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Frilansöversättningens status 

En studie om frilansöversättares uppfattning om status i förhållande till 

uppdragsförmedlande språkföretag 

Marcus Westerlund 

Sammanfattning 

Föreliggande studie undersöker frilansöversättares uppfattning om sin egen professionella status i 

förhållande till uppdragsförmedlande språkföretag i Sverige. Genom en enkätstudie inspirerad av Dam & 

Zethsens undersökningar, i kombination med en analys av offentligt publicerade texter från ett antal större 

svenska språkföretag, ämnar studien få en inblick i hur frilansöversättare upplever sin egen status, samt 

vilka krav som företagen ställer på översättarna. I förlängningen undersöks även graden av 

professionalisering som översättaryrket genomgått i Sverige. Resultaten visar att översättarna med få 

undantag uppfattar sin status som relativt låg, och att språkföretagen överlag ställer upp få formella, 

offentliga krav på sina översättare utöver yrkeserfarenhet av översättning och punktlighet. Översättaryrkets 

grad av professionalisering i Sverige bedöms därutöver som låg. 

Nyckelord: översättning, status, prestige, professionalisering 

Abstract 

The present study examines how freelance translators view their own professional prestige relative to 

intermediary language service providers in Sweden. By utilizing a survey inspired by the studies of Dam & 

Zethsen, in combination with an analysis of publically published texts from a number of big Swedish 

language service providers, this study aims to get an insight in the freelance translators’ own perception of 

their prestige and in the demands of the language service providers. The study also explores to what extent 

the translation profession is professionalized in Sweden. The results show that freelance translators, with 

few exceptions, think of their status as middle to low. At the same time, the language service providers 

seem to have very few formal demands of their translators, with work experience and punctuality appearing 

to be the two main requirements to translate for them. Moreover, it seems that the translator profession in 

Sweden has undergone only a relatively low level of professionalization. 
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1 Inledning 

Översättningsmarknaden växer sig allt större, mycket till följd av den ökande globaliseringen och 

migrationen länder emellan. Således ökar jobbmöjligheterna för människor med språklig kompetens, 

samtidigt som många översättare, i synnerhet de som försöker ta sig ut på marknaden, kanske kan ha 

svårt att hitta dessa arbetsmöjligheter. Att sälja in sig hos direktkunder av olika slag kan vara en väg, 

men många väljer att söka sig till uppdragsförmedlande översättningsföretag, eller kortfattat så kallade 

språkföretag. Dessa företag tar emot beställningar från andra företag, men också kommuner, 

organisationer och privatpersoner, som är i behov av översättning och förmedlar deras beställningar 

till de översättare som språkföretagen har avtal med. Översättarna har således ingen kontakt med de 

faktiska beställarna av översättningarna, utan all kontakt sker via språkföretagen. 

Samtidigt som behovet av översättare har ökat har också översättarutbildningarna i landet utvecklats, i 

synnerhet på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, men också flera andra 

universitet erbjuder både kurser och program inom översättning på både kandidat- och masternivå. I 

och med denna utveckling, där många fler har möjlighet att utbilda sig och tillägna sig färdigheter 

inom översättning, kan det vara rimligt att fråga sig hur översättaryrkets status har påverkats. Hur 

upplever översättarna sin status? Bör vi fortfarande tala om översättare som ett yrke, eller har vi gått 

mer mot att kunna kalla det för en profession, där begreppet profession kan förstås som ett ”yrke som 

baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning” (Brante 2009: 15)?  

Hela denna utveckling – dels att översättningsuppdrag i stort tycks gå mot att förmedlas via 

språkföretag och att kontakten mellan översättare och direktkunder tycks minska, och dels att intresset 

för översättarutbildningar tycks växa – är intressant ur många synvinklar. I denna studie ämnar jag 

besvara frågor kring översättaryrkets grad av professionalisering och frilansöversättares uppfattning 

om sin status. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka frilansöversättares upplevelse av sin professionella status i 

förhållande till uppdragsförmedlande språkföretag och deras krav och kvalifikationer, samt att 

undersöka graden av professionalisering inom frilansöversättning. Frågeställningarna som kommer att 

besvaras är följande: 

● Vilka krav och kvalifikationer har språkföretagen på översättarna? 

● Hur upplever frilansöversättare sin egen professionella status? 

● Hur upplever frilansöversättare att språkföretagen ser på översättarnas status? 

● Har översättaryrket gått mot att kunna benämnas som en profession? 

Den första frågeställningen studeras huvudsakligen genom en analys av offentligt publicerade texter 

från ett antal svenska språkföretag. Dessa texter utgörs av instruktioner för översättning och ansökan 

för att bli registrerad i språkföretagens databaser, och hämtas från språkföretagens hemsidor. De två 

efterföljande frågorna besvaras genom en enkätstudie riktad till frilansöversättare. Den sista 



5 

 

frågeställningen besvaras i sin tur genom att svaren på de tidigare frågorna diskuteras i ljuset av det 

givna resultatet av de två tidigare analyserna samt resultat från tidigare studier, här redovisade i avsnitt 

2, den teoretiska bakgrunden. 

1.2 Avgränsning 

Mot bakgrund av de begränsningar som rör uppsatsen, främst i fråga om tid, kommer studien att 

avgränsas inom ett antal områden. Först och främst kommer endast statusen för frilansöversättare som 

arbetar för språkföretag att undersökas, och således kommer inte statusen för andra typer av översättare 

att inkluderas i studien, exempelvis översättare som är fast anställda på ett företag. Därutöver kommer 

endast frilansöversättarnas upplevelse om sin status att undersökas, och andra möjliga gruppers 

upplevelse om yrkesgruppens status, exempelvis direktkunder och omvärlden i stort, kommer inte att 

inkluderas. Språkföretagens syn på översättarna kommer visserligen att studeras, men denna studeras 

endast genom att analysera språkföretagens texter som riktar sig till översättare, vilket sannolikt inte 

kommer att ge en heltäckande bild av företagens syn på yrkesrollen. Därutöver begränsas studien också 

endast till språkföretag och översättare inom Sverige. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av den teoretiska bakgrunden till studien, vilken innefattar 

definitioner av begreppen status, habitus, profession och professionalisering, samt generella metoder 

för statusrelaterad forskning inom översättningsfältet. Därefter redogörs för studiens material och 

metod. Detta kapitel följs sedan av en analys av offentligt publicerade texter från ett antal svenska 

språkföretag där fokus ligger på att studera de krav och villkor som ställs på företagens översättare. 

Därefter analyseras den enkätundersökning som genomförts inom ramen för studien. I det 

efterföljande kapitlet diskuteras uppsatsens valda metodik ur en kritisk synvinkel, innan uppsatsen 

avslutas med diskussion och sammanfattning av studiens resultat. 

2 Teoretisk bakgrund 

I denna del presenteras en genomgång av existerande studier av översättaryrkets status, samt de åsikter 

som flera författare haft på den status som historiskt varit kopplad till översättaryrket. Också studier om 

översättaryrkets professionalisering presenteras i syfte att i analysdelen redogöra för översättaryrkets 

nuvarande grad av professionalisering i det svenska samhället. Här presenteras även de studier som 

ligger till grund för uppsatsens metoder för materialinsamling och analys. 

2.1 Definition av status 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för det mångfacetterade begreppet status, i syfte att utforma den 

definition av status som kommer att användas i uppsatsen och därmed att undvika de misstag som 

traditionellt gjorts inom statusforskning (Ruokonen 2013: 327).  
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Enligt Ruokonen (2013: 328) kan status definieras på två sätt: ett yrkes nivå av professionalisering och 

dess sociala rang. Professionalisering innebär enligt Ruokonen att ett yrke får samhälleligt erkännande 

och skydd, samtidigt som det antas att yrket kräver specialistkunskaper, vilket gör att yrket snarare 

uppnår statusen profession. Social rang å sin sida åsyftar enligt Ruokonen den upplevda prestigen och 

värdet hos ett yrke. De två begreppen, profession och social rang, är tätt sammanlänkade, särskilt som 

Ruokonen påpekar att värde ofta är ett grundkrav för att ett yrke ska klassas som profession (2013: 328) 

(se vidare avsnitt 2.3 Översättaryrkets professionalisering). Många studier inom statusforskning har 

dock valt att utforska status genom närliggande fenomen, bland annat professionell roll och identitet 

samt habitus (Rukononen 2013: 328) (se vidare avsnitt 2.2 Habitusgenererad status). 

Trots att Ruokonen betonar vikten av att definiera begreppet status vid statusrelaterade studier, ger hon 

utöver ovanstående information ingen vidare definition av begreppet. Det kan därför verka som att hon 

menar att det viktiga inte är en enhetlig definition av begreppet, utan just att begreppet faktiskt definieras 

för varje individuell studie. Denna ståndpunkt hjälper dock föga för att här vidareutveckla en användbar 

definition av status, men understryker däremot vikten av att utforma en användbar definition av 

begreppet. 

Enligt Pym, Orrego-Carmona och Torres-Simón kan översättarstatus definieras som ”den uppsättning 

av värden som produceras av sociala signaler och som indikerar en översättares relativa status” (2016: 

33). Dessa sociala signaler existerar i skilda former och inkluderar bland annat erfarenhet, akademiska 

prestationer och medlemskap i professionella organisationer. Status bedöms av författarna vara extra 

viktigt för just översättare, med anledning av att den som behöver hjälp med att översätta en text oftast 

inte själv kan bedöma översättningens kvalitet (Pym, Orrego-Carmona & Torres-Simón 2016: 33). 

Således måste översättarnas kunder allt som oftast förlita sig på dessa yttre signaler för att kunna få en 

uppfattning om översättarens färdigheter och status. Detta är visserligen en viktig aspekt av status, men 

inte heller dessa författare ger någon enhetlig definition av begreppet. Istället tycks det som att 

översättarens status kan variera beroende på vilken typ av kund eller uppdragsförmedlare som de arbetar 

för (Pym, Orrego-Carmona & Torres-Simón 2016: 37–50). I sin studie undersöker dessa författare 

statussignaler för tre internetbaserade uppdragsförmedlare, vilket därmed antyder att man studerar 

statusen enbart för frilansöversättare, men principen bör kunna appliceras även på översättarkåren i stort. 

Således kan det vara rimligt att anta att status och statussignaler även kan skilja sig mellan olika typer 

av översättare, exempelvis frilansöversättare och byråöversättare. 

Dam & Zethsen, vars studier kanske är de mest ingående vad gäller översättarstatus, väljer att använda 

sig av fyra parametrar för att definiera status: utbildning, synlighet, ekonomi och inflytande (2008: 74–

75; 2011: 979–980). Dessa parametrar är tagna från en dansk studie om professionell status (Nyrup 

Madsen 2006), i vilken framgår att hög utbildning, synlighet i medier, hög lön och hög grad av makt 

resulterar i att ett yrke uppfattas som prestigefyllt av den danska befolkningen. Nyrup Madsen (2006) 

nämner utöver dessa fyra parametrar en femte sådan: hård konkurrens om utbildning och jobb; det finns 

ingen prestige att hämta i ett yrke som vem som helst har tillgång till, exempelvis förskollärare. Varför 

Dam & Zethsen (2008; 2011) väljer att utesluta denna parameter framgår inte, men det kan möjligen 

antas att den bedöms som irrelevant eller alltför komplicerad att undersöka inom de givna studierna. 

