
Solig vårutflykt
Grinda stod på programmet när 
det var dags för den traditionella 
vårutflykten.

Det var mycket vimmel och goda skratt när vi auktoriserade translatorer möttes på Sveriges 
Facköversättarförenings årliga konferens, denna gång i Eskilstuna. Auktorisation stod på  
dagordningen flera gånger, inte minst när 25-årsjubilaren fick en present av oss.

Inte längre (lika) feta
Vår nya logo och vår nya profil 
börjar bli klar – och ingen be-
höver störa sig på förkortningen 
FAT.

Firad skyddspatron
Hieronymus firades med stil vid 
samlingar i Lund, Umeå, Stock-
holm och Göteborg.
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Eurofat byter namn
En betydande del av FAT:s verksam-
het, service till medlemmarna, semi-
narieverksamhet och annat, bedrivs i 
ett aktiebolag som i sin helhet ägs av 
föreningen. Bolaget döptes när det 
registrerades 1991 till Eurofat AB. 
På några av föreningens senare års-
möten har idén framförts att ändra 
firman till ett namn som tydligare 
beskriver bolagets verksamhet. I 
år kunde förslaget förverkligas och 
Bolagsverket godkände i augusti det 
nya namnet Auktoriserade Transla-
torer i Sverige Aktiebolag. Bolagets 
organisationsnummer, 556432-5842, 
är detsamma som tidigare.

Styrelsen vill passa på att upp-
märksamma att det nya firmanam-
net kommer att stå på nästa års 
medlemsfakturor som distribueras i 
början av 2016. Fakturorna kommer 
att skickas via e-post. 

I sammanhanget vill vi också i 
korthet påminna om reglerna för 
medlemskap, rikta en vädjan till 
samtliga medlemmar att meddela 
styrelsen eventuella ändringar av 
kontaktuppgifter och slutligen upp-
mana alla att betala medlemsavgiften 
inom betalningsfristen som anges på 
fakturan. 

Som alltid är betald årsavgift en 
förutsättning för att få utöva rösträtt 
på föreningens årsmöte. Enligt de 
senast antagna stadgarna anses en 
medlem som den 1 maj ännu inte 
betalat sin avgift ha utträtt ur fören-
ingen. Styrelsen stryker dock aldrig 
en medlem ur medlemsförteckning-
en utan att ha skickat påminnelser 
och försökt nå den som inte betalat. 

För att undvika onödigt arbete ber 
vi därför dig som trivs i föreningen 
och vill fortsätta ditt medlemskap 
att betala din faktura i tid. Även om 
det inte finns något formellt krav så 
uppskattar vi också om du som av 
någon anledning bestämt dig för att 

inte vara kvar i föreningen i enklast 
möjliga form meddelar styrelsen 
detta skriftligt. 

Vår förhoppning är att vi däri-
genom tillsammans bidrar till att 
frigöra tid och resurser till verksam-
het som är angelägen och till nytta 
för våra medlemmar och transla-
torskåren! Som medlem är du alltid 
välkommen att kontakta sekreteraren 
via sekreterare@aukttranslator.se i 
medlemsfrågor och kassaförvaltaren 
via ekonomi@aukttranslator.se i eko-
nomiska frågor.

Auktoriserade filmstjärnor?

Som ni alla vet genomgår FAT en 
trevlig och välbehövlig förändrings-
process som ska ta oss alla till nya 
höjder med en ny grafisk profil och 
en modern webbplats kompletterat 
med en film som tydliggör vilka vi 
är och vad vi gör för myndigheter, 
organisationer och enskilda kunder 
samt om vår roll och vårt bidrag till 
dagens samhälle. Detta ingår som en 
del av styrelsens ansträngningar för 
att förstärka vår status och lyfta fram 
vårt yrke som translatorer.

Nya medlemmar

Välkomna säger vi till våra nya med-
lemmar: 
• Gunnar Lindquist från bosniska, 

kroatiska, serbiska till svenska 
• Maria Barysjnikova från svenska 

till ryska
• Laura Neill från estniska till 

svenska 
• Natallia Davidsson från svenska 

till ryska 
• Cecilia Cindea från svenska till 

rumänska 
• Mehrdad Sahba från svenska till 

persiska 
• Mia Poletto Andersson från eng-

elska till svenska

Om FAT
Föreningen Auktoriserade Translato-
rer är en sammanslutning av statligt 
auktoriserade translatorer. Fatabu-
ren är denna förenings tidskrift och 
kommer ut med cirka två nummer 
om året i pdf-format. Målsättning-
en är att informera och presentera 
föreningen och dess medlemmar.

Föreningens medlemmar represen-
terar över 30 olika språk. Translator 
är en skyddad yrkestitel och innebär 
att översättaren är auktoriserad av 
Kammarkollegiet, som också är till-
synsmyndighet för translatorerna.

Translatorer åtar sig uppdrag från 
myndigheter, företag och privatper-
soner. Varje translator har en unik 
stämpel där auktorisationsnumret 
framgår.

Föreningen tillvaratar medlemmar-
nas intressen och fungerar bland 
annat som remissinstans.
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Nu är vi inte längre lika feta :)
Hur ska man förtydliga för-
eningens varumärke och ut-
ifrån det skapa en ny grafisk 
identitet? Denna frågeställ-
ning har styrelsen arbetat 
med de senaste månaderna, 
tillsammans med den gra-
fiska formgivaren Eva-Lotta 
Cederström på Cederström 
design AB.
Årsmötet 2015 beslutade att 
uppdra åt styrelsen att ta fram 
ny grafisk profil och ny webb-
plats för föreningen. Arbetet 
med den nya grafiska profi-
len påbörjades i april med en 
workshop då 
vi i styrelsen 
fick fylla i 
ett frågefor-
mulär om 
vad vi tyckte 
att den nya 
profilen skulle ge uttryck för. 

Utifrån det skulle vi enas 
om kärnvärden samt klippa ut 
bilder ur olika tidningar som vi 
tyckte symboliserade dessa vär-
den. Det ledde naturligtvis fram 

till livliga diskussioner eftersom 
det var nio individer som gav 
uttryck för nio individuella 
åsikter. Men så småningom, och 
under Eva-Lottas professionella 
ledning, kunde vi definiera vårt 
varumärke.

Varumärkesessensen blev 
Auktorisation borgar för kva-
litet och rättssäkerhet med 
kärnvärden unik kompetens, 
trygghet, stabilitet och profes-
sionalism. Dessa kärnvärden 
leder i sin tur till en utvecklad 
identitet bestående av pålitlig-
het, kunskap, service och statlig 

tillsyn, 
se varu-
märkes-
modellen 
nedan.

En-
ligt de 

önskemål som framfördes av 
medlemmarna under årsmötet 
2014 har ordet ”föreningen” 
tonats ner i den nya grafiska 
profilen och förkortningen FAT 
har tagits bort helt. Istället har 

Auktoriserade Transla-
torer lyfts fram. 

Strävan har varit att 
skapa en logotyp som 
för tankarna till trans-
latorsstämpeln, går mer 
åt det traditionella än 
moderna hållet och ger 
uttryck för kontinuitet. 
Kontinuiteten och sta-
biliteten står jordglo-
ben i logotypens mitt 

för, liksom 
årtalet då 
föreningen 
grundades. 
Det kän-
des viktigt 
att behålla 
jordgloben, 
men i en mer modern variant. 
Profilfärgen är fortfarande blå, 
dock i en annan, ljusare nyans 
än tidigare, och kan vid behov 
kompletteras med tre komple-
mentfärger – mörkblå, ljusblå 
samt guld.

Som synes har även Fatabu-
ren fått ett grafiskt lyft med den 
nya mallen. Den grafiska profil-
manualen kommer att innehålla 
logotypen i olika varianter och 
för olika användningsområden, 
typsnitt, profil- och komple-
mentfärger, visitkort, brevmall i 
Word, kuvert, Powerpoint-mall 
samt föreningsnål i två vari-
anter. Även instruktioner om 
hur logotypen får användas 
kommer att finnas i manualen. 
Profilmanualen kommer att 
finnas tillgänglig på föreningens 
webbplats.

Vi i styrelsen hoppas att den 
nya grafiska profilen tas emot 
väl av er medlemmar och vi vill 
gärna att ni delar med er av era 
synpunkter till oss i styrelsen.

Arbetet med den nya webb-
platsen pågår och beräknas bli 
klart i mitten av november. 

Nadja Chekhov, ordförande

 
”Auktorisation borgar för 
kvalitet och rättssäkerhet”
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Hieronymus firades i stil Sverige runt

Sara Lövestam, som kom, sågs 
och segrade på SFÖ-konferensen 
i Eskilstuna, fick förnyat förtro-
ende när det var dags att fira 
Hieronymus i Stockholm. 
På Teater Barbara tog hon oss 
med på en resa och delade sin 

fascination för språket, och 
språkinlärning och de gram-
matiska regler som gör allt så 
självklart. Nåja, kanske inte 
partikelverb, i synnerhet inte 
om man läser svenska som 
andraspråk. Vi som hörde 

henne i Eskilstuna 
uppskattade extra 
mycket att hon 
kom med en hel 
del nytt, bland 
annat om tanken 
bakom några av 
hennes övriga 
böcker som hon 
själv översatt till 
lättläst svenska.

Drygt 80 perso-
ner hade samlats och 
förutom Föreningen 

Auktoriserade Trans-
latorer stod även SFÖ 

och Tolk- och Översättarinstitutet 
på Stockholms universitet som 
värd. Språkservice bjöd på rikligt 
tilltugg och Semantix bjöd på 
välkomstdrink. Ljudnivån blev 
rätt hög under minglet!

 Katarina Lindve

I Lund, Umeå, Stockholm och Göteborg firades Hieronymusdagen på olika sätt.

Nadja Chekhov, Jan Pedersen (TÖI) och Ingrid 
Olsson (SFÖ) vid Stockholms firande. 

Foto: Björn Olofsson

Hieronymusdagen firas till minnet av översät-
tarnas eget skyddshelgon, som kanske inte var 
den muntraste av män men som än i dag inspi-
rerar till stordåd.