Dam och Zethsens syn på professionell status delas i huvudsak av Ollivier (2000), som också menar att 

status uppfattas som en multidimensionell struktur, vilket följaktligen leder till att individer ofta har 

svårt att rangordna yrkens status enligt en linjär skala (ibid.: 445). Olika dimensioner eller parametrar 

samverkar alltså för att skapa en uppfattning om status, precis som Nyrup Madsen (2006) också påpekar, 

och ett yrke kan även uppvisa lägre status i förhållande till ett annat yrke för en av dessa parametrar, 

men högre för en annan. Ollivier (2000) tar inte upp Nyrup Madsens (2006) parametrar, utan Olliviers 

teori rör snarare samverkan mellan materiell belöning och värde för samhället, en statusstruktur som 
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hon uppger att flera sociologiska författare inriktat sig på (2000: 445–447). Ollivier menar dock att 

upplevelse av professionell status och vilka parametrar som bedöms som viktigast varierar bland annat 

beroende på respondenternas sociala placering (2000: 447), något som Dam & Zethsen (2008: 74; 2011: 

979) håller med om. Status bedöms därmed vara en både komplex, subjektiv och kontextbunden 

konstruktion, vilket åter igen förklarar avsaknaden av en enhetlig definition också inom 

översättningsforskningen. 

2.1.1 Dam & Zethsens studier om status 

Eftersom denna studie baseras på Dam & Zethsens studier, presenteras här två av deras undersökningar 

lite mer ingående i syfte att i senare avsnitt jämföra deras definition av status, metodik och resultat med 

min egen undersökning. 

Författarna Dam & Zethsen har i flertalet studier undersökt status för danska översättare, både 

översättare som är fast anställda vid företag inom andra branscher än översättning, exempelvis banker 

och juristbyråer (2008: 76), samt frilansöversättare och fast anställda översättare vid översättningsbyråer 

(2011: 981). I båda dessa studier baserar Dam & Zethsen sin definition av status på Nyrup Madsens fyra 

parametrar: utbildning, synlighet, ekonomi och inflytande (2008: 74–75; 2011: 979–980). 

I den första av Dam & Zethsens studier undersökte författarna statusen för fast anställda översättare vid 

företag inom andra branscher än översättning, så kallade företagsöversättare (company translators), och 

i denna studie undersöktes även hur företagens övriga anställda såg på översättarna (2008: 76–77). Dam 

& Zethsen kallar den senare gruppen för kärnanställda (core employees) med anledning av att det är 

dessa som är anställda för att utföra företagens huvudsakliga verksamhet (2008: 76). Studien utgjordes 

av enkätundersökningar där översättarna fick besvara totalt 28 frågor om sin egen upplevelse av sin 

status inom de fyra parametrarna, och de kärnanställda fick besvara totalt 20 frågor om hur de uppfattade 

översättarna inom samma parametrar (2008: 78). Med undantag för ett antal faktuella frågor om 

exempelvis ålder och utbildning, fokuserade frågorna på åsikter och respondenternas egna uppfattningar 

(ibid). De allra flesta frågorna besvarades genom att respondenterna fick välja mellan fem 

svarsalternativ: to a very high degree, to a high degree, to a certain degree, to a low degree och to a 

very low degree or not/none at all, där det första alternativet motsvarades av siffran 5 och det sista av 

siffran 1 (ibid). Svarsalternativen listades i ovanstående, fallande ordning från 5 till 1, i syfte att 

respondenterna inte skulle välja alternativen med lägre poäng enbart för att de kom först. Dam & Zethsen 

använde sig därutöver inte av svarsalternativ i stil med ’jag vet inte’ eller ’kan inte svara’, i syfte att mer 

eller mindre tvinga fram svar från respondenterna (ibid). Enkäterna skickades ut till de medverkande 

företagen i pappersformat, i syfte att göra det så bekvämt som möjligt för respondenterna att fylla i dem 

och för att Dam & Zethsens kontaktpersoner på företagen skulle samla in dem från respondenterna, i 

hopp om att således höja svarsfrekvensen (ibid). Totalt erhölls svar från 51 översättare och 50 

kärnanställda, men i slutändan analyserades endast svaren från 47 översättare och 49 kärnanställda 

eftersom alla respondenter inte uppfyllde författarnas kriterier om exempelvis utbildning (2008: 79). 

Översättarna som analyserades i Dam & Zethsens första studie hade alla genomgått en masterutbildning 

i översättning, och hade i genomsnitt varit anställda som företagsöversättare i närmare 7 år (2008: 79–

80). Merparten var mellan 30 och 39 år gamla, och 87% av dem var kvinnor (ibid). Därutöver var de 

allra flesta, 85%, auktoriserade av den danska staten. Alla masterutbildade översättare i Danmark kan 

välja att auktorisera sig, och det tycks förvåna Dam & Zethsen att inte fler än 85% valt att auktorisera 

sig (ibid). Trots att det tycks som att författarna bedömer 85% som en relativt låg andel, bedömer de 

ändå att de deltagande översättarna har en stark professionell profil. Merparten av respondenterna, 66%, 

upplevde även att deras arbete inom sina respektive företag uppskattades i hög eller mycket hög 

utsträckning (ibid). 
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Trots de deltagande översättarnas starka professionella profil och höga upplevda uppskattning för sitt 

arbete, uppvisade de relativt låga uppfattningar om sin status inom flera av Dam & Zethsens parametrar 

(2008: 93). Som författarna säger handlar det inte om extremt låga uppfattningar om status, men lägre 

än vad de hade väntat sig för denna typ av översättare. Som exempel kan nämnas att de deltagande 

översättarna generellt hade lägre inkomst än grupper som genomgått masterutbildningar inom andra fält 

(2008: 84; 93). Översättarna bedömde även sin grad av inflytande inom företagen som relativt låg, och 

deras chanser att uppnå chefspositioner eller andra ledande ställningar inom sina respektive företag som 

låga eller mycket låga (2008: 91–92). De enda parametrarna inom vilka översättarna uppvisade höga 

värderingar var inom synlighet och expertis; översättarna upplevde sitt arbete som uppskattat och de 

upplevde inte heller att de var isolerade från sina kollegor (2008: 88–91; 93), och de värderade överlag 

sin kompetens som hög eller mycket hög (2008: 86). Vad gällde de kärnanställda vid företagen, som 

utgjorde den andra gruppen som undersöktes, värderade de överlag översättarnas status som något lägre 

än översättarna själva, i synnerhet gällande utbildning och kompetens (2008: 85–86). Av studiens 

resultat drar Dam & Zethsen här slutsatsen att översättaryrkets status verkar uppfattas som relativt låg 

både av översättarna själva och av andra grupper (2008: 93). Författarna poängterar dock att studien 

endast undersökt en typ av översättare, vilket gör att resultaten inte talar för exempelvis EU-översättare, 

som antas ha en högre status än företagsöversättarna, och frilansöversättare, som antas ha en lägre status 

(ibid). Därutöver gör Dam & Zethsen det tydligt att enkätundersökningarna som sådana endast ger en 

beskrivande bild av översättarnas status, men gör lite för att faktiskt förklara varför översättaryrkets 

status bedöms som låg (2008: 94). De studerade parametrarna ses därmed endast som indikatorer på ett 

yrkes status, och inte som orsaker till ett yrkes status (ibid). 

I syfte att vidare undersöka översättaryrkets status genomförde Dam & Zethsen två ytterligare 

enkätundersökningar, vilka presenteras i en och samma studie (2011: 977). I dessa undersökningar 

studerades status för två andra grupper av översättare: byråöversättare och frilansöversättare. Dam & 

Zethsens hypotes var att företagsöversättarna från deras första undersökning skulle uppfatta sin status 

som högst, medan frilansöversättarna skulle uppfatta sin status som lägst (2011: 980–981). Författarna 

beskriver metodiken för denna undersökning som likartad deras första undersökning, med 

gruppanpassade men likartade frågor och samma svarsalternativ som i sin första undersökning (Dam & 

Zethsen 2011: 981–983). Det framkommer dock inte huruvida de använde sig av pappersenkäter även 

för byråöversättarna och frilansöversättarna. Enkäterna skickades ut till totalt 78 byråöversättare och 

153 frilansöversättare, men Dam & Zethsen sorterade därefter bort respondenter som inte passade in i 

deras angivna kriterier. I författarnas resultat används därmed endast 66 byråöversättare och 131 

frilansöversättare (2011: 982–983). I analysen jämför Dam & Zethsen alla tre undersökningar med 

varandra i syfte att jämföra de tre gruppernas uppfattningar om sin status. 

Dam & Zethsens jämförelse av sina tre undersökningar visar att frilansöversättarna bedömde sin 

generella status som lägst, medan företagsöversättarna bedömde sin generella status som högst (2011: 

984). Alla tre grupper uppvisade dock likartade genomsnittspoäng, men byråöversättarnas och 

frilansöversättarnas svar resulterade i mycket lika poäng. Detta gällde enligt Dam & Zethsen för en stor 

del av frågorna (ibid). Trots att frilansöversättana bedömde sin generella status som lägst, befann de sig 

i topp inom flera parametrar, mer specifikt inom inkomst och utbildning/expertis. Frilansöversättare 

uppgav i högre utsträckning än de två andra typerna av översättare en inkomst över medelnivå (2011: 

984–985), och de upplevde även i högre utsträckning att översättning kräver en mycket hög expertis- 

och kompetensnivå (2011: 985–986). Det ska dock sägas att alla tre grupper upplevde sin kompetens 

som hög eller mycket hög. Inom övriga parametrar, synlighet och makt/inflytande, upplevde däremot 

frilansöversättarna överlag sin status som lägre än de övriga gruppernas (2011: 989–993). 

Av dessa resultat bedömer Dam & Zethsen att deras hypotes att företagsöversättare har högre status och 

frilansöversättare har lägre status i huvudsak kan bekräftas, med vissa ändringar (2011: 994). 
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Byråöversättare tycks uppleva sin status som närmare frilansöversättarnas, vilket gör att en fast 

anställning med stabil inkomst inte tycks vara en faktor som nödvändigtvis påverkar översättarnas 

upplevda status positivt (ibid). Även det faktum att företagsöversättare uppvisade lägre inkomst än 

frilansöversättare, men högre generell status, gör det enligt författarna svårt att koppla inkomst till status 

(ibid). Detsamma gäller även kompetensnivå, eftersom företagsöversättarna bedömde sin kompetens 

som lägst av alla tre grupperna och frilansöversättarna bedömde sin kompetens som högst, men detta 

skulle enligt Dam & Zethsen kunna bero på andra faktorer. En sådan faktor skulle kunna vara frustration 

över utomstående gruppers attityder till och generella okunskap om översättaryrket (ibid). Dam & 

Zethsen bedömer vidare att synlighet och inflytande tycks ha en högre inverkan på översättarnas status, 

och dessa parametrar tycks tillsammans med samhälleligt erkännande utgöra de främsta faktorerna som 

påverkar översättarnas status positivt (2011: 994–995). 

2.2 Habitusgenererad status 

I detta avsnitt behandlas teorier om hur översättaryrkets status förs vidare genom utövarnas habitus, 

teorier som i huvudsak har utvecklats av Simeoni (1998) och Prunč (2007). Det första underavsnittet 

kommer beröra en allmän definition av habitus och termens ursprung i syfte att skapa en allmän 

förståelse för begreppet, medan de två efterföljande avsnitten behandlar Simeonis och Prunčs respektive 

teorier. 

2.2.1 Översättarens habitus 

Habitus är en sociologisk term som använts av bland annat Bourdieu, även om begreppet kan spåras 

tillbaka till Aristoteles hexis, ett statiskt sinnestillstånd (Simeoni 1998: 15). Kvalitéer som ingår i detta 

sinnestillstånd inkluderar bland annat, enligt Aristoteles, ålder, karaktär och social ställning, och en 

persons hexis återspeglas och reproduceras i dennes språk (Simeoni 1998: 15). Konceptet 

vidareutvecklades senare av bland andra Elias till habitus, vilket först presenterades som nationsbundna 

värderingar som överförs till nationens medlemmar genom socialisering medlemmarna sinsemellan 

(Simeoni 1998: 16; Elias 1996: 19). 

Bourdieu utvecklade begreppet ytterligare, och menade att habitus inte endast verkar på nationsnivå, 

utan även på de fält som existerar inom nationen eller kulturen i fråga (Simeoni 1998: 16). Thompson 

(1991: 12) föreslår följande definition av begreppet: 

The habitus is a set of dispositions which incline agents to act and react in certain ways. The dispositions 
genererate practices, perceptions and attitudes which are ‘regular’ without being consciously co-ordinated 
or governed by any ‘rule’. . . Dispositions are acquired through a gradual process of inculcation in which 
early childhood experiences are particularly important. Through a myriad of mundane processes of training 
and learning, such as those involved in the inculcation of table manners . . . the individual acquires a set of 
dispositions which literally mold the body and become second nature. The dispositions produced thereby 
are also structured in the sense that they unavoidably reflect the social conditions within which they were 
acquired. 

Habitus definieras därmed som en uppsättning dispositioner som gör att individen i fråga agerar på 

bestämda sätt. Dessa dispositioner lärs in naturligt genom socialisering ända från barndomen, och 

återspeglar de regler eller sociala förutsättningar som existerar runt omkring dem. Simeoni vill vidare 

skilja mellan två typer av habitus: socialt habitus och speciellt habitus, där socialt habitus står för en 

mer allmän eller generaliserad nivå, medan speciellt habitus är kopplat till en professionell yrkesroll 

(1998: 19). Detta bekräftas av Wolf (2013: 509), som samtidigt pekar på att Simeonis teori om att en 

översättare måste omvandla sitt sociala habitus till ett speciellt habitus (1998: 19), begränsar begreppet 

till att endast omfatta ”specifika färdigheter och preferenser som används vid översättning”.  
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Simeoni poängterar vidare att en översättares habitus är både strukturerat och strukturerande (1998: 21–

22). En individs habitus är något som formas och tillägnas utifrån, och är därmed inget som är medfött 

individen. De val som individen gör är inte slumpmässiga, utan är beroende av individens habitus. 

Därutöver innehar habitus i sig en strukturerande funktion, då dess existens bidrar till skapandet av 

normer och konventioner (Simeoni 1998: 22). Genom att en individs habitus formas genom inlärning 

och socialisering, förs även kulturens rådande normer vidare och görs starkare genom internalisering i 

medlemmarnas habitus. Detta är sant inte minst för översättare, där översättningsnormer internaliseras 

genom utbildning och upplärning, och ger upphov till en situation där förändring av normerna sällan är 

en frivillig process (Simeoni 1998: 22). 

 

2.2.2 Översättaren som tjänare 

Simeoni (1998) utgår i sin studie från Gideon Tourys syn på descriptive translation studies (deskriptiv 

översättningsvetenskap), förkortat DTS. Tourys teorier medförde ett antal förändringar i studiet av 

översättning, bland annat genom att höja den funktionsorienterade inriktningen till en central position; 

istället för att vara jämlik med produkt- och processorienterade inriktningar, blev funktion det 

dominerande paradigmet (Simeoni 1998: 3–4). Simeoni avser med sin studie att öppna för en diskussion 

om hur en översättares habitus formas och bibehålls, och i förlängningen hur uppfattningar om status 

förs vidare inom yrkesgruppen.  

En översättare utbildas eller lärs upp genom att hen successivt internaliserar ett normativt beteende från 

omvärlden. Det slutliga målet är erkännande från sina kollegor. När normerna internaliseras blir de en 

del av översättarens mentala apparat. Enligt Elias utsätts alla människor för sociala tvång, både från 

andra människor och från sig själva genom inlärning och erfarenhet (1989/1996: 32–33; Simeoni 1998: 

5). Yttre tvång omvandlas successivt till inre tvång i och med att normerna internaliseras hos 

översättaren (Simeoni 1998: 6). Enligt Simeoni ansåg Toury att en lyckad översättare följer nästan alla 

normer som är verksamma inom samhällets subsektor inom vilken översättaren är yrkesverksam. En 

översättares personliga stil är oftast ett resultat av att hen väljer att följa en ny kombination av redan 

existerande normer, snarare än att hen faktiskt skapar något helt nytt. Även de som historiskt sett haft 

möjlighet att förändra normerna har valt att följa dem. 

Översättare har likt andra typer av skribenter länge innehaft underdåniga positioner inom den kulturella 

sfären, och det existerar många historier och skämt som gör narr av översättares (in)kompetens (Simeoni 

1998: 7). Bevis på denna låga status har enligt Simeoni etablerats i skriftliga källor och har mer eller 

mindre accepterats av översättarkåren som helhet (1998: 7). Simeoni likställer här alltså låg status med 

underdånighet, det vill säga att översättaren snarare ser på sig själv och uppfattas som en tjänare som 

underkastar sig någon annan. Vanligtvis är det författaren som översättaren underkastar sig, men det kan 

även röra sig om exempelvis teaterbesökare när det kommer till pjäsöversättningar (Simeoni 1998: 7–

8). Undantag existerar givetvis, men dessa tycks vara i klar minoritet baserat på de studier som 

analyseras (Simeoni 1998: 8). Den översättare som inte ser på sig själv som en tjänare upplever 

visserligen att hen har större möjlighet att översätta en text på sitt eget sätt, men även denna möjlighet 

är starkt begränsad (Simeoni 1998: 8). Simeoni påpekar också att denna underdånighet inte är medfödd 

och att den måste ha både en individuell och kollektiv historia, särskilt som även mycket framstående 

översättare har framställt sig själva som beroende av någon annan med högre social ställning (1998: 8). 

Även den moderna översättaren presenteras av Simeoni som en tjänare, men det är i dag inte främst 

författaren som intar den härskande positionen, utan översättarens kund (1998: 8–9). Översättaren agerar 

därmed i enlighet med kundens önskemål, och i förlängningen i enlighet med den omgärdande sociala 

strukturen. Detta ställs i relation till den medeltida översättaren som påtvingades strikta normer från den 
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kungliga eliten (Simeoni 1998: 9) Att ignorera de fastställda konventionerna resulterade i att 

översättaren i bästa fall fråntogs rätten att översätta och gjordes till åtlöje, och i värsta fall att han 

fängslades. Det rådde därmed en form av ”diktatur av normativa praktiker” (Simeoni 1998: 9) inom 

vilken översättaren hade ytterst lite utrymme att påverka sitt arbete. Denna parallell till de historiska 

översättarna slutar egentligen här, men det är möjligt att dra en underförstådd slutsats om att dagens 

översättare i stort tvingas anpassa sig till sina kunders krav, och att frångå kundens krav och riktlinjer 

skulle kunna resultera i att kunden väljer att anlita en annan översättare som är villig att underkasta sig 

kundens normer. Således är det möjligt att det fram tills i dag kvarstår någon form av bestraffning för 

den översättare som bryter mot de fastställda normerna, men av en helt annan sort. 

Samtidigt som det är tydligt att normer anses viktiga, är det också uppenbart att normer inte är 

universella, vilket exemplifieras med den historiska skillnaden mellan Frankrike och England; den 

franska kulturen tillät friare översättningar medan den engelska kulturen krävde en mer ”balanserad” 

översättningsstrategi (Simeoni 1998: 11). Olika målkulturer kunde alltså ha skilda krav, vilket 

resulterade i att målkulturens normer blev en del av kompetensen hos översättarkåren inom en specifik 

kultur. Med andra ord blev dessa normer en del av översättarnas habitus. Historiskt har endast så 

kallad literal translation ansetts ge uttryck för översättarens servilitet, men som Simeoni påpekar kan 

även en fri översättningsnorm tyda på översättarens underdånighet, om fri översättning är något som 

förväntas från översättaren och hen frångår denna norm (1998: 11). Det är alltså inte typen av norm 

som kännetecknar översättarens underdånighet, utan endast att det existerar en norm som översättaren 

förväntas följa. 

Simeoni påpekar att översättare genom alla tider har intagit en underordnad position och varit kulturellt 

och socioekonomiskt beroende av mecenater, beskyddare och kunder (1998: 11). Detta kan dock sägas 

även om andra yrkesgrupper, bland annat författare och skådespelare, men det som utmärker 

översättarkåren är att den inte endast har gjort sig beroende, utan att den framför allt har varit villig att 

inta denna underdåniga position (Simeoni 1998: 11).  Simeoni menar därmed att denna underordnade 

position har internaliserats hos yrkesrollen som helhet och blivit en del av översättarnas habitus, vilket 

bidragit till yrkets låga status. Att arbeta som översättare går i dag ut på att vara nästan helt underordnad 

någon annan, vare sig det är kunden, allmänheten eller författaren (Simeoni 1998: 12). Konflikter 

kommer oundvikligen att uppstå, men i slutändan är det den som bjuder högst som vinner. Översättning 

målas därmed upp som en ekonomidriven aktivitet, och det kan upplevas som att Simeoni anser att 

översättaren inte har en fast lojalitet till en viss kund. Översättaren har därutöver blivit en tjänare, en roll 

i vilken egenskaper som effektivitet, punktlighet, hårt arbete, tystnad och osynlighet värderas högt av 

dem som översättaren gjort sig beroende av (Simeoni 1998: 12).  

De yttre tvången på översättaren har i dag internaliserats så pass mycket att de har kommit att betraktas 

som önskvärda egenskaper. Det enda utrymmet för kreativitet ligger i hur översättaren väljer att uppnå 

”underkastelsens mål” (Simeoni 1998: 12). Simeoni påpekar även att de mest högljudda rösterna som 

propagerat för översättarens frigörelse från normbildande auktoriteter inte har kommit inifrån 

yrkesrollen, utan från yttre observatörer, vilket ytterligare talar för att översättarens förfördelade position 

är något som har accepterats och inte ifrågasatts av yrkesutövarna som helhet, troligen på grund av 

översättarnas habitus. 

Simeoni frågar sig slutligen om dagens översättande i huvudsak går ut på att anpassa sig till olika normer 

i skilda situationer (1998: 13). Den kognitiva specificiteten hos översättarkåren skulle då potentiellt 

bestå i en social kognition och känslighet, interaktion med världen utanför, adaptiv rörelse och 

motorkontroll, snarare än språk och verbalisering. Att kunna anpassa sig till kraven för skilda kunder 

skulle då bli viktigare än översättarens språkliga färdigheter. Detta förutsätter dock att översättaren 

arbetar just för skilda klienter, med olika kontrakt och arbetsuppgifter. Simeoni antyder även att 
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översättare förväntas utföra allt fler typer av arbetsuppgifter, exempelvis hantera olika kunder och 

kontrakt, integrera olika datorkunskaper i sitt arbete och i högre grad arbeta i sina andra/tredjespråk, och 

han frågar sig därför om översättarna därmed har gjorts mer medvetna om de krav som ställs på dem. I 

förlängningen antyds att översättarkåren potentiellt skulle kunna börja röra sig mot att ifrågasätta sin 

underdåniga position och frångå att se sig på sig själva som tjänare (Simeoni 1998: 14). 