På 380-talet började Hieronymus med den 
första översättningen av Bibeln från hebreiska 
och grekiska till latin, som när den blev klar 
(år 405) blev känd som Versio Vulgata. Detta 
arbete, ska det kanske påpekas, utfördes helt 

utan hjälp av datorer och internet ... eller refe-
renstexter för den delen, och har trots det hållit 
som officiell översättning för katolska kyrkan 
ända fram till vår tid.

I år, 1 633 år senare, firades Hieronymusdagen 
av facköversättare och translatorer med olika 
föredrag, mycket nätverkande samt en hel del 
mat.

Läs om i firandet på sidorna 4–8.

Stockholm grejade 
både verb och mingel

Sara Lövestam var i högform och fick  
publiken att andäktigt vänta på poängen. 

Foto: Björn Olofsson
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Umeå firade Hieronymus  
med Språkets makt 

2011 grundade Elfrida Bergman 
tillsammans med Sara Lindquist 
projektet Queering Sápmi – ett 
demokratiprojekt för och med 
samiska individer som på något 
sätt utmanar sexualitets- och ge-
nusnormer. Under översättarträf-
fen tog Elfrida deltagarna ut på 
en språklig resa om makt, normer 
och identitet när Elfrida berättade 
om sitt projekt.

Vid projektets början stöt-
te Elfrida och Sara nämligen 
på omedelbart motstånd som 
uttryckte sig bland annat i en 
enorm kritik av att två icke-samer 
skulle göra en rasbiologisk kart-
läggning av samer. Det var långt 

ifrån sanningen eftersom projek-
tet enbart hade goda intentioner 
och inte på något sätt ämnade 
kartlägga någon. Men Elfrida 
och Sara fick lära sig nya sätt att 
ifrågasätta sig själva och en lär-
dom som Elfrida rekommende-
rar är att aktivt bjuda in till kritik 
för att motverka missförstånd och 
för att utvecklas.

Vi fick höra om vilka problem 
som uppstod när Queering Sápmi 
skulle översättas till nord- och 
sydsamiska; två språk som helt 
saknade ord för bland annat be-
greppen ”queer” och ”att komma 
ut med sin läggning”. Genom ett 
debattforum på Facebook kunde 
översättarna och projektdeltagar-
na själva hitta ord som deltagarna 
sen kunde välja att använda i sitt 
vardagliga liv.

Vid den gemensamma midda-
gen som följde efter samtalet pra-
tades det energiskt vidare om hur 
olika länders förlag agerar olika i 

hur de hanterar kända personer 
i skönlitterära förlagor, om hur 
livet var för kvinnor i Iran för 20 
år sedan kontra nu, och hur bland 
andra homosexuella personer i 
andra länder tvingas använda sig 
av hemliga kodord för att känna 
igen varandra när förhållanden 
mellan samkönade personer 
annars är olagliga och straffbara 
med döden.

Ett spännande samtalsämne 
under middagen var givetvis även 
nästa års SFÖ-konferens som 
ska hållas i Umeå 20–22 maj på 
temat ”Våga visa glädje” för att 
stimulera till samarbete och god 
vänskap oss kollegor emellan. Där 
får alla chans att lyssna på Elfri-
da Bergmans reflektioner kring 
språk och makt. Vi önskar alla 
FAT-medlemmar välkomna!

Anna Lawrence (text och foto)

Efter ett sista minuten-avhopp av den inplanerade föredrags-
hållaren Ann-Catrine Edlund fick Hieronymusfirandet i Umeå 
istället besök av kulturanalytikern Elfrida Bergman.

Ovan, Elfrida Bergman, längst till vänster : 
Christina Lundqvist, Kicki Sörvåg och Karin 
Ahlman Toyama. Vid matbordet: Karin Ahl-
man Toyama och Evalotta Boman
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Lund körde morgontidigt Hieronymus 
För andra året i rad firades 
Hieronymusdagen, med 
stöd av SFÖ och FAT, i Ide-
on Science Park, där David 
Friedman håller till med Lund 
Translation Team i innova-
tionshuset Ideon Agora, en 
kreativ miljö för nystartande 
företag. 
Till skillnad från förra året, 
då fokus var på att informera 
allmänheten om vad facköver-
sättare sysslar med, riktade sig 
evenemanget i år huvudsakligen 
mot att inspirera och nätverka 
för facköversättare. 

Strax efter 8:00 surrade 
lokalen redan i ett kontakt- och 
informationssökande mingel 
runt den frukost som Språkser-
vice bjöd på. I vimlet fanns ett 
informationsbord om FAT som 
bevakades av Evy Paulsson, Poul 
Hansen och Birgitta Önnerfält. 
Före den första programpunkten 
hade det säkert redan knutits 
många kontakter. 

I Workshop nr 1, ”Starta som 
frilansande översättare” redogjor-
de undertecknad för hur FAT 
kan hjälpa nystartade översättare 
varefter Johanna Holmgren pre-
senterade SFÖ. Programpunkten 
avslutades med att Helén Fors-
sander presenterade Lunds Nyfö-
retagarcentrum som kostnadsfritt 
kan hjälpa nya företag på många 
sätt. Förmiddagen hade lockat 65 
personer, varav ca 40 var översät-
tare och övriga var organisationer 
av intresse för och med intresse 
av facköversättare.

Birgitta Önnerfält

Henrik Berven, näringslivsutveck-
lare på Region Skåne (bilden), 
inledde dagen med en medryck-
ande och lättlyssnad presentation 
på temat ”Affärsmöjligheter i 
spåren av EES och MAX IV”. 

Två världsledande forsknings-
anläggningar, MAX IV och ESS, 
håller på att uppföras på Brunns-
hög i nordöstra Lund. MAX IV 
har hittills gått på 4 miljarder 
och EES beräknas kosta 10–12 

miljarder. 
På området 
mellan MAX 
IV och ESS 
planeras ett 
Science Vil-
lage, som ska 
bli en mö-
tesplats med 

filialer för olika universitet och 
högskolor i Sverige och Europa, 
kontor för forskningsanläggning-
arna och deras samarbetspartner 
och korttidsbostäder för forskare. 
Man tänker sig att 40–50 000 
människor kommer att röra sig på 
detta område om ett tiotal år.

Det är klart att behovet av 
översättningar kommer att bli 
stort. Region Skåne har inrättat 
en särskild webbplats ”Industriell 
plattform för leverantörer” som 
en länk mellan näringslivet och 
större forskningsanläggningar 
(industriellplattform.se). Henrik 
Berven uppmanade åhörarna att 
besöka sidan för mer information 
och kontakter.

Evy Paulsson

FAT delar informationsbord med SFÖ: Örjan Skoglösa från SFÖ med Birgitta 
Önnerfält, Poul Hansen och Evy Paulsson från FAT.

I spåren på ESS
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Ian Hinchliffes både underhål-
lande och informativa föreläsning 
i Lund: Translation plays a key 
role in branding in the globalized 
world we live in. How can you 
make sure you choose the right 
translation partner?, handlade 
om vilken viktig roll översättarna 
kan spela för företagen. 

Med bra exempel och berättelser 
hämtade från verkligheten gav 
Ian oss argument efter argument 
för att företagen alltid bör anlita 
kompetenta och tänkande över-
sättare för sina uppdrag. 

Exemplen omfattade bland 
annat dagens problem med att 
översätta lokalitetspräglade be-
greppsnamn som ”Gnosjöanda” 
till engelska. Men Ian berättade 
också om hur översättaren av den 
första engelska bibelöversättning-
en föll i djupaste onåd, eftersom 
den alltför korrekta översättning-
en utmanade kyrkans ”varumär-
ke”. I översättningen stod näm-
ligen ingenting om den lukrativa 
avlatshandeln, och det låg inte 
i kyrkans intresse att vanliga 
människor skulle få reda på vad 
som egentligen står i bibeln. 

På ett utmärkt sätt lyckades Ian 
förklara hur allt hänger ihop, att 
det trots all teknisk utveckling 
ändå krävs en särskild kompetens 
för att verkligen förstå ett bud-
skap i en text och sedan förmedla 
det på ett annat språk. Det är 
textens mening, dess betydelse, 
som ska översättas. Det handlar 
inte bara om ord. 

Efter presentationerna av 

SFÖ, FAT 
och Lunds 
Nyföreta-
garcentrum 
och deras 
erbjudanden 
till nystartade 
översättare, 
övertog Neal 
Greenspan 
scenen. Neals 
föreläsning, 
How to 
market your 
translation 
business, 
handlade om 
hur över-
sättare kan 
förbättra sin 
marknadsföring. 

Ett ord som gick som en röd 
tråd genom hela föreläsningen var 
”pitch”, som Neal använde för att 
beskriva vikten av att översättaren 
tränar på och uppnår färdighet i 
att kunna förklara och formulera 
det essentiella i marknadsförings-
budskapet så att det snabbt kan 
uppfattas av kunden. 

Neal illustrerade det med en 
tur i en hiss tillsammans med en 
presumtiv kund. På bara några få 
sekunder, innan hissen stannar, 
ska man hinna förklara vad man 
gör och vad man har att erbju-
da kunden – samt ta emot den 
presumtiva kundens visitkort. 
Att säga att man är översättare 
är lätt, men att övertyga kunden 
om att det är bättre att gå till en 
relativt dyrare översättare som 
samarbetar med en extern kor-
rekturläsare än till en snabb och 

billig enmansöversättare är inte 
så enkelt när tiden är kort. Men 
det går att träna, och det bör man 
absolut göra, menade Neal. Man 
bör utnyttja varje tänkbar möjlig-
het att träna, både på kort-korta 
och längre presentationer. 

Neal gav en rad konkreta råd. 
En pitch på 60 sekunder bör om-
fatta fyra delar: 

1. behovsbeskrivning, 
2. tillvägagångssätt, 
3. fördelar, och 
4. konkurrens. 

Efter föreläsningen blev det tid 
över för frågor. Bland annat kom 
man in på det generella beroen-
det av större översättningsföretag 
och de svårigheter detta skapar 
för den enskildes marknadsföring.