2.2.3 Präst och paria 

Simeonis syn på översättarens status delas i viss mån av Prunč, som påpekar att översättaren spelar en 

central roll i transkulturellt utbyte, men att hen samtidigt har en genomgående låg status (2007: 39). För 

att illustrera detta citerar han Gipper (1966), som poängterar att poetisk översättning kräver mer än 

skapandet av den ursprungliga texten, men också att översättande som sådant kräver en självuppoffring 

och att översättaren förblir anonym (Prunč 2007: 39). En översättares ära och rykte, hens status, ligger 

alltså i hens förmåga att återskapa ett verk i en ny form, och eftersom en bra översättare enligt denna 

åskådning måste förbli anonym, befinner sig i förlängningen äran och det goda ryktet hos det översatta 

verket, inte hos individen bakom översättningen. Prunč hävdar vidare att denna syn återfinns inom i 

princip alla individer som på ett eller annat sätt är involverade i översättandet (2007: 40). 

En viktig poäng som Prunč lägger fram är att även översättningsforskning som sådan har bidragit till 

översättaryrkets låga status, främst på grund av att man länge ignorerade de kognitiva, sociala och 

kulturella tvång som omgärdar översättandet (2007: 40). Vidare har källtexten i mångt och mycket 

betraktats som ett heligt original, vilket i kombination med den systemisk-lingvistiska synen på den 

ideala översättaren bidragit till översättarens osynlighet eftersom hen reducerades till en transcoder 

(Prunč 2007: 40). 

Allt eftersom översättningsforskningen etablerade sig ytterligare, fortsatte översättarna och de tvång 

som de utsätts för att ignoreras. Även DTS, genom vilken man redogjorde för maktstrukturer inom 

översättning, utgick endast från litterära system (se Even-Zohar (1978/2004) och hans polysystemteori) 

och inte från aktörerna själva som genererar konventioner och normer (Prunč 2007: 41). Översättarna 

inkluderades i forskningen först på 1990-talet i och med det som brukar kallas för The Cultural Turn 

inom översättningsvetenskapen. 

Prunč väljer efter denna introduktion att definiera inter- och transkulturell kommunikation och hur dessa 

skiljer sig från översättning (2008: 43–44). Inter- och transkulturell kommunikation omfattar enligt 

honom alla typer av symboliska och icke-symboliska interaktioner som ett givet samhälle måste 

genomföra med andra samhällen med en annan kultur och ett annat språk, där interkulturell 

kommunikation åsyftar de symboliska interaktioner som genomförs av ögonblickliga interaktörer, och 

transkulturell kommunikation åsyftar mer specialiserade former av språkbunden medling. Transkulturell 

kommunikation kan enligt Prunč vidare delas upp i medlingsprocesser där kommunikativa mål fastställs 

och framförhandlas av professionella medlare på uppdrag av tredje part. Översättning definieras smalt 

som ”en aktivitet där medling uppnås genom konventionaliserade textomvandlingar” (Prunč 2007: 44). 

Prunč definition av dessa olika typer av kommunikation kan uppfattas som otydlig, särskilt som 

jämförelsen mellan dem slutar här. Istället skiftar fokus till att transkulturell kommunikation ser olika 

ut i olika samhällen, allt beroende på struktur och tillgängliga resurser. Ett komplext, rikare samhälle 

kan därmed i högre grad differentiera de kommunikativa arbetsuppgifterna och tillåta att dessa delas 

upp i olika yrkesroller, medan ett fattigare samhälle föredrar ”allrounders”, individer som ensamma kan 

utföra flera av yrkesrollerna samtidigt (Prunč 2007: 44). 

Det är dock inte enbart ett samhälles resurser som avgör hur kommunikationen ser ut inom en kultur 

och mellan kulturer. Enligt Prunč existerar det en maktobalans och ojämn prestige mellan kulturer, vilket 
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avgör hur mycket som översätts och hur översättningsflödet ser ut (2007: 44). Färre texter översätts från 

en lågprestigekultur till en högprestigekultur, mycket på grund av att kulturen med högre prestige är så 

pass övertygad om sin egen dominans, och förutsätter att kulturer med lägre prestige tar på sig att 

översätta information från den dominerande kulturen om de vill få tillgång till den (Prunč 2007: 44–45). 

Det poängteras även att översättning från ett lågprestigespråk till ett högprestigespråk kan underlätta 

översättning till andra lågprestigespråk, dvs att tvåstegsöversättning kan vara en nödvändighet för vissa 

språkkombinationer. 

Prunč menar vidare att översättaryrkets sociala status inom en kultur är relevant för 

översättningsverksamheten (2007: 45). Resonemanget utvecklas inte i större utsträckning, men vad som 

är intressant är att det verkar som att en översättares status kan påverkas av de språk som hen arbetar 

med (Prunč 2007: 45). Prestigen hos ett språk trumfar det faktiska behovet för språket inom den aktuella 

kulturen, vilket gör att en översättare som arbetar med ett vanligare språk, exempelvis engelska, åtnjuter 

högre prestige än någon som arbetar med ett ovanligare språk, exempelvis arabiska, även om behovet 

för översättning från arabiska kan vara större inom den aktuella kulturen. 

I det mest extrema fallet av låg översättarstatus beskriver Prunč de fall där endast den politiska, 

ekonomiska, kulturella och militära eliten har behov av transkulturell kommunikation (2007: 46). I dessa 

fall behövs översättning endast i de fall då eliten inte kan förlita sig på sin tvåspråkighet eller på ett 

lingua franca, vilket gör översättningen begränsad. I de allra mest extrema fallen är översättarna slavar, 

både bokstavligt och figurativt, särskilt i de fall då en erövrande kultur måste kommunicera med 

medlemmar av den kultur som den erövrat (Prunč 2007: 46). 

I syfte att vidare utforska just översättarens status, väljer Prunč att använda sig av den habitusgenererade 

statusteorin som Simeoni (1998) utvecklade. Enligt Prunč är det dock inte enbart låg status som förs 

vidare genom habitus internaliseringsprocess, utan även hög status (2007: 48–49). Denna syn på 

översättarens status har sitt ursprung hos de mesopotamiska prästerna och fördes sedan vidare via 

bibelöversättare och översättare av kanoniserad högprestigelitteratur. I dag återfinns detta 

högstatushabitus hos översättare inom inter- och transnationella organisationer, även om det tycks som 

att långt ifrån alla av dessa översättare har internaliserat samma syn på sin status och den makt som 

medföljer deras yrkesverksamhet inom dessa organisationer (Prunč 2007: 49). Eftersom detta habitus 

har sitt ursprung i Mesopotamiens präster kan vi kalla detta habitus för prästhabitus i enlighet med Prunč 

(ibid). 

I andra änden av spektrumet återfinns vad Prunč kallar parian, den översättare som intar den underdåniga 

position, eller tjänarposition, som Simeoni talar om (1998: 12). Precis som Simeoni menar Prunč att 

detta habitus är en följd av den historiska marginaliseringen av översättarrollen och översättarnas 

självpåtagna osynlighet. Som tidigare nämnt antyder Simeoni att översättaren är lojal mot den 

högstbjudande kunden, men enligt Prunč medverkar översättarna själva till att arvodena minskar genom 

vad han kallar en prisdumpningsspiral (2007: 49). Översättare konkurrerar i högre grad med varandra 

genom att erbjuda samma tjänst till allt lägre priser. Översättarna bidrar därmed till att ytterligare sänka 

statusen på översättaryrket i stort, möjligen på grund av att ekonomisk ersättning fortfarande anses vara 

en allmän indikation på status. Detta habitus med extremt låga uppfattningar om status kan vi med Prunč 

term kalla pariahabitus.  

2.3 Översättaryrkets professionalisering 

När vi talar om olika yrkesgrupper kan vi tala dels om yrken, dels om professioner, där professioner 

kort skulle kunna definieras som ”yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning” 
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(Brante 2009: 15). Typexempel inkluderar läkare, jurister och ingenjörer (Brante 2009: 16). Profession 

är ett begrepp med starkt positiva värdeladdningar (Brante 2009: 15), vilket gör att professionernas 

status höjs. Som Brante påpekar finns det ett stort antal mer ingående definitioner av begreppet (2009: 

18–29), och således kan termen profession definieras och användas på olika sätt. Något som alla 

definitioner dock verkar ha gemensamt är att professioner innehåller någon form av samlad kunskap 

som mer eller mindre enbart finns tillgänglig för dem som är yrkesverksamma inom professionen i 

fråga.  

Trots att Brante redan i sin kortfattade definition ovan betonar betydelsen av vetenskaplig forskning 

inom professioner, finns det ingen tydlig koppling mellan universitet och professioner (2009: 25–26). 

Vad gäller översättningsfältet är universitetets roll i översättaryrkets professionalisering särskilt 

kontroversiell, trots att antalet översättarutbildningar ökat enormt (Cordero 1994: 171). Både 

utbildningarnas effektivitet och nödvändighet har ifrågasatts, och i förlängningen även översättning 

som universitetsdisciplin. Den största anledningen till detta är att det finns många kvalificerade 

översättare som inte har genomgått någon som helst översättarutbildning vid universitet eller 

högskola, oavsett vilket fält de översätter inom (Cordero 1994: 171–172). Dessa översättare som inte 

genomgått översättarutbildning har istället tidigare varit verksamma inom andra fält, och de nyttjar 

sina ingående ämneskunskaper i sitt översättande. De färdigheter som universiteten ska lära ut till sina 

studenter är därmed möjliga att införskaffa sig på annat håll, vilket möjligen skulle tala för 

universitetsutbildningarnas oklara effektivitet (Cordero 1994: 172). Som ovan nämnt finns det enligt 

Brante (2009) överlag ingen egentlig koppling mellan universitet och ett yrkes professionalisering, 

men eftersom Cordero menar att översättarutbildningarnas effektivitet och nytta har ifrågasatts och 

kan förbättras, kan det möjligen antas att många anser att universitetsbildning hör ihop med ett yrkes 

professionalisering. 

Enligt Cordero ökar även efterfrågan på översättare med ingående kunskaper inom exempelvis 

teknologi och industritillverkning, kunskaper som är omöjliga att tillägna sig vid utbildningar inom 

humaniora (1994: 172). Detta skulle i sin tur tala för att det inom vissa fält skulle vara mer effektivt att 

inte ha genomgått översättarutbildning, eftersom de ämneskunskaper som behövs helt enkelt inte 

existerar hos översättare som inte varit verksamma inom fältet tidigare. Frågan som Cordero ställer sig 

är huruvida man vill att översättare ska vara ämnesexperter med språklig kompetens eller lingvister 

med ämnesexpertis (1994: 172).  

Corderos huvudsakliga kriterium för en så kallad lärd profession (learned profession), det som vi helt 

enkelt skulle kunna kalla profession på svenska, är som ovan nämnt att yrkesverksamma inom 

professionen har tillgång till en samling specialiserad kunskap som är på en annan nivå än den 

kunskap som individer utanför den professionella gruppen besitter, ibland så till den grad att denna 

kunskap är helt otillgänglig för individer utanför gruppen (1994: 172). Således skulle de färdigheter 

som lärs ut på universitet inom ramen för översättarutbildningar, exempelvis syntax, stil och 

textanalys, utgöra en sådan samling av kunskap (Cordero 1994: 172). Att en översättare behöver 

kunskap om skillnader i exempelvis stil, syntax och texttyper mellan åtminstone två språk, gör det i 

detta avseende angeläget att tala om översättaryrket som en profession (Cordero 1994: 173). Frågan 

som däremot kvarstår är hur stor roll universitet och deras utbildningar faktiskt spelar i 

översättaryrkets professionalisering, särskilt som det, precis som tidigare nämnt, är möjligt att bli en 

högst ansedd översättare utan formell översättarutbildning. 

Monzó använder i sin tur följande definition av profession: en yrkesgrupp till vilken samhället 

överlåter uppgiften att lösa en speciell typ av problem i behov av att lösas, och lösningen är så pass 

utmanande att uppgiften överlåts till en exklusiv grupp av kvalificerade aktörer (2009: 136). Det 

förutsätts här att två eller fler yrkesgrupper tävlar om att erbjuda lösningar på problemet i fråga, men 
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exakt vilka grupper som skulle rivalisera inom översättningsfältet är oklart. Vad som däremot är 

tydligt är att den yrkesgrupp som uppnår status av profession får rätten och möjligheten att aktivt 

hindra andra grupper från att erbjuda samma lösning på problemet (Monzó 2009: 137). I 

förlängningen ges den professionella gruppen även rätt att aktivt utesluta individer från gruppen, 

exempelvis genom att införa särskilda krav för medlemskap, så som utbildning eller med andra ord 

krav på ett visst kulturellt kapital (Monzó 2009: 137, 140). Genom att införa sådana krav blir det 

möjligt att skilja fackmän från lekmän, vilket i sin tur kan leda till att samhället avskräcks från att 

anställa ”icke-kvalificerade” individer (Monzó 2009: 137). 

Dam & Zethsen (2011: 978) presenterar å sin sida två ytterligare synsätt på begreppet profession. Det 

första baseras på vilka attribut som en profession ska uppvisa, och baseras på Greenwood (1957: 45). 

Denna uppfattning om profession menar att en profession uppvisar fem kännetecken som ett yrke inte 

har: systematisk teori, auktoritet, samhällssanktioner, etiska koder och kultur. Dessa kriterier bedöms 

av Dam & Zethsen som nödvändiga, men det existerar enligt dem även andra kännetecken (2011: 

978). Den andra synen på profession som presenteras av Dam & Zethsen baseras på makt. Dam & 

Zethsen presenterar här en syn som går ut på att professioner kämpar för exklusiv rätt att utföra vissa 

arbeten och är i ständig konflikt med andra grupper över exempelvis kunder och resurser. Detta synsätt 

liknar därmed det som Monzó (2009) presenterar. Dam & Zethsen hänvisar vidare till Weiss-Gal & 

Welbourne (2008) som kombinerade attribut och makt och utformade åtta kriterier för att ett yrke ska 

klassas som profession: (1) samhälleligt erkännande av professionell status, (2) professionellt monopol 

över vissa typer av arbete, (3) professionell autonomi, (4) en särskiljande kunskapssamling, (5) 

professionell utbildning som regleras av professionens medlemmar, (6) en effektiv professionell 

organisation, (7) kodifierade etiska standarder och (8) prestige och ersättning som återspeglar 

gruppens professionella ställning. 

Av alla dessa skilda teorier om professionalisering att döma, tycks det som att det viktigaste för att ett 

yrke ska klassas som profession är att det existerar en samling kunskap, eller kulturellt kapital enligt 

Monzó (2009), som delas av dem som tillhör den professionella yrkesgruppen. Denna kunskap måste 

kunna förmedlas till andra inom gruppen och till dem som önskar bli medlemmar i gruppen. Trots att 

det är tydligt att universitetsutbildning inte är en nödvändig del i detta, tycks det ändå som att 

utbildning, åtminstone för översättaryrket, förväntas leda till att en tillräcklig mängd kunskap förs 

vidare, särskilt eftersom det riktats kritik mot översättarutbildningarnas effektivitet och nödvändighet. 

Det är också tydligt att det precis som för begreppet status existerar skilda definitioner. 

2.4 Metoder för statusinriktad 

översättningsforskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för ett antal metoder som används inom statusforskning. Detta 

tjänar till att motivera de metoder som används i studien, vilka presenteras i avsnitt 3. 

Ruokonen (2013: 329) delar in statusinriktad översättningsforskning i tre huvudsakliga områden, eller 

perspektiv: de komparativa, kausala och aktörsinriktade perspektiven, vilka baseras på Chestermans 

(2000: 174) modeller för översättningsforskning i stort (de komparativa, processuella och kausala 

modellerna). Forskning inom Ruokonens komparativa perspektiv syftar till att jämföra översättaryrkets 

status över tid eller sätta dess status i relation till andra yrkesgrupper; kausala studier söker förklara 

orsakssamband mellan olika faktorer och uppfattning om status; forskning inom det aktörsinriktade 

perspektivet syftar slutligen till att undersöka konkreta åtgärder som vidtas av översättare eller andra 

aktörer för att höja översättaryrkets status. Ruokonen påpekar samtidigt att det är sällan som en studie 
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faller inom endast ett perspektiv, utan ofta innehåller studier inslag av flera analytiska perspektiv (2013: 

330). 

Inom komparativa, kausala och aktörsinriktade studier används, enligt Ruokonen (2013: 331), olika 

typer av huvudsakliga undersökningsmetoder. Inom det komparativa perspektivet nyttjas oftast 

kvantitativa metoder, däribland enkätundersökningar, men även kvalitativa metoder som intervjuer och 

öppna frågor kan förekomma. Studier som faller inom det kausala och aktörsinriktade perspektivet 

nyttjar i högre grad kvalitativa metoder, i synnerhet intervjuer och analys av skilda typer av texter. De 

metoder som används är dock ofta kombinerade på ett unikt sätt för varje översättningsinriktad studie, 

vilket gör att de sällan blir helt jämförbara sinsemellan (Ruokonen 2013: 331). 

3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras först av allt studiens valda definition av status, följt av studiens metod, samt 

det material som kommer att analyseras och hur detta har samlats in. Definitionen av status och studiens 

valda metod baseras på det föregående avsnittet om den teoretiska bakgrunden för studien. 

3.1 Definitioner 

I detta avsnitt presenteras de definitioner som används i studien, närmare bestämt av begreppen status 

och profession. 

Som den teoretiska bakgrunden visade är det tydligt att det inte existerar någon enhetlig definition av 

status, utan att begreppet är både komplext och mångfacetterat. Därutöver är det tydligt att uppfattning 

om status är subjektivt, och därmed är det möjligt att individer tolkar begreppet status annorlunda mot 

varandra. Med det sagt kommer jag i denna uppsats, precis som Dam & Zethsen (2008; 2011), att utgå 

från fyra av de parametrar som Nyrup Madsen (2006) nämner; utbildning/expertis, synlighet, ekonomi 

och makt. Detta val grundas både i att Danmark och Sverige bör kunna anses vara så pass sociokulturellt 

likartade att dessa fyra parametrar uppfattas vara mer eller mindre lika viktiga inom de båda länderna, 

men också i en strävan efter att genomföra en studie som i stort är jämförbar med Dam & Zethsen (2008; 

2011). Trots att denna definition väljs, är det som ovan nämnt ändå viktigt att ha i åtanke att andra 

definitioner existerar, och att begreppet kan tolkas olika på individnivå. 

Vad gäller begreppet profession är det även här tydligt att det existerar skilda uppfattningar och 

definitioner. Det viktigaste kännetecknet för en profession tycks vara det som Brante (2009) kallar 

vetenskaplig forskning, det som Monzó (2009) kallar kulturellt kapital och det som Greenwood (1957) 

kallar systematisk teori. Dessa skilda begrepp bör rimligtvis åsyfta mer eller mindre samma sak, en 

kunskapssamling som delas av alla som ingår i den professionella gruppen. Detta kriterium verkar 

återfinnas inom mer eller mindre alla synsätt på begreppet profession, men som den teoretiska 

bakgrunden visade, är det tydligt att det bör finnas fler kännetecken för en profession. Jag kommer i 

denna uppsats att använda mig av de kriterier som Weiss-Gal & Welbourne (2008) presenterar, då jag 

upplever att dessa kriterier sammantaget utgör den mest kompletta synen på profession av dem som 

presenterats i den teoretiska bakgrunden. 
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3.2 Metod 

Studien ämnar undersöka tre huvudsakliga områden: frilansöversättares upplevelse av sin egen status, 

de krav och kvalifikationer som språkföretagen ställer på översättarna samt översättaryrkets grad av 

professionalisering. För att studera den första aspekten av studien nyttjas en enkätstudie, en kvantitativ 

undersökningsmetod i stil med Dam & Zethsen (2008; 2011). För den andra aspekten nyttjas kvalitativa 

analyser av språkföretagens offentligt publicerade texter. Det tredje området studeras i huvudsak genom 

att de slutsatser som dras av de båda analyserna återknyts till Weiss-Gal & Welbournes (2008) kriterier. 

Frågorna som används i enkäten baseras i stort på dem som förekommer i Dam & Zethsens (2008; 2011) 

enkätundersökningar. Således är merparten av frågorna utformade med fasta svarsalternativ graderade 

från 1 till 5, där 1 anger en mycket låg poäng, och 5 anger en mycket hög poäng. Flera av de frågor som 

används i denna studie förekommer även i Dam & Zethsens studie, men på grund av denna studies 

smalare fokusområde (frilansöversättare som arbetar för språkföretag), har vissa frågor behövt genomgå 

modifieringar, och nya frågor har skapats. Till skillnad från Dam & Zethsens enkätfrågor syftar inga 

frågor i denna undersökning till att klassificera och särskilja översättare; Dam & Zethsen undersöker 

specifikt statusen hos översättare som innehar masterexamen i översättning, och således sorteras övriga 

respondenter bort från analysen av resultaten. I denna undersökning inkluderas istället alla respondenter 

i analysen, och frågor om frilansöversättarnas utbildningsnivå inkluderas endast för att ge en bild av 

utbildningsstatusen hos översättarna som arbetar för språkföretag. I motsats till Dam & Zethsen valde 

jag i min enkät även att inkludera svarsalternativet ”vet ej/vill ej besvara”. Respondenter som kände sig 

obekväma med att besvara en eller flera frågor, trots enkätens anonymitet, kunde då välja att hoppa över 

dessa frågor, istället för att avbryta enkäten helt. Således hoppades jag genom detta val att få fler 

respondenter. 

Enkäten skapades genom onlineverktyget SurveyMonkey. Till skillnad från Dam & Zethsen (2008; 

2011) används alltså i denna studie inga fysiska pappersenkäter, i hopp om att underlätta hanteringen av 

svaren samt nå ut till så många respondenter som möjligt. Dam & Zethsens motivering av valet av 

pappersbaserade enkäter, närmare bestämt att göra det så bekvämt som möjligt för respondenterna att 

besvara enkäten, är naturligtvis rimligt, men det är onekligen ett val som i slutändan gör att studien 

kräver mer tid, vilket denna studie generellt lider brist på. 

Den andra aspekten av undersökningen, språkföretagens krav på frilansöversättarna, undersöks genom 

kvalitativ analys av texter från ett antal språkföretag. De texter som analyseras utgörs av offentligt 

publicerade texter som riktar sig specifikt till översättare, närmare bestämt instruktioner för översättning 

och för ansökan för att arbeta som översättare. I syfte att bevara språkföretagens integritet framgår det 

inte vilka företag som står bakom specifika texter, trots att texterna som sagt finns offentligt publicerade 

på företagens hemsidor. Eftersom analysen inte syftar till att jämföra olika företag med varandra, 

bedöms detta inte påverka resultatet i någon större utsträckning. Syftet är här endast att ge en allmän 

bild av företagens syn på översättarna. 