Förmiddagen avlutades med 
en gemensam lunch till självkost-
nadspris i Ideons restaurang

Poul Hansen

Pitch och Gnosjöandan på programmet

Ian Hinchliffe, som elegant och spirituellt riktade sig till köpare 
av översättningar med buskapet om vikten av att låta översätta 
innehållet och inte orden. Här tillsammans med Henrik Berven 

från Region Skåne och programvärden David Friedman
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I Slottskogen i Göteborg fira-
des Hieronymus på den vackra 
restaurangen Belparc, möb-
lerad i förra seklets stil. Efter 
välkomstdrinken sponsrad av 
Språkservice och en kort mingel-
stund satte sig de sammanlagt 25 
närvarande ner vid fem prydligt 
dukade bord. Medelhavsbuffén 
som FAT och SFÖ bjöd på var 
superb. Utöver deltagarna från 
FAT och SFÖ återfanns represen-
tanter från Amesto och Lionbrid-
ge. 

Efter maten lyssnade vi till 

ett föredrag av Hans Landqvist, 
docent och lektor på Göte-
borgs universitet, med titeln Är 
EU-svenskan begriplig? Några 
funderingar utifrån en färsk dok-
torsavhandling. Den färska dok-
torsavhandlingen han tog upp var 
Saga Bendegards avhandling med 
titeln ”Begriplig EU-svenska?” 

Därefter fortsatte sammankom-
sten med interna frågor: 

1. Vilka problem har vi som över-
sättare?

2. Hur löser vi dessa problem?
3. Hur kan SFÖ och FAT hjälpa till?
4. Hur ska SFÖ hitta engagerade 

medlemmar till styrelsen/konfe-
renser med mera?

Det visade sig att alla översät-
tare hade en hel del gemensamma 
problem och lösningar. Vi disku-
terade bland annat trovärdighe-
ten på Google (tips: kontrollera 
genom antalet direkta träffar), 
hur man ska bemöta tidspressen 
(tips: våga kräva extra betalt för 
expressuppdrag), olika verktyg 
och byråernas egna verktyg (tips: 

inte värt att lära sig för enstaka 
uppdrag), tidsförlust för över-
sättarna med den nya metoden 
med arbetsportaler, problem när 
projektledaren saknar kunskap i 
ämnet eftersom det sänker kvali-
teten och förlänger vår arbetstid). 
Vi kom slutligen fram till slutsat-
sen att vi måste höja översättar-
nas status, och att alla försök att 
behandla oss som maskiner måste 
motverkas.

En av de viktigare punkterna 
var problem med upphandlingar 
där det lägsta budet vinner. Vi 
hoppas verkligen att Kammar-
kollegiet kommer att lägga större 
vikt på kvalitet än pris, eftersom 
det sistnämnda redan har nått 
botten. 

Kvällen slutade trots allt med 
en stor dos optimism eftersom 
vårt arbete fortfarande ger oss 
glädje.

Text: Marian Jozef Waszkiewicz
Foto: Gisela Weltzin Thunberg

Diskussioner och EU i Göteborg
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Lyckad vårutflykt med sol och glada miner
På lördagsmorgonen den 16 maj 
samlades 13 medlemmar på Ny-
brovikskajen för att stiga ombord 
på skärgårdsbåten Cinderella (ej 
att förväxla med Finlandsfärjan 
med samma namn). 

I strålande sol och med mellan-
landningar vid Nacka strand och 
i Vaxholm anlöpte Cinderella 

Grinda norra brygga vid halvtolv-
tiden. Grinda är en av de många 
natursköna medelstora öarna i 
Stockholms inre skärgård. Från 
bryggan gick vi en dryg kilome-
ter på en liten skogsväg genom 
blandskog i olika nyanser av grönt 
och förbi ängar och hagar kom 
vi fram till Grinda Wärdshus, 
beläget på en höjd med vacker 

utsikt över ett stort fält, 
som förde åtminstone 
mina tankar till 1600-tals-
målaren Nicolas Poussins 
herdelandskapstavlor. Det 
var bara herdarna som 
fattades. Själva värdshuset 
är en f.d. privatbostad, 
uppförd 1906.

Tack vare det vack-

ra vädret kunde lunchen intas 
på terrassen med den idylliska 
utsikten. Mat och dryck smakade 
utmärkt, solen lyste och värmde, 
konversationen var lagom lättsam. 
Vad kunde man mer begära? Så 
småningom var det dags att anträ-
da återtåget till bryggan.

Ombord på båten var det 
mycket ont om sittplatser, men 
Nadja fick besättningen att upp-
låta ett helt litet konferensrum 
till oss, där vi i lugn och ro kunde 
avsluta utflykten där den börjat.

Tack, styrelsen – och i synner-
het Nadja Chekhov – för en i alla 
avseenden lyckad vårutflykt.

Bo Widegren (text)
Russel James/hjälpsam servitris (foto)
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Den 22 augusti samlades ett 
gäng auktoriserade translatorer 
på Ersta Konferens & Hotell 
för att handleda sammanlagt 26 
översättare i konsten att bli auk-
toriserad.

Adepterna fick precis som tidi-
gare år chansen att sitta i små 
språkgrupper och gå igenom sina 
egna översättningar och diskutera 
de specifika översättningsproblem 
de stött på och få lite tips om hur 
de ska hantera liknande problem i 
samband med Kammarkollegiets 
auktorisationsprov. 

I år var följande språk aktuella: 

arabiska, engelska, tyska, franska, 
finska, italienska, portugisiska, 
spanska, ryska.

Lisa Kraft från Kammarkolle-
giet deltog också på seminariet 
och berättade om hur provet går 
till samt svarade på frågor. Även 
handledarna var ivriga frågestäl-
lare, och bland annat ställdes 
en fråga om handledarna skulle 
kunna få vara med på den konfe-
rens för granskare som Kammar-
kollegiet anordnar vartannat år. 
Lisa uppmanade oss i Föreningen 
Auktoriserade Translatorer att 
skicka ett mejl till Kammarkolle-

giet och be om att få närvara. Lisa 
kunde även berätta att 170 skulle 
skriva provet i år, och 39 olika 
språkkombinationer var anmälda.

Som vanligt var många intresse-
rade av handledarnas boktips och 
Lars Erik Morins tips på program 
som underlättar vid provet, där 
internetåtkomst fortfarande är 
förbjuden men där det är tillåtet 
att ladda datorn full med all typ 
av annan hjälp.

En av deltagarna var 
för övrigt Elin Nau-
ri (bilden), en av de 
lyckliga mottagarna på 
SFÖ-konferensen av 
en fribiljett till seminariet, medan 
två andra kommer att närvara på 
förberedelseseminariet 2016 (läs 
mer på sidan 11).

Katarina Lindve

Introduktionsseminariet

Välbesökt förberedelseseminarium

Den 29 augusti, var det dags för introduktionsseminariet för nyauk-
toriserade translatorer. Elva färska translatorer hade mött upp för att 
ta del av råd och tips från mer erfarna translatorskolleger. 
Vår ordförande Nadja Chekhov stod för värdskap, planering och orga-
nisation, medan vår förra ordförande, Kajsa Pehrsson, frikostigt delade 
med sig av sin långa erfarenhet och kunskaper om det mesta som en 
auktoriserad translator bör känna till och tänka på. 

Efter min översikt över bakgrunden till translatorsauktorisationen 
och FAT:s tillkomst redogjorde Kajsa för regelverk och lagstiftning om 
de auktoriserade translatorernas yrkesverksamhet, om kundrelationer, 
betalningsvillkor, plus en rad praktiska frågor som bestyrkning, an-
vändning av stämpel, oblatmärke, elektroniska leveranser med mera. 

Efter lunchen hade vi 
en gemensam diskus-
sion där deltagarna 
ställde frågor. Det var 
mycket värdefullt, 
bland annat för att 
svaren inte alltid var 
självklara.

Bo Widegren 

Både förberedelse- och introduktions-
seminariet i år ägde rum på Ersta 

Hotell och Konferens på Södermalm i 
Stockholm med ett fantastiskt läge och 

vidunderlig utsikt (för bildbevis ... se 
ovan och till vänster.
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Jubileumskonferens för SFÖ – med  
uppskattad presentutdelning på banketten

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) fira-
de 25-årsjubileum med en mycket trevlig och 
välorganiserad konferens i Eskilstuna 8-10 maj 
2015. Jag var inbjuden av SFÖ:s ordförande 
som officiell representant för Föreningen Auk-
toriserade Translatorer. 
Under jubileumsbanketten höll jag ett tal till SFÖ, 
i vilket jag bl.a. nämnde att vår legendariske ordfö-
rande Leif Östling hade varit delaktig i bildandet av 
SFÖ 1990. 

Jag underströk även att trots att våra båda orga-
nisationer är olika med olika förutsättningar så har 
vi mycket gemensamt som vi ska ta vara på och 
utveckla. Tillsammans kan vi göra så mycket mer 
för att möta de utmaningar som vi ställs inför i vårt 
yrkesutövande.

Blir man bjuden på kalas ska man ha gåvor med 
sig, och det hade förstås vi också. Föreningen auk-
toriserade translatorers gåva till SFÖ, eller rättare 
sagt till SFÖ:s medlemmar, bestod av fem stycken 
platser till vårt förberedelseseminarium inför tran-

slatorsprovet, 
till ett samman-
lagt värde av 
drygt 10 000 kr. 
Tanken bakom 
var att ge dem 
som ännu inte 
är auktoriserade 

en chans att prova på, men också att få fler att gå 
upp i provet, klara sig och därefter bli medlemmar i 
föreningen!

Seminarieplatserna lottades ut och lottdragningen 
utfördes av Hanne Stendorf (bilden till höger), ord-
förande för Translatørfo-
reningen i Danmark. 

De lyckliga vinnarna 
är: Elin Nauri, Jenny 
Tollet och Gudmund 
Areschoug (bilden 
ovan), Karin Ahlman 
Toyama (nederst till 
vänster i samband med 
att diplomet överräck-
tes) och Erik Mächs.

Nadja Chekhov
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Många auktoriserade 
translatorer har säkert 
läst Mikael Niemis ge-

nombrottsroman Populärmusik 
från Vittula och skrattat under 
läsningen (vilket är något av det 
mest förbjudna man kan göra i 
Sverige, enligt författaren!), och 
sedan rekommenderat den vida-
re. Det var därför ganska högt 
spända förväntningar på Mikael 
Niemi när han inledningstalade 
på SFÖ-konferensen.

Och vi blev inte besvikna när 
vi tillsammans med författaren 
fann oss sväva i en levande skröna 
och till slut sätta ner fötterna på 
Ground Zero i New York bara 
för att lakoniskt konstatera att 
tornedalingar har man inte där 
man sätter dem!

Mikael Niemi började med att 
berätta hur det gick till när hans 
”dokumentärskildring från livet 
i Pajala”, ursprungligen tryckt i 

2 000 exemplar, blev en världs-
succé. Förlaget var inte speciellt 
imponerat till en början men 
sedan hände något. Folk som köp-
te den, trots ”litteraturhistoriens 
både mest obegripliga och fulaste 
omslag” läste den och satt och 
skrattade! På egen hand! Offent-
ligt!

– Innan dess var jag oläst, 
okänd och fattig, berättar Mikael 
Niemi och ler lite finurligt.

Skratt i offentliga rum, ett 
ytterst osvenskt beteende, och det 
väckte andras nyfikenhet och fler 
köpte boken som fick tryckas i ny 
upplaga. I Pajala, där det inte ens 
finns en bokhandel, började folk 
få påstötningar från släktingar och 
vänner söderut som frågade ”har 
ni läst boken?”. Och så kom den 
goda nyheten från förlaget att 
de skulle trycka en ny upplaga: 
2 000 exemplar till. 

Mikael började ana att något 
var på gång när folk började fråga 
efter ”en rolig gul bok” i bokhan-
deln, trots att den inte marknads-

fördes alls. Sedan började julen 
närma sig och folk började funde-
ra på julklapp och plötsligt fanns 
det en efterfrågan i Pajala, vilket 
ledde till att Mikael med viss bä-
van öppnade bokhandel i sitt hem 
med en enda bok i lager.

Och sen kom Augustpriset. 
Som Mikael vann! Han börja-
de sitt tacktal med att sjunga 
vackert på finska och bara finska 
ambassaden förstod och satt och 
log glatt i publiken medan den 
fruktansvärda sanningen gick upp 
för kultureliten: ”Herregud, vi har 
gett priset åt en finne!”. (Mikaels 
tolkning av de gapande munnarna 
i Konserthuset.)

Utlandslanseringen blev ett 
speciellt kapitel där de två stora 
finska förlagshusen var kallsinniga 
men ett litet förlag nappade:

– De sa till mig på förlaget att 
de tyckte att min bok inte passa-
de för ett stort finskt bolag …

Men det lilla bokförlaget fick 
sin största succé genom tiderna 
och tackade och tog emot.

En skröna som fick oss att se uppåt
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Och det var i och med utlands-
lanseringen som tornedalingarnas 
språksituation blev översättarnas 
utmaning, inte minst titeln - som 
finsktalande direkt förstår – som 
anspelar på ett bostadsområde 
med många barn i Pajala och 
kan ses som ”en rå hyllning till 
kvinnans fruktsamhet, nämligen 
”Fittmyren”. 

– En finlandssvensk kvinna 
tyckte att det blev för grovt så 
hon satte ett plåster över titeln 
och skrev istället dit Hattula, 
minns Mikael Niemi.

Det var inte det enda som var 
svåröversatt eller svårt att svälja 
för en översättare. Bland annat 
blev det en del sifferfel i samband 
med att den engelska upplagan 
räknade om allt till brittiska mått 
och övriga länder sedan tog de 
brittiska måtten och översatte 
tillbaka till sina metriska mått ... 
varpå moppen i den portugisiska 

versionen gick i 67 km/timmen, 
inte 62!

För att inte tala om att kul-
turella företeelser, som Mikaels 
gimmick att plocka fram en bit 
torkat renkött och bjuda på vid 
intervjuerna världen över.

– I Nederländerna gapade de 
bara och sa ”Va, ska du röka nu?”

Åhörarna i Eskilstuna skrattar 
högt och länge, varpå Mikael 
lakoniskt konstaterar:

– Det där skämtet förstår de 
inte i Pajala.

I Vitryssland fick boken ges ut, 
men inte säljas. Istället ordnade 
arrangörerna en tävling. Alla fick 
ställa en fråga till Mikael och pri-
set till frågeställaren var en bok.

Och i dag, 15 år efter att 
boken i all enkelhet släpptes utan 
marknadsföring i 2 000 exemplar, 
har den sålts i närmare en miljon 
exemplar enbart i Sverige och 
översatts till 30 språk. Och Mika-

el själv har blivit ”Vittula-Niemi” 
med folk från alla länder. Pajala 
finns numera på världskartan och 
Tornedalen och dess språksitu-
ation har fått sin egen vällästa 
profet i Sverige. 

De som var på plats i Eskilstu-
na är bara att gratulera till att ha 
varit med om en riktig resa under 
denna föreläsning, där bilden av 
hur Mikael hoppar från skyskra-
pa till skyskrapa i New York för 
att hinna till nästa boksignering 
i tid, nog kommer att leva kvar i 
minnet. Men var det riktigt? Och 
landade han verkligen på Ground 
Zero med välkomstbannern ”Wel-
come to America Vittula-Niemi” 
som fallskärm?

En stor ordkonstnär lärde oss 
där och då att den suddiga grän-
sen mellan fiktion och verklighet 
skapar den bästa berättelsen.

Katarina Lindve (text)
Gisela Weltzin Thunberg (foto)

På fredagskvällen samlades 
konferensdeltagarna för buffé 
på Munktellmuséet i Eskilstuna 
och det blev en delikat buffé i en 
unik miljö, mitt i maskinmuséet. 
Före maten dök herr Munktell 
själv upp och berättade om sitt 
liv, både de tekniska landvinning-
arna och omsorgen om arbetarna 
som ledde till att han både starta-
de ölbryggeri (för att få bukt med 
smedernas superi) och en ”Sjuk- 
och begravningskassa”. 

Under maten visades en myck-
ed uppskattad bildkavalkad från 
SFÖ:s 25 år av konferenser!

Efter maten kördes några av 

maskinerna av guiderna och se-
dan var det fritt fram för alla att 
klättra upp i samtliga maskiner. 
Det finns bildbevis på att flera 
tog chansen!

En sak vi var rörande överens 
om: förarnas bekvämlighet var 
inget prioriterat område och det 
var heller inte speciellt enkelt att 
ta sig upp i maskinerna men trots 
både högklackat och kjol så gick 
det till slut.

Katarina Lindve

(Bilden: Elisabet Flodin, medlem i 
konferensgruppen, tacklar en av de 
ergonomiskt mer utmanande trak-

torerna på museet, och hon var inte 
ensam om att anta utmaningen.

En buffé som inte smakade diesel!
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Ett litet axplock av bilder från SFÖ-konferensen i  
Eskilstuna – kan du hitta translatorn på varje bild? Om 
inte behöver du nog komma på fler sammankomster!
Tack Gisela Weltzin Thunberg för bilderna!

Hitta translatorn!
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Vid ett möte i Köpenhamn i sep-
tember 2014 lades grunden till ett 
nordiskt samarbete mellan transla-
torsföreningarna i Danmark, Norge, 
Finland och Sverige. Nu har detta 
samarbete utvidgats till att omfatta 
även övriga översättar- och tolkorga-
nisationer i Norden. 
På min inbjudan träffades representanter 
för Statsautoriserte translatørers forening 
(STF), Norge, Translatørforeningen och 
Danske Translatører (DT), Danmark, 
FAT och SFÖ, Sverige, samt Norfag och 
NTF, Norge, till ett möte under SFÖ:s 
jubileumskonferens i Eskilstuna i början 
av maj. Även representanter för Islands 
översättarorganisation, finska SKTL och 

Rättstolkarna från Sverige ingår i samar-
betet och var inbjudna till mötet, men 
hade tyvärr inte möjlighet att komma till 
Eskilstuna. En stor del av mötet ägnades 
åt erfarenhetsutbyte mellan de olika 
organisationerna, som för övrigt tycks 
brottas med liknande problem som vi i 
Sverige (bland annat offentliga upphand-
lingar med prisdumpning med följd att 
kvalificerade översättare och tolkar inte 
anlitas i tillräckligt stor utsträckning). 

I Danmark var det akuta problemet 
avskaffandet av auktorisationen, som 
tyvärr gick igenom i Folketinget senare 
under året. Nu försöker de auktoriserade 
translatorerna i Danmark att införa någon 
slags certifiering och vi har hjälpt till ge-
nom att svara på frågor om auktorisatio-

nen i Sverige samt förmedla kontakt med 
Kammarkollegiet. Det bör nämnas att i 
Danmark blev man auktoriserad översät-
tare efter att ha gått en högskoleutbild-
ning, således utan att behöva avlägga ett 
mycket krävande prov som i Sverige.

Det konkreta beslut mötet i maj myn-
nade ut i är att föreningarna ska anordna 
en gemensam, nordisk översättarkonfe-
rens i Sverige under hösten 2016. Jag fick 
förtroendet att vara sammankallande för 
detta projekt och tillsammans med Ingrid 
Olsson, SFÖ:s ordförande, har vi påbörjat 
arbetet med att hitta en lämplig konfe-
rensort och anläggning. 

Hittills har vi besökt Helsingborg och 
ett besök i Malmö är inplanerat under 
oktober. Vi kommer även att titta på an-
läggningar i Göteborg och Uppsala. Kra-
vet är att det ska vara lätt och enkelt att 
ta sig till konferensorten från de nordiska 
länderna och från olika orter i Sverige. 

När vi väl har hittat en lämplig anlägg-
ning kommer vi att utarbeta ett koncept 
för vårt konferenssamarbete och dra 
upp riktlinjerna för konferensen vid ett 
gemensamt möte. 

Detta är ett intressant och spännande 
projekt som jag ser mycket fram emot att 
få jobba med. Vi kommer att behöva ta 
hjälp också av våra respektive medlem-
mar. Har ni redan nu några idéer eller 
tankar kring detta, hör av er till mig på 
ordforande@aukttranslator.se.