Denna aspekt har ännu inte undersökts inom ramen för andra statusinriktade översättningsstudier, vilket 

gör att denna del fyller ett vetenskapligt tomrum. Detta gör däremot att resultaten av textanalyserna inte 

är jämförbara med resultat från andra studier, men förhoppningen är att väcka större intresse för att 

inkludera andra aktörer än just översättarna inom den moderna översättningsvetenskapen, mer specifikt 

de olika typerna av kunder som existerar på översättningsmarknaden av i dag. 
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3.3 Material 

Studiens material består av två delar: dels offentliga texter från språkföretagen och dels enkätsvar från 

översättare. Den första delen av materialet samlades in från hemsidorna för totalt fyra ej namngivna 

språkföretag mellan mars och april 2017, och består av totalt cirka 3 500 ord. Texterna utgjordes av 

instruktioner för översättning och för ansökan för att arbeta som översättare för företagen.  

Den andra delen av materialet samlades in via onlineverktyget SurveyMonkey, i vilket även enkäten 

utformades. Enkäten skickades ut via ett språkföretags nyhetsbrev till sina leverantörer och fanns 

tillgänglig att besvara under perioden 17 april–21 maj 2017. Enligt språkföretaget i fråga uppgår 

antalet leverantörer i deras databas till cirka 7 500, och av dessa besvarade 28 översättare enkäten, 

vilket ger en mycket låg svarsfrekvens. Det framgår dock inte hur många av språkföretagets 

leverantörer som är tolkar och hur många som är översättare. Det rör sig troligtvis inte om en jämn 

fördelning mellan tolkar och översättare, och det är därför omöjligt att veta exakt hur många 

översättare som nåtts av enkäten. Eftersom enkäten utformades på svenska och endast skickades ut i 

den svenska versionen av företagets nyhetsbrev, sorterades många översättare även bort ur 

undersökningen på ett naturligt sätt, vilket gör det ännu svårare att bedöma exakt hur många 

översättare som fått en realistisk möjlighet att besvara enkäten. Om jag räknar generöst med en jämn 

fördelning mellan tolkar och översättare skulle antalet översättare uppgå till cirka 3 750, och av dessa 

översätter troligtvis de flesta till eller från svenska, och kan därför bedömas ha tillräckliga kunskaper i 

svenska för att kunna besvara enkäten. Med en uppskattning att 75% av översättarna översätter till 

eller från svenska skulle cirka 2 800 översättare fått chansen att besvara enkäten. Eftersom antalet 

respondenter i min enkätundersökning var 28, skulle svarsfrekvensen då bli 1%. Detta är dock bara en 

gissning, och det är omöjligt att utifrån den begränsade informationen komma fram till ett tillförlitligt 

svar, men oavsett hur de verkliga siffrorna ser ut, är det tydligt att svarsfrekvensen är mycket låg. 

Anledningen till att ett onlineverktyg valdes, till skillnad från i Dam & Zethsen studier (2008; 2011) 

var främst smidigheten jämfört med att skicka ut, ta emot och analysera fysiska pappersenkäter, både 

för mig och för de tillfrågade översättarna. Således hoppades jag ta emot fler svar genom en 

onlinebaserad enkät. En annan anledning var onlineverktygets funktion att sammanställa och analysera 

respondenternas svar utan att behöva använda ett separat verktyg. Dam & Zethsens motivering av 

valet av pappersenkäter, att göra det så bekvämt som möjligt för respondenterna, är naturligtvis 

befogat och kan säkert ge högre svarsfrekvens i slutändan, men detta på bekostnad av i synnerhet tid, 

något som i mångt och mycket fattas i denna studie. 

4 Analys 

I detta avsnitt kommer jag först att analysera språkföretagens texter i syfte att fastställa vilka krav och 

kvalifikationer som språkföretagen har på översättarna, och i förlängningen vilken allmän uppfattning 

som språkföretagen tycks ha av översättarrollen. Därefter kommer frilansöversättarnas svar på enkäten 

att analyseras och ställas i relation till den första analysen av språkföretagens syn på översättarna. 
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4.1 Analys av språkföretagens texter 

I denna del kommer jag att analysera språkföretagens offentligt publicerade texter, i syfte att undersöka 

de krav som ställs på och de rättigheter som tilldelas de frilansöversättare som arbetar för företagen. Jag 

delar in dessa krav i fem områden: utbildning och erfarenhet, synlighet, ekonomiska villkor, 

specialkunskaper och inflytande. Dessa områden baseras i stort på de fyra statusaspekter som 

förekommer i studien: utbildning, synlighet, ekonomi och inflytande. Det femte området, 

specialkunskaper, skulle kunna ses som en förlängning av området utbildning och erfarenhet, då båda 

berör kompetens. Anledningen till att dessa har delats upp i två områden är att de huvudsakligen berör 

olika typer av kompetens; utbildning och erfarenhet behandlar huvudsakligen respondenternas 

genomförda utbildning medan specialkunskaper behandlar tekniska och ämnesspecifika kunskaper som 

inte nödvändigtvis går hand i hand med utbildning. 

Som tidigare nämnts kommer alla språkföretag som undersöks i studien att vara anonyma, i syfte att 

bevara deras integritet. 

4.1.1 Utbildning och erfarenhet 

Det första en blivande eller redan yrkesverksam frilansöversättare är intresserad av att veta när det gäller 

språkföretagen är troligtvis de grundläggande krav som ställs på översättarna. För flera av företagen 

ställs inga formella krav; sökanden måste ange utbildningsnivå och referenser från tidigare jobb, men 

det anges ofta inte om en examen i översättning är nödvändig och i så fall om och hur pass mer 

prestigefullt detta är jämfört med tidigare yrkeserfarenhet. Endast ett företag ställer upp specifika krav 

gällande utbildning och erfarenhet, där deras grundläggande krav är översättarutbildning eller 

“motsvarande språklig kompetens” och två års yrkeserfarenhet, eller fem års yrkeserfarenhet. Varken 

kandidat- eller masterexamen nämns specifikt, och det kan möjligen antas att dessa betraktas som 

likvärdiga. Troligast är att språkföretagen oftare ser till översättarnas yrkeserfarenhet, då syftet tycks 

vara att upprätta en professionell relation med redan etablerade översättare, snarare än att hjälpa 

nyutexaminerade översättare att etablera sig på marknaden. Således kan det antas att språkföretagen har 

höga krav på professionalism, vilka tycks bedömas främst genom yrkeserfarenhet. Att professionalism 

är viktigt visas vidare genom att vissa språkföretag låter auktoriserade översättare gå före i 

rekryteringsprocessen, vilket tyder på att auktorisation skulle kunna bidra till en högre professionell 

status. 

Avsaknaden av formella utbildningskrav skulle inledningsvis kunna tyda på en uppfattning om att alla 

kan översätta, en uppfattning som tidigare varit rådande i Sverige (Hjelm-Milczyn 1996: 99), men 

samtidigt är det tydligt att språkföretagen kräver yrkeserfarenhet, vilket ändå gör att man inte kan anse 

att alla besitter nödvändiga kunskaper för att kunna översätta. Snarare är det kanske så att översättning 

bedöms vara något som inte kan läras ut, utan att en översättare skolas främst genom att faktiskt 

översätta. Således kan vi säga att översättarutbildning inte bedöms som nödvändigt utan endast som 

meriterande, och i och med att en översättare som genomgått översättarutbildning endast behöver ha två 

års yrkeserfarenhet, kan vi troligtvis anta att genomförd översättarutbildning motsvarar tre års 

erfarenhet. 

Gällande språkföretagens syn på professionalism tycks denna överlag baseras på kvalitet; flera av 

företagen uppger sig leverera översättningar av mycket god språklig och stilistisk kvalitet med enhetlig 

terminologi, enhetlig användning av förkortningar och liknande. I synnerhet ett företag har utformat ett 

dokument med fullständiga krav, där det bland annat framgår att översättningar ska levereras i rätt tid, 

utformas i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorsed och translatorsföreskrifter, att eventuellt 

referensmaterial ska användas och att översättaren endast ska tacka ja till de uppdrag som hen faktiskt 
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kan genomföra på ett bra sätt. Det är troligtvis rimligt att tänka sig att även de språkföretag som inte 

explicit nämner sådana krav i sina offentliga texter ändå har liknande krav, särskilt i fråga om punktlighet 

och lämplighet för översättningsuppdrag. Även andra företag nämner God Translatorsed som 

grundläggande krav, även för icke-auktoriserade översättare, och det verkar därmed som att 

Kammarkollegiet innehar en hög status inom översättningsfältet som snarast närmar sig en 

normbildande auktoritet. Det verkar också som att frilansöversättarna ska utföra leveransklara 

översättningar till språkföretagen, så att dessa inte behöver genomgå exempelvis granskning innan 

leverans till språkföretagens beställande kunder. Detta är ett förståeligt krav, eftersom språkföretagen 

av naturliga skäl inte vill spendera extra resurser på att utforma leveransklara översättningar. Detta 

förstärker även uppfattningen att språkföretagen önskar upprätta relationer med redan etablerade 

professionella översättare. 

4.1.2 Synlighet 

I och med att språkföretagen endast är förmedlare och inte de faktiska beställarna av översättningarna 

som cirkulerar mellan dem och översättarna, vilket tydligt framkommer på alla företags hemsidor, 

distanseras översättarna från de faktiska kunderna. Således har inte språkföretagens kunder kontakt med 

översättarna, åtminstone inte i beställningsstadiet. Det framkommer tyvärr inte i företagens offentliga 

texter om detta gäller även senare, exempelvis vid eventuella frågor eller klagomål kring levererade 

översättningar, eller om all kontakt sker via språkföretagen. Många företag betonar däremot i sina texter 

att det är de som ska leverera översättningar av god kvalitet, vilket kan riskera att marginalisera 

översättarnas roll i denna process och göra dem mindre synliga. 

En aspekt av osynlighet som kan anses relevant för översättarnas synlighet är namngivande, det vill säga 

att språkföretagen går ut med namn på sina översättare vid beställning eller leverans. Gällande denna 

aspekt finns det ingen tydlig information på språkföretagens hemsidor. Vid bestyrkta översättningar är 

det självklart att översättarens namn framkommer i och med dennes underskrift på översättningen, men 

vid icke-bestyrkta översättningar är det oklart om översättarens namn på något sätt förmedlas till 

kunden. Eftersom all kontakt rimligtvis sker mellan språkföretagen och den beställande kunden, riskerar 

översättarna att marginaliseras ytterligare om deras namn inte på något sätt förmedlas till kunden. 

Det är alltså inte tydligt vilka riktlinjer som existerar gällande namngivande av översättare och 

direktkontakt mellan översättare och beställande kund, och det går utifrån företagens hemsidor endast 

att spekulera i vad som faktiskt gäller. En möjlig situation är att översättarna i huvudsak förblir anonyma, 

eftersom de essentiellt utgör en del av språkföretagens kapital som möjliggör deras affärer. Att namnge 

översättare för kunderna gör därmed att språkföretagen riskerar att förlora detta kapital om kunderna 

väljer att kontakta översättarna direkt. För översättarnas del kan det, som vi tidigare sett, finnas 

anledning att vilja hålla sig anonyma, vilket kan göra en uppdragsrelation som är anonym i förhållande 

till slutkunderna attraktiv. Samtidigt kan det finnas positiva följder av namngivande, främst för 

slutkunderna som i så fall skulle kunna efterfråga översättare som de tidigare varit nöjda med, såvida de 

inte väljer att kontakta översättaren i fråga direkt. Detta är som sagt endast spekulationer, och det skulle 

krävas mer ingående studier för att ge definitiva svar. Allt som i nuläget är säkert är att 

frilansöversättarnas exakta grad av synlighet inte framkommer i språkföretagens texter, men att den kan 

förväntas vara relativt låg. 