Nadja Chekhov

TÖI har ny styrelseordförande

Sedan den 1 juli i år är Jan Pedersen  
(bilden) ny ordförande för Tolk- och 
översättarinstitutet (TÖI) vid Stock-
holms universitet (SU) Jan är lektor och 
föreståndare för TÖI och Institutionen 
för svenska och flerspråkighet vid SU. 
Han efterträder Ingrid Almqvist, som vi-
karierar för Jan under vårterminen 2016, 
då han forskar vid Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Styrelsen hade sitt första hösttermins-
sammanträde redan den 17 augusti.  
Bland de avhandlade ärendena kan 
nämnas att TÖI:s nya masterprogram 
i översättning startar för första gången 
höstterminen 2015 med ett rejält stu-

dentunderlag och att 
Björn Olofsson har 
anställts som adjung-
erad lärare för att 
undervisa i yrkestek-
nik, yrkeskunskap och 
IT-översättning. Björn 
är en mycket rutine-
rad teknisk översät-
tare från bland annat 
engelska och italienska, samt välkänd för 
oss som också är medlemmar i SFÖ. Han 
har även tidigare periodvis tjänstgjort 
som lärare vid TÖI.

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 
november i år.

Bo Widegren

Utvidgning på 
gång av det  
nordiska  
samarbetet

Danska kolleger i glatt samspråk på SFÖ-konferensen: 
Här är danska bordet med Mette Aarslew (skymd), 

ordförande Danske Translatører, och Hanne Stendorf, 
ordförande Translatørforeningen
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Kartläggning av dagens auktorisationsprov
En genomgång av Birgitta Englund Di-
mitrovas utredning ”Auktoriserad trans-
lator – kompetens och prov: Kartläggning 
och kunskapsunderlag”, på uppdrag av 
Kammarkollegiet.

Birgitta Englund Dimitro-
va tar i utredningen upp 
facköversättning i Sverige 

i dag och kartlägger den nuva-
rande translatorsauktorisationen 
och då i synnerhet auktorisa-
tionsprovets upplägg. Vidare tar 
hon även upp vilken kompetens 
som krävs för att översätta fack-
texter, hur provet går till i dag 
och vad det består av.

Statlig auktorisation av översättare 
infördes 1975. En utredning föregick 
auktorisationen där alternativet ekono-
misk/teknisk text nämndes, men någon 
teknisk översättningstext blev det inte, 
något som Birgitta Englund Dimitrova 
tar fasta på i utredningen där just eko-
nomi som ett testämne får mycket kritik 
(mer om detta senare).

Med tanke på utredningar som SOU 
2012:49, som diskuterat krav på lag-
ändring av rättegångsbalken för att det 
vid de fall som berörs av EU-direktivet 
2010/64/EU ska kunna krävas att en 
auktoriserad translator används i första 
hand, finns det en möjlighet att behovet 
av auktoriserade translatorer kan komma 
att öka. Kammarkollegiet har därmed ett 
intresse av att fler blir auktoriserade.

Syftet med kartläggningen är bland 
annat att lämna förslag på vilka kunska-
per och färdigheter som auktorisations-
provet bör testa, samt hur provet ska 
utformas. Frågor som rapporten tar upp 
är: Vad är auktorisationens syfte? Vilken 
kompetens ska prövas? Hur ska pro-
vet utformas och genomföras? Svaren 
i rapporten är tänkta att fungera som 
diskussionsunderlag. 

De åsikter som framförs i rapporten 
är Birgitta Englund Dimitrovas egna och 
det ska påpekas att kostnaden för vissa 
av förslagen inte har tagits i beaktande.

Underlaget utgörs bland annat av 
enkäter till auktoriserade translatorer, 
facköversättare (som ej är auktorisera-
de), köpare av översättningstjänster samt 
översättningsföretag.

Av 386 kontaktade auktoriserade tran-
slatorer svarade 219 på enkäten (svars-
frekvens: 56,7), vilket var den högsta 
svarssiffran av alla deltagande grupper. 
Dessutom svarade 245 (av 1 100) 
facköversättare, 131 (av 600) köpare av 
översättningar samt 11 (av 30) över-
sättningsföretag. Av de auktoriserade 
translatorer som svarade utkristalliseras 
två större grupper: en som arbetar i prin-
cip heltid (det vill säga. 81 procent eller 

mer) och en grupp som arbetar mind-
re än 25 procent i dag (104 personer 
respektive 57 personer, 47 % respektive 
26 %). Siffran för heltidsarbetande var 
högre bland facköversättarna (62 %). 

Stort missnöje

Eftersom översättningsbolagen hade 
så få svar är kanske detta resultat inte 
lika relevant som det från köparna, där 
myndigheter var den största gruppen 
(49 %), följd av kommuner (32 %). Av 
kunderna uppgav 50 % att de använde 
ett ramavtal för översättningstjänster 
och i kommentarerna visades ett visst 
missnöje, och det framkom även att den 
som rankats som nummer ett och som 
nummer två i ramavtal ofta tackar nej 
till uppdrag. När kunderna får frågan 
om auktoriserade translatorer används 
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svarar 4 % ”ja” när det gäller egen anställd 
personal (inhouse-översättare), och när 
det gäller översättningar gjorda av extern 
part (översättningsbolag) säger 27 % ”ja, 
alltid” och 25 % säger ”ja oftast”. Beställa-
ren får dock inte alltid veta om en aukto-
riserad translator har använts eller ej.

Lite roligt är det att se närmare på 
svarsprofilen hos de auktoriserade 
translatorer som besvarat enkäten. Hela 
50 procent har haft sin auktorisation i 
16 år eller mer. Och 53 procent klara-
de provet vid första försöket. Hela 73 
procent angav också att auktorisationen 
var mycket viktig eller ganska viktig för 
deras yrkesliv.

Av de icke auktoriserade hade 25 % av 
de svarande gjort provet utan att godkän-
nas, varav ungefär en fjärdedel hade gjort 
provet tre gånger eller fler.

Ingen anställningsmerit

När det handlade om anställning eller 
samarbete var dock auktorisation mindre 
viktig än att kandidaten hade över-
sättarutbildning eller dokumenterade 
språkkunskaper och, framför allt, fick sin 
provöversättning godkänd.

Vikten av att en auktoriserad translator 
översätter ett dokument ansågs störst vid 
juridisk översättning, i synnerhet beträf-
fande dokument med juridisk giltighet. 
Siffrorna var betydligt lägre när det gällde 
ekonomiska texter och företagsinforma-
tion. 

Birgitta Englund Dimitrova frågade 
även efter hur viktigt det var att medi-
cinska intyg översattes av en auktoriserad 
translator, och de auktoriserade själva 
fann det mycket eller ganska viktigt - väl 
medvetna förstås om att medicinska 
kunskaper inte testas i provet. Även 
övriga svarsgrupper tycker dock att det 
är viktigt. Slutligen frågade hon även hur 
viktigt det var att tekniska texter översat-
tes av en auktoriserad translator men där 
fanns det ingen tydlig tendens. En fråga 
om det är viktigt att samhällsinformation 
översätts av auktoriserade translatorer 
får också stor spridning mellan de olika 
alternativen. Här påverkar dock utform-

ningen av dagens prov svaren, vilket flera 
kommenterat.

Det är oftare som myndigheter efter-
frågar en auktoriserad translator än att 
privatpersoner eller företag gör det.

En intressant fråga tar upp de fall då 
översättningsköparen får svaret att det 
inte finns någon auktoriserad translator 
tillgänglig, och där är Birgitta Englund 
Dimitrovas intryck att ganska många inte 
har stött på den situationen, men även 
att beställarna lägger över ansvaret på 
översättningsföretaget: ”Vi ber om över-
sättningsföretagets stämpel och signatur 
och utgår från att översättningsföretaget 
anlitar en översättare med tillräcklig 
kompetens”. I undersökningen kommen-
terar även flera auktoriserade translatorer 
att om beställningen kommer från ett 
översättningsföretag kan translatorn 
uppmanas att inte bestyrka översättning-
en och ange sitt namn, eftersom över-
sättningsföretaget stämplar med sin egen 
stämpel. Vilken juridisk bärighet denna 
stämpel har framgår inte av undersök-
ningen.

Många auktoriserade translatorer anser 
att dagens prov är svåra eller mycket 
svåra, och majoriteten tycker att dagens 
svårighetsgrad ska behållas, eller att pro-
ven ska göras svårare. De redan auktori-
serade är även för att behålla samtliga tre 
delprov, även om den ekonomiska texten 
får något färre röster.

Inte sträva efter expertisnivå

Birgitta Englund Dimitrova har även 
med ett avsnitt där hon går igenom olika 
modeller för att bedöma översättarkom-
petens. En slutsats om kompetensnivåer 
är att det krävs medveten övning under 
minst tio års tid för att uppnå expertkun-
nande men det är samtidigt något som 
inte alla kan uppnå, inte ens över tid. På 
en femgradig skala där Expert är nummer 
fem, anser Birgitta Englund Dimitrova att 
nivån för auktorisationsprovet bör ligga 
på nivå tre eller fyra, Competent respekti-
ve Proficient enligt termerna som Dreyfus 
& Dreyfus använder. Här motsvarar nivå 
tre en kortare erfarenhet som översättare, 

antingen från översättarutbildning eller 
cirka ett års yrkeserfarenhet, medan nivå 
fyra motsvarar flera års erfarenhet med 
eller utan översättarutbildning.

Detta skulle kunna öppna dörren för 
en lägre och en högre auktorisationsnivå, 
en grundläggande auktorisation och en 
som kräver specialistkompetens. 

Sänkta krav 

Det som talar emot detta är att man i 
så fall skulle sänka kraven i auktorisa-
tionsprövningen, vilket skulle få negativa 
konsekvenser för yrket. Birgitta Englund 
Dimitrova har dock med som förslag att 
det skulle kunna införas en ny, lägre nivå, 
som kräver översättarutbildning eller en 
kortare erfarenhet. Detta skulle utvidga 
auktorisationssystemet. Hur en sådan 
kortare erfarenhet eller utbildning ska 
valideras eller prövas går hon dock inte 
in på utan påpekar att detta behöver 
utredas separat.

Birgitta Englund Dimitrova föreslår 
även att svårighetsgraden på auktorisa-
tionsprovet ska ligga på en hög nivå, och 
detta ska göras tydligt både genom pro-
vets utformning och förkunskapskraven.

Förslag nummer två är att auktorisa-
tionen ska gälla ett specialområde, inte 
två som i dagsläget. Här skulle vid sidan 
av juridik även andra ämnen kunna vara 
intressanta, som medicin och teknik. Vid 
godkänd auktorisation skulle titeln istäl-
let exempelvis vara ”auktoriserad juridisk 
translator”.

Rent praktiskt föreslår Birgitta Englund 
Dimitrova att provet består av fyra delar 
och att man prövas i två steg, vid två 
tillfällen. Enbart den som godkänts på de 
två första delarna får gå vidare till de två 
följande. De olika stegen för att då aukto-
riseras som juridisk översättare (eftersom 
ett specialområde i taget prövas enligt 
detta förslag) skulle kunna se ut enligt 
följande: 

1. Kunskapsprövning: auktoriserade 
translatorers yrkesetik och rättsliga  
förhållanden

2. Kunskapsprövning: grundläggande 
kunskaper i juridik, svensk rättskun-
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skap och informationssökning inom 
juridik

3. Översättning av juridisk text med 
juridisk giltighet 
eller 
Översättning av juridisk text

4. Översättning av annan juridisk text, 
exempelvis text skriven av fackman 
för lekmän 
eller 
Granskning och korrekturläsning av 
en juridisk översättning inom vald 
språkkombination.

Den europeiska översättningsstandar-
den EN 15038:2006 anger att översatta 
texter ska granskas av en annan person än 
översättaren. Detta skulle kunna inkor-
poreras i auktorisationsprovet, i enlighet 
med alternativ två under punkt fyra.

Birgitta Englund Dimitrova specificerar 
även att det ska finnas information om 
översättningens tänkta syfte och mål-
grupp, och eventuella särskilda faktorer 
som översättaren måste tänka på. Det 
ska även framgå om texten ska granskas 
efteråt eller om den ska hålla sådan 
kvalitet att den kan gå direkt till kund. 

Det bör vara tillåtet att ge terminologiska 
kommentarer i fotnoter, dock i begränsad 
omfattning. Dessa kommentarer ska rik-
tas till den tänkta användaren av texten, 
inte examinatorerna.

Birgitta Englund Dimitrova föreslår 
vidare att den allmänna texten tas bort. 
Istället kan ett förkunskapskrav ställas 
på exempelvis genomgången översättar-
utbildning på högskolenivå på minst ett 
år på heltid plus dokumenterad yrkes-
erfarenhet som översättare om minst 
fyra år på minst halvtid. Alternativt kan 
en dokumenterad yrkeserfarenhet som 
översättare på minst fem år, motsvarande 
halvtid, krävas. Eventuellt bör även någon 
form av dokumenterade språkkunskaper 
och utbildning inom specialistområdet 
räcka för kvalificering, vilket skulle öppna 
vägen för exempelvis jurister med goda 
språkkunskaper.

Internetåtkomst ett måste

Angående internet skräder Birgitta 
Englund Dimitrova inte orden. ”När det 
gäller genomförandet av översättnings-

provet /…/ är det absolut nödvändigt att 
finna en lösning på frågan om tillgång till 
internet under provet”. Om det inte finns 
tillgång till internet faller till stor del 
hennes förslag på de kompetenser som 
ska testas.

En annan obligatorisk kompetens som 
behöver testas är datorvana, något som 
orsakar problem under dagens prov. 
Birgitta Englund Dimitrovas förslag är att 
ingen hjälp med eventuella datorproblem 
ska ges under provet.

Katarina Lindve

Bakgrund: 
Den fullständiga kartläggningen på totalt 
98 sidor finns på föreningens webbplats 
samt på Kammarkollegiets webbplats.

Två matnyttiga länkar till artiklar i 
relation till denna undersökning som finns 
på internet:

• European Union of Associations 
of Translation Companies. http://www.
euatc.org/eu-projects

• ”The TransCert Project: Ensuring 
That Transnational Translator Certification 
Meets Stakeholder Needs.” 

I slutet av november 2014 skicka-
de Semantix ett utkast av det nya 
leverantörsavtalet till sina leve-
rantörer (översättare och trans-
latorer), något som väckte starka 
och kritiska reaktioner både hos 
föreningens translatorer som är 
leverantörer till Semantix, och 
hos andra översättare. 

Med stor förvåning konstatera-
des att avtalet var på engelska. 
Dessutom var avtalet mycket 
ensidigt och lade att stort ansvar 
på leverantören, med bland annat 
en vitesklausul vid förseningar 

och prisavdrag för fel. I slutet av 
mars 2015 skulle Auktoriserade 
Translatorer ha haft ett möte 
med Semantix leverantörsansva-
riga för att diskutera avtalet och 
vidarebefordra synpunkter från 
föreningens medlemmar, men 
kvällen innan blev mötet avbokat 
av Semantix. Istället skickade vi 
alla kritiska synpunkter från våra 
medlemmar gällande avtalet till 
Semantix i slutet av april 2015. 

I slutet av maj 2015 skickade 
Sematix ett reviderat utkast av 
avtalet som tyvärr var inte bättre 
än det ursprungliga, snarare var 

detta sämre på vissa punkter.
Summa summarum är att 

Semantix inte är villigt att tillmö-
tesgå Auktoriserade Translatorers 
synpunkter. Bland annat kommer 
även auktoriserade translatorer 
att behöva skriva på en sekre-
tessförbindelse, vilket Semantix 
motivererar med att God Trans-
latorssed ofta inte efterlevs av alla 
translatorer.

När detta skrivs har det revi-
derade avtalsutkastet ännu inte 
skickats ut till leverantörerna.

Giovanni Barcio

Omtvistat leverantörsavtal – slutresultatet
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Kammarkollegiets senaste 
upphandling från 2012 
fick mycket kritik av 

Föreningen Auktoriserade Tran-
slatorer. Det fanns en känsla av 
att Kammarkollegiet hade lyssnat 
in synpunkter utan att sedan ta 
hänsyn till dessa synpunkter när 
anbudsunderlaget formulerades. 
Ramavtalet löper ut den 30 juni 
2016 och nu utreder Statens in-
köpscentral vid Kammarkollegiet 
om en ny upphandling ska göras. 
Det finns tecken som tyder på att 
ett nytt anbud i så fall kommer 
att fokusera mer på kvalitet än på 
pris.

Nadja Chekhov och Giovanni Barcio 
från styrelsen fick tillfälle att dela med 
sig av föreningens åsikter och gav också 
information om en del praktiska aspekter 
av översättningsarbetet i ett samtal med 
utredarna Goran Alilovic och Birgitta 
Engström samt Klas Eriksson från Kam-
markollegiets Inköpscentral. 

I förstudierapporten som nu har 
sammanställt finns glädjande nog det 
mesta av föreningens synpunkter med, 
och utredarna rekommenderar en ny 
ramavtalsupphandling eftersom det ”finns 
ett fortsatt stort behov av översättnings-
tjänster inom många språkriktningar och 
ämnesområden”.

Förstudien beskriver nuläget med den 
nuvarande upphandlingen och erfaren-

heterna av användningen av 
ramavtalen. Eftersom auktorise-
ring är en viktig del av upp-
handlingen påpekas det även 
att det i dag finns totalt 403 
personer med 479 auktorisatio-
ner i 52 olika språkriktningar. 

Den tidigare upphandlingen 
genomfördes som en förenklad 
upphandling och tilldelningsgrund var 
lägsta pris. Ramavtalet delades upp på 
fem språkområden: A, B, C, D och Eng-
elska. Avtalet gällde översättning till och 
från svenska, både normal och expressle-
verans, språkgranskning, korrekturläsning 
samt bestyrkande av handling. Totalt kom 
18 anbud in, varav två inte uppfyllde 
de formella kraven och ytterligare sex 
uteslöts på grund av att de inte uppfyllde 
ska-kraven.

Eftersom pris per ord och pris per 
timme användes för att prioritera mellan 
anbuden var det olyckligt att prismodel-
len utformades som den gjorde. Ingen 
hade tagit med i beräkningen de stora 
prisskillnaderna. 

Gratis bestyrkande

Ordpriserna låg på ”ett fåtal kronor” 
medan timpriserna låg på ”flera hundra 
kronor”, vilket ledde till att prismodellen 
fick göras om och ordpriserna fick viktas 
ännu högre än timpriserna jämfört med 
den första modellen. Flera anbudsgivare 
angav noll kronor i bestyrkandeavgift 
med motiveringen att det ofta ingick i 
priset. Avropsordningen kunde förbigås 
när krav på kompetens eller leveranstid 

inte kunde tillgodoses.
I utvärderingen påpekas att leverantö-

ren rankad som nummer ett på fyra av de 
fem språkområdena fick många klagomål 
och reklamationer. Det fanns kvalitets-
brister både vad gällde administration 
och översättningar. Även om det nu är 
bättre kommer det in förhållandevis 
många klagomål, framför allt från uni-
versitet och högskolor eftersom ramav-
talsleverantören nekat att ta språkgransk-
ningsuppdrag, ett uppdrag som då går till 
den som är rangordnad som nummer två 
eller tre.

Under ramavtalstiden har två revi-
sioner och två kundnöjdhetsmätningar 
genomförts. Kundnöjdheten ökar gene-
rellt sett men vissa myndigheter är starkt 
kritiska. Vissa myndigheter har begärt att 
få göra avsteg från ramavtalet. 

Under 2013 bad exempelvis två 
myndigheter om att få göra sådana avsteg 
och välja en annan leverantör, på grund 
av missnöje med levererad kvalitet och 
särskilda krav på kompetens, och en 
annan på grund av brist på översättare till 
romani. 

Brist på översättare

Under 2014 kom det avstegsanmälning-

Kammarkollegiets  
utvärdering av förra  
upphandlingen  
- gehör för vår feedback
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ar på grund av missnöje med levererad 
kvalitet, missnöje med levererad kvalitet 
i kombination med krav på kompetens, 
brist på översättare till romani, brist på 
samiska översättare samt en som sa sig 
kunna få ”bättre kvalitet till lägre pris”.

Även under 2015 har avstegsbegäran 
kommit in på grund av missnöje med 
levererad kvalitet och även här i kombi-
nation med krav på kompetens.

Ansvarig ramavtalsförvaltare har listat 
förbättringsområden för ramavtalet och 
högst står att motverka nollbud. ”Risk 
finns att anbudsgivarna offererar alltför 
låga priser för att komma högt i rang-
ordningen.” Här dras den troligen riktiga 
slutsatsen att det krävs stora volymer för 
att det ska bli lönsamt för leverantören 
och att leverantören därför tackar nej till 
små, mindre lönsamma uppdrag som går 
till leverantör två eller tre.