4.1.3 Ekonomiska villkor 

De ekonomiska villkoren för frilansöversättare får en mycket liten plats i språkföretagens offentliga 

texter, troligtvis för att undvika prisjämförelser mellan översättare och mellan språkföretagen av 

konkurrensmässiga skäl. Det enda formella ekonomiska kravet som ställs av vissa språkföretag är att 
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frilansöversättarna innehar F-skattebevis, vilket kan ses som naturligt eftersom frilansöversättarna ingår 

i ett uppdragsförhållande och inte i ett anställningsförhållande med språkföretagen. Översättarna betalar 

således själva in skatt och sociala avgifter till Skatteverket, något som ett anställande företag gör för 

löntagare eller A-skattare (Skatteverket u.å). Således får översättarna mer arbete att utföra inom ett 

område som de kanske inte är särskilt välbevandrade inom, medan språkföretagen inte behöver bekymra 

sig om att betala in skatt för alla sina översättare. Detta är säkerligen mycket positivt för företagen, men 

kan möjligen avskräcka översättare som inte känner att de behärskar eller klarar av F-skatt. Krav på F-

skattebevis bör dock vara långt ifrån exklusivt för språkföretag; även frilansöversättare som arbetar åt 

direktkunder bör rimligtvis behöva inneha egna bolag, i syfte att underlätta för kunderna. Detta stöds av 

Sveriges Facköversättarförening (2008: 4, 10), och är alltså något som bör känneteckna 

frilansöversättning överlag. Den som avskräcks av detta krav från språkföretagen avskräcks rimligen 

från frilansarbete överlag. 

I övrigt nämns som sagt ingen specifik information om de ekonomiska villkoren, exempelvis vad 

frilansöversättarnas ersättning baseras på, men det är troligtvis rimligt att anta att språkföretagen ger 

ersättning per ord (Sveriges Facköversättarförening 2008: 10). Sveriges Facköversättarförening nämner 

expresspriser som rimligt för snabba leveranser, men det är omöjligt att säga hur pass villiga 

språkföretagen är att acceptera sådana, och det är därför bäst att här lämna all spekulation osagd. Det är 

även oklart exakt vilka ordpriser som accepteras och huruvida dessa påverkas av översättarnas 

kompetensnivå eller språkkombination. I den bästa av världar är det förstås önskvärt att mer kompetenta 

översättare eller översättare med ovanligare språkkombinationer får högre ersättning, men som Prunč 

påpekar finns det inom översättningsbranschen en tendens att pressa priserna i syfte att göra sig mer 

attraktiv på marknaden (Prunč 2007: 49). 

4.1.4 Specialkunskaper 

Som nämnt i avsnitt 4.1.1 tycks språkföretagen i första hand prioritera språklig kompetens, men flera 

företag listar även kunskaper inom ett eller flera specialområden som meriterande, exempelvis ekonomi, 

juridik och medicin. Ett antal företag listar även specifika språk som meriterande till följd av hög 

efterfrågan, men poängterar samtidigt att de ändå rekryterar för övriga språk. Alla, eller åtminstone de 

flesta, översättare som uppfyller språkföretagens krav torde således ha möjlighet att registreras i 

företagens databaser, men som flera företag uppger betyder detta inte att man som översättare kan 

garanteras jobb. Troligast är att översättare som visar sig vara kompetenta belönas med fler uppdrag, 

medan översättare som uppvisar bristande kvalitet eller samarbetsförmåga, exempelvis i fråga om 

leveranstider, blir tillfrågade mer sällan. Detta är dock av naturliga skäl inget som uppges i företagens 

offentliga texter, men bör inte vara alltför långt från sanningen. 

Flera företag uppger även att kunskaper inom ett eller flera översättningsverktyg är meriterande, i 

synnerhet SDL Trados Studio. Här blir det alltså en fråga om teknisk kompetens, vilket också visar på 

att modern översättning inte enbart handlar om att behärska språk och stil, utan även teknik. Här spelar 

också ekonomi in; en ny årsprenumeration på SDL Trados Studio anpassat för en heltidsanvändare 

kostar 695 EUR, eller ungefär 6 700 SEK, enligt företagets hemsida (SDL u.å.). Precis som med F-

skattebevis är krav på detta verktyg ingenting som bör vara unikt för språkföretagen, utan kan säkert 

krävas även av andra kunder, eller rent av vara en nödvändighet för att översättaren ska kunna klara av 

den moderna översättningsmarknaden. Oavsett vad som gäller måste alltså en modern frilansöversättare 

själv stå för sitt eget översättningsverktyg, eventuella ordbehandlingsprogram och PDF-

konverteringsprogram (Sveriges Facköversättarförening 2008: 5–6), vilket skulle kunna ses som en 

modern parallell till dåtidens översättare som själva fick betala för tryck av och papper för sina 

översättningar (Hjelm-Milczyn 1996: 68–69). Samtidigt möjliggör översättningsverktyg att tidigare 

översatta segment och termer sparas för framtida bruk, vilket gör att användaren översätter snabbare 
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effektivare, vilket kan resultera i högre arbetskapacitet och därmed högre total ersättning. Kostnaden för 

översättningsverktygen får därför kanske snarare ses som en investering som i slutändan gynnar en flitig 

användare. 

4.1.5 Inflytande 

Inom kategorin inflytande undersökte jag i huvudsak två underordnade områden: leveranstider och 

ersättning. Vad gäller leveranstider poängteras det av mer eller mindre alla språkföretag att punktlighet 

och respekt för leveranstider är grundläggande för att arbeta för dem, och det tycks därmed som att 

översättarna överlag tvingas acceptera de villkor som företagen ställer upp för specifika uppdrag. Detta 

är dock troligtvis en sanning med modifikation, då vissa företag erkänner översättarna viss rätt att 

omförhandla leveransvillkor om så behövs. Dessa omförhandlingar ska dock ske i god tid, troligtvis för 

att språkföretagen ska kunna informera sina kunder om fördröjd leverans. Det är viktigt att komma ihåg 

att även språkföretagen har krav på sig från sina kunder, och om företagen sätter kort leveranstid för ett 

uppdrag är det sannolikt att det är den beställande kunden som krävt detta. Således är det orimligt att 

skuldbelägga språkföretagen för att de kräver respekt för leveranstider av sina översättare. Att leverera 

i tid bör dessutom vara ett grundläggande krav även inom andra branscher, vilket gör att kraven på 

översättarna här inte kan bedömas vara orimliga. 

En intressant fråga är däremot vilken part som ger upphov till de kortare leveranstiderna. Är det 

beställarna som kräver expressleverans från början och språkföretagen som följaktligen löser detta för 

att inte förlora beställaren, eller är det språkföretagen som utlovar expressleveranser och som därmed 

möjliggör för sina kunder att begära kortare leveranstider? Denna fråga går dock utanför studiens 

område, och resultatet bör rimligtvis ändå bli att översättarna i stort tvingas anpassa sig till de krav som 

ställs upp vid beställningen. 

Vad gäller det andra området, ersättning, går det i princip inte att utläsa från företagens offentliga texter 

hur pass stort översättarnas inflytande är. Detta beror troligtvis på att man inte vill avslöja sina priser för 

översättare, kunder och andra företag. Både språkföretagens och översättarnas syfte med sin verksamhet 

är trots allt att tjäna pengar, och det är därmed rimligt att anta att båda parterna bör vilja ta så mycket 

betalt som möjligt av sina kunder, och följaktligen att språkföretagen vill betala så lite som möjligt till 

översättarna för att få så goda vinstmarginaler som möjligt. Som vi redan sett i avsnittet om de 

ekonomiska villkoren, råder det enligt Prunč (2007: 49) ofta prisdumpning inom 

översättningsbranschen, till följd av hög konkurrens om uppdragen. Det är dock omöjligt att här se vem 

det är som initierar denna prisdumpning, översättarna eller språkföretagen, men oavsett vilket lär 

resultatet bli gynnsammast för språkföretagen. 

4.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan alltså här sägas att språkföretagen ställer upp flera grundläggande krav, främst 

avseende översättningskvalitet, F-skattebevis och respekt för leveranstider. På det hela taget tycks 

yrkeserfarenhet betraktas som viktigare än översättarutbildning, vilket gör att företagen snarare riktar 

sig till redan yrkesverksamma översättare än till nyutbildade översättare. Språkföretagen tycks därmed 

i stort förlita sig på de statussignaler som Pym, Orrego-Carmona och Torres-Simón talar om (2016: 33), 

men det är nog rimligt att anta att de även har resurser för att genomföra en mer tillförlitlig bedömning 

av kvaliteten på översättarnas arbete.  Auktorisation tycks vara det tydligaste beviset på professionalism 

och högre status, då detta tillåter översättarna att gå före i rekryteringsprocessen för vissa företag. Många 

företag kräver också att även icke-auktoriserade översättare följer de föreskrifter som Kammarkollegiet 

ställer upp. Således skulle Kammarkollegiet kunna anses vara den högsta normbildande instansen för 

översättning överlag, men det är så klart även möjligt att språkföretagen har andra specifika normer som 
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de kräver att översättarna följer. Klart är ändå att översättarna tvingas anpassa sig till en rad normer när 

de inleder ett samarbete med ett språkföretag, och att frångå dessa normer skulle potentiellt kunna 

resultera i avslutat samarbete. 

Utöver Kammarkollegiets antydda ställning som normbildande instans, finns det egentligen inget här 

som tyder på att frilansöversättning skulle ha genomgått någon större grad av professionalisering. Att 

utbildning inte prioriteras högre av språkföretagen är kanske det som står ut allra mest, och att 

genomförd översättarutbildning inte per automatik inte ger en blivande översättare tillräckligt hög status 

kan möjligen tyda på att utbildningarna inte överför tillräckligt mycket av det kulturella kapital som 

språkföretagen anser att en översättare behöver. En annan förklaring skulle kunna vara att 

språkföretagen vill vara alldeles säkra på att de rekryterar översättare som uppvisar kvalitet. Oavsett 

vilket kan detta dock orsaka problem i synnerhet på individnivå, då en nyutbildad översättare riskerar 

att inte få tillräckligt med jobb om fler kunder väljer att gå via språkföretag, som då verkar prioritera 

bort översättare utan yrkeserfarenhet. Vägen in i frilansöversättning skulle i så fall kunna vara 

anställning vid en översättningsbyrå, eller att översätta det man har möjlighet till vid sidan av annan 

heltidstjänst tills dess att man har samlat ihop tillräckligt med yrkeserfarenhet för att ta nästa steg. 

Överlag är det här möjligt att återknyta till Simeonis teori om översättaren som en underdånig tjänare. 

Flera av de egenskaper som Simeoni menar värderas högt för en underordnad översättare, närmare 

bestämt effektivitet, punktlighet, hårt arbete, tystnad och osynlighet (Simeoni 1998: 12), tycks överlag 

meriteras på språkföretagens hemsidor. Att översättarna skulle vara helt och hållet underdåniga 

språkföretagen är troligtvis inte rimligt att anta, men faktum kvarstår att översättarna i någon form ändå 

måste underkasta sig språkföretagens normer för att bli registrerade i deras databaser och bli tilldelade 

uppdrag. 

4.2 Analys av enkätstudie 

I detta avsnitt analyseras de enkätsvar som erhållits från de tillfrågade översättarna. Resultaten av 

enkätstudien jämförs med tidigare analys av språkföretagens texter, samt med resultaten i Dam & 

Zethsens studie avseende främst frilansöversättare. I analysen av enkätsvaren förekommer inte 

enkätfrågorna i sin helhet, utan dessa finns istället presenterade i bilaga 1. Viktigt att poängtera här är 

att det endast är översättarnas egna uppfattningar om sin status och situation inom olika områden som 

undersöks. I bilaga 2 presenteras även det följebrev som skickades till översättarna i samband med 

enkäten. 