Hur ska då dagens kvalitetsbrister 
åtgärdas? Några förslag är sanktioner, 
karantän eller nedflyttning.

För lite faktakunskaper

Förstudien baseras delvis på en enkät som 
gick ut till 350 myndigheter, och besva-
rades av 147. Av dessa har 118 behov av 
översättningstjänster. Av dessa använder 
61,9 procent enbart leverantörerna i ra-
mavtalet. Anledningen till att man söker 
sig utanför ramavtalet är att det krävs 
specifika faktakunskaper inom ett visst 
ämnesområde, med många specifika ter-
mer, med bibehållen kvalitet och önskad 
leveranstid. 
Tjänsterna som de svarande har avropat 
är:

• Översättning (96,6 %)
• Språkgranskning (35,6 %)
• Korrekturläsning (14,4 %)
• Bestyrkande (1,7 %)

Den mest häpnadsväckande siffran i hela 
förstudien är det faktum att 76,3 procent 
anger att de använder auktoriserade tran-
slatorer. Det framgår dock inte i vilken 
grad auktoriserade translatorer används. 
Krav på att översättaren ska vara auktori-
serad translator ställs av 52,5 procent av 

de svarande. Några kommentarer från de 
svarande myndigheterna:

”Viktigt att kvalitet går före pris”
”Möjlighet att få ett antal specificerade 

översättare hos ramavtalsleverantörerna – 
detta eftersom kvaliteten på våra översatta 
texter har varierat så väldigt vilket inte har 
varit acceptabelt”

”För att använda tjänsterna på www.
avropa.se skulle jag vilja ha en kvalitets-
garanti: det har varit alldeles för dåliga 
översättningar på knackig engelska”

”Vi har bett kollegor som behärskar 
språken i fråga att gå igenom översättning-
arna och vid flera tillfällen har det funnits 
misstankar om att översättningsverktyg i 
stil med Google translate har varit inblan-
dade”

”I dag måste vi korrekturläsa det vi har 
fått översatt innan det kan gå till tryck”

Vid mötena med myndigheterna har det 
även framkommit att priserna i det nuva-
rande ramavtalet är för låga i förhållande 
till prisnivån i branschen. Det finns ingen 
prisskillnad mellan expressleveranser och 
normal leveranstid och ingen skillnad 
i kostnad för att anlita en auktoriserad 
translator. 

Referensgruppen påpekar också att 
översättning till engelska ”i regel har 
undermålig kvalitet” och ibland upplevs 
översättningen som maskinöversatt. Vida-
re vill referensgruppen att det definieras 
exakt vad som menas med språkgransk-
ning respektive korrekturläsning, och 
man vill ha en bättre utförd layout på 
översättningarna. 

Det finns önskemål om tre nya tjänster:
• Språkgranskning engelska
• Layout
• Redaktionellt ansvar/stöd

Något som referensgruppen ser posi-
tivt på är möjligheten att efterfråga en 
specifik översättare, och att ha möjlighet 
att begära in arbetsprover. Referensgrup-
pen vill lägga större fokus på kvalitet 
än på pris, samt ge möjlighet att frångå 
rangordningen om man ofta ser kvalitets-

brister i det som levereras alternativt vid 
frekventa avvisningar, samt att det ska 
finnas en gräns för hur många uppdrag 
som den först rangordnade leverantören 
får avvisa.

Språkgranskning ska ingå?

En viktig punkt är att språkgranskning 
föreslås ingå i en genomförd översättning.

Förstudien tar även upp behovet av 
fler auktoriserade translatorer. Cirka 480 
auktorisationer som innehas av cirka 400 
personer räcker inte för att täcka efterfrå-
gan. I dag saknas särskilt:

• arabiska (till/från)
• persiska (till/från)
• somaliska (till/från)
• samiska (till/från)
• romani (till/från)

Utbudet av kvalificerade översättare 
beräknas även minska eftersom det finns 
många äldre inom yrket och översätta-
rutbildningarna har svårt att rekrytera 
i samma utsträckning. Dessutom leder 
prisdumpningen i branschen till att äldre 
översättare med lång erfarenhet tackar 
nej till uppdrag eller till och med lämnar 
branschen. 

Många erfarna frilansöversättare väljer 
bort att jobba för de stora översätt-
ningsbyråerna och tar därmed med sig 
spetskompetensen. 

Golvpris?

Det krävs att översättarna får skäligt 
betalt för att det ska vara intressant för 
dem att ta uppdrag för avropande myn-
digheter som förmedlas av en översätt-
ningsbyrå. Om det ska vara tillåtet att 
använda sig av underleverantörer föreslår 
förstudien att Statens Inköpscentral 
sätter ett golvpris för översättarna, samt 
att det ställs högre krav på uppföljning av 
kvaliteten.

Intressant är att myndigheterna är 
angelägna om att ha direktkontakt med 
översättaren för att diskutera termer och 
svara på frågor och ge feedback, men 
översättningsbyråerna är tveksamma till 

FATABUREN NR 2 2015 20

FA
T 

O
CH NUTID

EN



att medge detta. 
Förstudien funderar på om en konkur-

rensklausul, som förhindrar översättaren 
att konkurrera i sex månader, skulle 
kunna lugna byråerna.

Översättningsbyråerna å sin sida 
hävdar att viss text kan maskinöversättas 
efter en noggrann terminologikontroll, 
men i en fotnot påpekar Kammarkol-
legiet vikten av att säkerställa att inte 
sekretessbelagt material körs genom 
Google translate och andra offentliga 
maskinöversättningsverktyg.

Leverantörerna är i regel negativa till 
att förse Kammarkollegiet med en lista 
över översättarna och hävdar att det 
strider mot PUL, och att det är en affärs-
hemlighet, samt att det är byråns uppgift 

att välja rätt översättare. Byråerna vill 
inte att golv- och takpriser ska användas. 
Däremot förordar man bland annat en 
avgift för att hantera icke redigerbara for-
mat och pappersformat, samt minimipris 
för samtliga tjänster.

Förstudien gör avslutningsvis en jäm-
förelse med Regeringskansliets upphand-
ling 2013, där särskild vikt lades vid att 
säkerställa kvalitet. Priserna var fasta och 
enbart kvaliteten utvärderades. De fasta 
priserna var:

• 2,25 kr/ord, normal leverans
• 3,35 kr/ord expressleverans
• 750 kr/timme normal leverans
• 1 125 kr/timme expressleverans

Under 2014 omsattes totalt 48 530 206 

kronor under ramavtalsområdet. Ef-
tersom många myndigheter använder 
tjänsten och har uttryckt fortsatt intresse, 
rekommenderar förstudien en ny upp-
handling 2016.

Katarina Lindve
Faktaruta:

De företag som antogs som ramavtalsle-
verantörer var: Språkservice Sverige AB, 
Space 360, Semantix, CBG, The Business 
Translator, Adman 100 Språk, Lingaucom, 
Maems/Daccab och Järva Tolk och Över-
sättningsservice. Alla räknades till klassen 
små och medelstora företag, och de flesta 
använder underleverantörer istället för egen 
personal.

Inkluderande 
aha-upplevelse på 
årets Språkdag
Inkluderande språk var temat för Institu-
tetet för språk och folkminnens Språk-
rådsdag 2015.
Det mest skrämmande föredraget 
höll Per Lannero, (se e-delegationen, 
webbriktlinjer.se). Den nya diskrimine-
ringslagen omfattar nämligen webb- 
platserna för myndigheter och företag 
med mer än tio anställda. 

Synskadade ska med hjälp av skärm-
läsarprogramvara kunna få innehållet 
uppläst, men det kräver att webbdesig-
nern tar hänsyn till att sidan även ska 
läsas. upp Då är det viktigt att ge bilderna 
vettiga namn eftersom programmet läser 
upp både bildtexten och namnet du har 
gett bilden. Det är också viktigt att ha 
beskrivande text på länkarna så att även 
den som inte ser kan förstå vart länken 
leder. Man ska dessutom arbeta med star-
ka kontraster för att underlätta för dem 
med synnedsättning. Undvik exempelvis 
grå text på röd yta för att även färgblin-

da ska se texten. 
Försöka att ha en så 
tydlig och välordnad 
design som möjligt 
för att även de med 
koncentrationssvårigheter ska hitta på 
sidan. Prioritera för övrigt stora, klickbara 
ytor så att man inte behöver klicka på en 
pytteliten fläck för att komma vidare. 

Den nya diskrimineringslagen omfattar 
även språklig diskriminering, och bristan-
de inkludering på webbplatsen kan bryta 
mot denna lag.

Ingela Holmström från Stockholms 
universitet höll sitt föredrag på tecken-
språk, och tolkades till talad svenska. 
Titeln för föredraget, När inkludering blir 
exkludering, syftade bland annat på hur 
lagen skiljer mellan hörselskadade och 
döva, hur döva förväntas anpassas till det 
hörande samhället, och vilka olika regler 
som gäller. Hon beskrev även situationen 
i ett klassrum där en döv elev med teck-

enspråkstolk inte alltid får den tolkning 
som situationen kräver. 

Ingela Holmström redogjorde för olika 
hjälpmedel som finns, som cochlea-im-
plantat, och hennes föredrag gav en god 
bild av hur det är att inte höra och vara 
beroende av någon som tolkar, ungefär 
som vi blev beroende av någon som tol-
kade det vi inte kunde förstå – i detta fall 
hennes teckenspråk.

Ann-Helén Laestadius föredrag om 
rätten att få vara same även utan att tala 
språket, Sara Lövestams verbfunderingar, 
Louise Holmérs ”Hen är här nu”-föredrag 
om nya SAOL, samt Mats Landqvists 
utredning om vad man får och ska kalla 
varandra gav de närvarande mycket att 
tänka på.

Katarina Lindve
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För de nyare medlemmarna är namnet Andreas Santoft 
förmodligen helt obekant. Han avled i början av förra året vid 
94 års ålder. Han var auktoriserad translator till och från ung-
erska och var även intermittent verksam som rättstolk mellan 
svenska och ungerska.

Andreas föddes i Budapest 1920 och kom som nybakad 
student till Sverige sommaren 1938. Här utbildade han sig till 
försäkringsmatematiker, eller aktuarie som det också heter. Som 
sådan var han anställd vid flera försäkringsbolag, som SPP och 
Thule, innan han avslutade sin ”civila” yrkesbana som chef för 
Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor. Enligt hans 
son Michael var det dock verksamheten som översättare som 
han tyckte bäst om.

Första gången jag själv kom i kontakt med Andreas var hösten 
1988, då han i egenskap av valberedningens sammankallande 
ringde mig för att fråga mig om jag kunde ställa mig till förfo-
gande som kassaförvaltare i nästa styrelse. Han nämnde då att 
Leif Östling hade ställt sig till förfogande som ny ordförande 
efter Solfrid Söderlind, som efter många, och för FAT händelse-
rika, år som ordförande hade beslutat sig för att avgå. Jag hade 
året dessförinnan lärt känna Leif vid FIT-konferens i Maastricht 
1987 och tackade ja. Under alla de följande 20 åren kunde 

man nästan alltid räkna med Andreas närvaro vid de olika 
FAT-evenemangen. Även om han så småningom, av åldersskäl, 
avgick ur valberedningen, gjorde han värdefulla insatser genom 
att medverka i utredningar och bidra med konstruktiva inlägg 
i debatter och diskussioner om föreningens verksamhet och 
policy. Andreas var öppen för frågor från yngre, mindre erfarna 
kolleger och hjälpte gärna till med bra tips. Han var en god 
representant för de medlemmar som under årens lopp har gjort 
värdefulla insatser för FAT utan att inneha styrelseuppdrag eller 
andra formella uppdrag.

Dock är det hans vänlighet, kunskaper och humor som hos 
mig har efterlämnat det starkaste intrycket. Han var vänsäll 
och sällskaplig. Särskilt minns jag den tvådagarsutflykt till Åbo 
som en grupp FAT-medlemmar företog 1993 för att besöka vår 
finska systerorganisations lokalavdelning där. Vi hade många 
samtal under resorna dit och tillbaka, samtal som handlade om 
bl.a. Ungern och dess historia. Sista gången jag träffade Andreas 
var en söndag i oktober 2010, då jag tillsammans med några 
FAT-kolleger hälsade på honom på ett äldreboende på Lidingö, 
där han bodde efter sin hustrus bortgång några år tidigare, för 
att ägna honom en försenad 90-årsuppvaktning.

Bo Widegren 

Med Roger Tanners bortgång har ännu en person ur engelska 
översättarnas gemenskap försvunnit. 
Roger kom först till Sverige 1964 efter att ha tagit examen i 
juridik i Cambridge. Som många andra unga nyutexaminerade 
blev han lärare på British Centre. Han började sitt liv i Sve-
rige med att undervisa engelska i Sundsvall. Till skillnad från 
många andra av centrets lärare lärde han sig snabbt svenska. 
Det intresse han utvecklade för Sverige fick honom att stanna 
kvar ett andra år, denna gång i Stockholm där han, återigen till 
skillnad från många andra, lyckades kombinera undervisning 
med studier vid kvällsgymnasiet. Efter ett antal års vidareutbild-
ning tog han en Fil. mag i historia, statskunskap och engelska, 
och en svensk lärarlegitimation. I Stockholm träffade han sin fru 
Kerstin, som då ledde studiecirklar vid Kursverksamheten. 

Idag känns det otroligt att tänka sig att Roger vid sidan om 
både studier och undervisning 1965 också började översätta 
mellan engelska och svenska. Hans första jobb var för en verk-
stad i Sundsvall. I Stockholm deltog han i översattningsarbetet 
inför Nationalmuseets stora Kristinautställning. Som många 
andra översättare arbetade han också som gymnasielärare innan 
han gav sig hän åt översättning på heltid 1975, året innan han 
blev auktoriserad. 

Roger var på många sätt en pionjär. Han startade sitt första 
bolag, Ordväxlingen HB (senare Ordväxlingen AB) 1975 under 
en tid när attityden till egenföretagande i Sverige knappast var 
positiv. Roger var också en pionjär på andra sätt. Han använde 
diktering långt innan tal-till-text-utrustning ens var påtänkt. 
Detta gjorde det möjligt för honom att ta sig an flera viktiga 
kunder, bland andra flera departement, AMS och Arbetsmiljö-
verket. Dessa följdes senare av en lång rad andra klienter. 

Roger var en av de första översättarna att ha sin egen webb-
plats, ännu ett tecken på hans sätt att klara av många saker 
samtidigt. Hans många intressen – från kanalbåtar till krigsky-
rogårdar, Sankt Hieronymus till marinhistoria – visar också på 
vilken mångfacetterad person Roger var. 

Gemenskap är kanske inte det bästa ordet för att förklara den 
slags självständiga individer som översättare ofta blir. Roger blev 
medlem i FAT när han auktoriserades, men jag har inget minne 
av att jag har sett honom på något av dess möten. Men även 
om vi översättare sällan ses har vi uppsikt över varandra. Våra 
kollegor är en del av vår mentala karta. En av dess fasta punkter 
har nu försvunnit och det kommer att ta ett bra tag innan vi 
lyckas ställa om. 

David Jones 

Till minne av Roger Tanner

Till minne av Andreas Santoft
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Porträttet: Russell James
Russell James blev auktoriserad från 
svenska till engelska 2012. Han väntade 
många år innan han bestämde sig för 
att göra auktorisationsprovet med tanke 
på att han hade arbetat som översättare 
ända sedan mitten av åttiotalet när han 
kom till Stockholm! 
Det kanske åtminstone delvis beror på att 
han redan hade en akademisk bakgrund i 
svenska. Hans universitetsstudier vid uni-
versitetet i Aberystwyth resulterade 1982 
i en kandidatexamen i svenska och tyska, 
där ursprungstanken var att han skulle 
koncentrera sig på franska och tyska, men 
han blev så intresserad och inspirerad av 
det svenska språket och den svenska litte-
raturen att franskan så småningom fick ge 
vika för svenskan.

En stor källa till inspiration för Russel 
var hans lärare, den nyligen bortgångne 
Laurie Thompson, senare känd som 
översättare av Stig Dagerman, Henning 
Mankell, Håkan Nesser, Jonas Hassen 
Khemiri, med flera. 

Russell är född i Cardiff, Wales 
huvudstad, en stad som sedan ett par 
hundra år har haft en stark internationell 
prägel tack vare dess stora hamn och de 
framväxande industrierna i samband med 
kolboomen. 

Redan som barn blev han mycket 
intresserad av olika kulturer och språk. 
Trots att hans föräldrar båda hade engel-
ska som modersmål, fick han möjlighet 
att börja lära sig walesiska vid sju års ål-
der, och det var då hans intresse för språk 
verkligen tog fart. Vid 11 år kom det för-
sta ”främmande” språket – franska – och 
två år senare fick eleverna på hans skola 
ett unikt tillfälle att läsa tyska, som han 
upplevde som mycket spännande och 
roligt, även om många andra fortfarande 
tyckte det var lite suspekt (minst sagt) 28 

år efter krigsslutet. Jag lämnar ordet till 
Russell själv:

“Vid sjutton års ålder bestämde jag 
mig plötsligt att jag skulle börja lära mig 
svenska på egen hand (ok – jag hade redan 
blivit en riktig språknörd), delvis tack vare 
att jag var så förtjust i tyska och även på 
grund av att jag alltid hade haft ett intresse 
för Sverige sedan barnsben. Min mormors-
far var nämligen född i Karlskrona och gick 
med i den svenska handelsflottan när han 
var fjorton. Så småningom hamnade han 
i Cardiff (som många andra sjömän från 
Norden), och det sägs att han glömde bort 
sin svenska

Russell är auktoriserad från svenska till 
engelska, men har även jobbat med tyska 
och franska under åren och översatt till 
svenska i mindre omfattning. Han var 
anställd som lärare i engelska på Inlingua 
Sprachschule i Wiesbaden i Tyskland 
1982–1984, och då översatte han till och 
från tyska. Där fick han även förmånen 
att lära sig spanska under två år, samt lite 
arabiska och tjeckiska. 

Det var intresset för språkinlärning 
som sedan förde honom från Tyskland till 
Stockholm för att bedriva lite forskning 
om språkinlärningsstrategier vid Insti-
tutionen för lingvistik vid Stockholms 
universitet.

Direkt efter sin auktorisation i slutet av 
2012 blev Russell medlem i Föreningen 
Auktoriserade Translatorer.

Som flera andra auktoriserade transla-
torer har Russell även erfarenhet från an-
dra yrkesområden, i hans fall utbildning 
i engelska på företag och organisationer, 
både i grupp och individuellt. Han är 
fortfarande mycket aktiv i den branschen, 
även om han numera även är anställd 70 
procent på Riksdagsförvaltningen som 
översättare från svenska till engelska. Han 

har även undervisat i 
svenska för engelskta-
lande, och undervisar 
också i översättning 

svenska till engelska på masternivå vid 
TÖI, Tolk- och översättarinstitutet vid 
Stockholms universitet.

Russell är mycket intresserad av konst 
i alla dess former. Han har varit körsång-
are i stort sett hela sitt liv: walesare har 
musiken i blodet. 

Och jag behöver väl inte ens nämna att 
han tycker det är kul med språk – hans 
näst senaste satsning för några år sedan 
var två terminer thailändska på Folkuni-
versitetet!

När Russell var student i Wales, fick 
han tillbringa största delen av sitt ut-
landsår på folkhögskolan i Kristinehamn 
i Värmland – där han kunde bekanta 
sig med Sverige i praktiken för första 
gången. Även idag har han kopplingar till 
Västsverige, där han och maken är lyck-
liga delägare i ett hus på den dalsländ-
ska landsbygden strax söder om Åmål. 
Nu tycker han att ”det känns på något 
konstigt sätt att cirkeln är sluten när vi 
passerar Kristinehamn varje gång vi åker 
till Dalsland.” Sedan 1998 bor Russell 
på Östermalm i Stockholm tillsammans 
med maken Anders från Åmål i Dalsland.

Bo Widegren

 

”Min mormorsfar var född i  
Karlskrona och gick med i svenska  
handelsflottan när han var fjorton.”

FATABUREN NR 2 2015 23

FA
T 

O
CH NUTID

EN