Enkäten som användes i studien skickades ut via ett av de tillfrågade språkföretagen genom företagets 

nyhetsbrev till sina översättare. Företagets nätverk av översättare och tolkar uppgår enligt dem själva 

till ca 7 500, och även om inte alla dessa är översättare, har enkäten ändå nått ut till ett stort antal möjliga 

respondenter. Enkäten fanns tillgänglig att besvara mellan 17 april–28 maj 2017. Antalet respondenter 

för enkäten uppgår dock endast till 28, vilket ger en mycket låg svarsfrekvens. Vad denna låga 

svarsfrekvens beror på är svårt att fastställa, men det är möjligt att en tillfrågad individ är mer benägen 

att besvara en enkät om hen tillfrågas direkt snarare än genom ett massutskick till ett större antal möjliga 

respondenter. Den låga svarsfrekvensen gör därmed att resultaten inte kan ses som fullständigt 

representativa för frilansöversättare i stort, men de kan ändå ge en indikation på hur översättarna 

upplever sin status.  

Av de som besvarade enkäten var 16 respondenter kvinnor och 12 var män, vilket ger en något så när 

jämn könsfördelning. Den största andelen, 10 stycken, föddes på 1970-talet, följt av 1940-talet (7 

stycken), 1960-talet (5 stycken) och 1950-talet (4 stycken). Endast en respondent var född på 1930-talet 
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och 1980-talet. Således rör det sig i denna studie huvudsakligen om en något äldre svarsgrupp. Knappt 

hälften av respondenterna, 13 stycken, avslutade sin senaste utbildning på 2000- eller 2010-talet, och 

resten mellan 1962 och 1998. 

En av de första frågorna som respondenterna fick besvara gällde deras högsta avslutade utbildning. 

Resultaten av denna fråga visas i Figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Högsta avslutade utbildning 

Som framgår av Figur 1 innehar de flesta respondenter någon form av examen vid universitet eller 

högskola; endast två av respondenterna är enbart gymnasieutbildade. 10 respondenter innehar 

masterexamen, 9 har kandidatexamen och 7 har genomgått högre utbildning. Respondenterna är därmed 

tämligen välutbildade, vilket ger intrycket att översättarverksamhet är ett yrke med hög akademisk 

status. Det är däremot långt ifrån alla respondenter som genomgått översättarutbildning; endast 11 

stycken har genomgått sådan utbildning. Detta visar alltså, precis som analysen av språkföretagens texter 

pekade på, att översättarutbildning inte är ett krav för att bli översättare, utan att språkföretagen kanske 

snarare värderar yrkeserfarenhet högre. Respondenterna som genomgått översättarutbildning befinner 

sig i olika åldrar, och det går med studiens begränsade material inte att se om översättarutbildning har 

blivit vanligare på senare tid. 

De respondenter som genomgått översättarutbildning tillfrågades även i hur stor utsträckning de 

upplevde att utbildningen förberedde dem för yrkeslivet som översättare. Deras svar visas i Figur 2 

nedan. 
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Figur 2. Översättarutbildningens förberedelse för yrkeslivet 

De respondenter som genomgått översättarutbildning anser alltså i varierande utsträckning att 

utbildningen förberedde dem för arbetslivet. Genomsnittspoängen är 3,5, vilket får anses medelhögt. 

Ingen av respondenterna ansåg att utbildningen inte alls varit hjälpsam. Eftersom respondenternas 

examensår varierar mellan 1975 och 2015, och eftersom inga frågor ställdes om lärosäten, är det dock 

svårt att ge någon indikation på hur kvalitén på översättarutbildningarna i Sverige ser ut i dagsläget, 

vilket dessutom inte är denna studies syfte. Klart är dock, som ovan nämnt, att det bör finnas utrymme 

för förbättring, särskilt om man någon gång skulle vilja harmonisera de olika utbildningarna i landet i 

syfte att professionalisera yrkesgruppen ytterligare. 

4.2.1 Synlighet 

Inom kategorin synlighet återfanns främst frågor om olika former av synlighet. Först av allt ställdes tre 

frågor som berörde generella uppfattningar om prestige, i likhet med frågorna hos Dam & Zethsen 

(2011: 984). Att dessa generella frågor om prestige placeras just här beror i huvudsak på att generell 

prestige i viss grad kan anses kopplat till hur pass synlig yrkesgruppen är. De tillfrågade översättarna 

ombads här värdera 1) hur de själva uppfattar den allmänna statusen för sin yrkesverksamhet, 2) hur de 

uppfattar språkföretagens syn på översättaryrkets prestige samt 3) hur de värderar den icke-insatta 

omvärldens uppfattning om översättaryrkets prestige. Respondenternas svar för de olika delfrågorna 

visas i Figur 3. 
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Figur 3. Grad av prestige för översättarna 

För alla tre delfrågor befinner sig svaren huvudsakligen i mitten av svarsintervallen. För de två första 

kategorierna är det endast en översättare i respektive kategori som anser att översättaryrkets prestige är 

mycket låg, och en som anser att prestigen är mycket hög. För den tredje kategorin är det ingen 

respondent som anser att prestigen för översättaryrket är mycket låg. Genomsnittspoängen för kategori 

ett, översättarna själva, är 3,3, genomsnittspoängen för kategori två, språkföretagen, är 3 och 

genomsnittspoängen för kategori tre, den icke-insatta omvärlden, är 3,5. Översättarnas uppfattning om 

de tre gruppernas syn på prestige är därmed relativt likartade, men klart är att respondenterna betraktar 

omvärldens uppfattning om översättaryrkets prestige som högre än språkföretagens. Vad detta beror på 

framgår inte av enkäten, men en möjlig förklaring skulle kunna vara att översättarna uppfattar att 

omvärlden värdesätter språkkunskaper högt, vilket länge varit fallet i Sverige och andra länder (Hjelm-

Milczyn 357). Att man uppfattar språkföretagens syn på översättaryrkets prestige som lägst tycks inte 

påverka översättarnas villighet att arbeta för dem, vilket både visas av att respondenterna självklart nåtts 

via ett språkföretag, samt av Figur 4 som visar svaren för frågan om i vilken utsträckning översättarna 

arbetar direkt mot slutkunder. 

Värt att notera är att respondenternas svar för alla tre kategorier befinner sig betydligt högre på skalan 

än vad frilansöversättarna (samt de andra två kategorierna av översättare) uppger i Dam & Zethsens 

studie (2011: 984). Frilansöversättarna uppger där en generell prestigepoäng på 2,53. Således kan sägas 

att respondenterna i denna studie tycks uppleva översättaryrkets status som avsevärt högre, men det är 

omöjligt att säga vad detta beror på. Eftersom alla respondenter i Dam & Zethsens studier är utbildade 

översättare med masterexamen, är det därmed svårt att säga att hög status alltid är kopplat till hög 

utbildning. Troligt är att arbetsmarknaden och översättarklimatet skiljer sig åt mellan Sverige och 

Danmark eller att de danska översättarna upplever att de förtjänar högre status till följd av sin 

utbildningsnivå. En annan enklare förklaring är att alla respondenter inte upplever skalan och 

värderingarna på samma sätt. 
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Figur 4. Grad av arbete mot slutkunder 

Som Figur 4 visar arbetar hälften av respondenterna mot slutkunder i liten eller mycket liten 

utsträckning, vilket tyder på att de bör få merparten av sina uppdrag från språkföretag. Den andra hälften 

arbetar i högre utsträckning mot slutkunder, och särskilt för dem som i hög eller mycket hög utsträckning 

arbetar för slutkunder kan det vara troligt att endast en mindre andel av deras uppdrag kommer från 

språkföretag. Genomsnittspoängen är här 2,5, vilket är i det nedre mittenskiktet av skalan. 

En annan fråga som ställdes gällde språkföretagens uppskattning för översättarnas arbete. Svaren för 

denna fråga redovisas i Figur 5. Respondenternas svar befinner sig huvudsakligen i den övre delen av 

skalan med en genomsnittspoäng av 3,5. Trots att språkföretagens syn på översättaryrkets prestige i 

genomsnitt värderades till 3, uppfattar respondenterna ändå att språkföretagen visar relativt stor 

uppskattning för deras arbete. Detta tål att jämföras med resultaten i Dam & Zethsen (2008: 80), där den 

övervägande andelen av respondenterna, 66 %, angav mycket hög uppskattning för sitt arbete från andra. 

 

Figur 5. Grad av uppskattning från språkföretagen 

Översättarna ombads även att uppskatta i vilken utsträckning språkföretagen vidarebefordrar kritik 

från deras kunder, såväl positiv som negativ. Resultaten visas i Figur 6. 
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Figur 6. Mängd kritik som förmedlas 

Genomsnittspoängen för positiv kritik ligger på 2,44, medan genomsnittspoängen för negativ kritik 

ligger på 2,73. Båda graderna av förmedlingen av kritik är alltså relativt låga, men översättarna uppfattar 

att språkföretagen något oftare vidarebefordrar negativ kritik. Det är därmed möjligt att översättarna 

isoleras ytterligare i förhållande till språkföretagens kunder, eftersom de inte tycks få någon större 

återkoppling på sina översättningar, men samtidigt är det otvivelaktigt så att språkföretagens möjligheter 

att förmedla kritik är beroende av att deras kunder faktiskt lämnar synpunkter på översättningarna. Det 

är omöjligt att säga hur flödet av kritik faktiskt ser ut; om kunderna inte har kommentarer på 

översättningarna kan språkföretagen inte förmedla några synpunkter, vilket översättarna skulle kunna 

uppfatta som att kritik undanhålls.  

I syfte att undersöka översättarnas synlighet gentemot varandra, vilket även Dam & Zethsen (2008: 89–

90; 2011: 990–991) undersökte inkluderades två frågor avseende professionell kontakt. Översättarna 

ombads besvara i vilken utsträckning de tar hjälp av och hjälper andra översättare i sin yrkesverksamhet. 

Detta ses som ett substitut till att ställa frågor om tillhörighet till professionella organisationer och 

fackförbund, vilken exkluderades från denna studie på grund av potentiella forskningsetiska problem 

med att registrera respondenternas facktillhörighet. Svaren visas i Figur 7. 

 

Figur 7. Grad av professionell kontakt med andra översättare 

Som framgår av Figur 7 rapporterar översättarna sin professionella kontakt sinsemellan som låg; 

genomsnittspoängen är 2,25 och 2,36 för respektive fråga. Detta skulle kunna förstärka uppfattningen 

av översättning som ett isolerat yrke, där man förlitar sig på sin egen kunskap och sina egna färdigheter. 
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Detta skulle möjligtvis också kunna tyda på att det inte finns någon effektiv professionell organisation 

för översättarna, vilket var ett av Weiss-Gal & Welbournes (2008) kriterier för att klassa ett yrke som 

profession. Detta kan dock här ej bekräftas.  

4.2.2 Ekonomi 

För kategorin ekonomi fick översättarna först av allt ange sin genomsnittliga månadsinkomst före skatt. 

Eftersom frilansöversättarnas inkomst varierar beroende på mängden uppdrag som de accepterar, kan 

det alltså förekomma variationer från månad till månad. Respondenternas svar visas i Figur 8. 

 

Figur 8. Genomsnittlig månadsinkomst 

Som synes av Figur 8 befinner sig översättarnas inkomster huvudsakligen i den nedre delen av skalan. 

Detta kan ge intrycket att frilansöversättarnas månadsinkomst i huvudsak är låg, men dessa svar 

inkluderar både heltids- och deltidsarbetande översättare, vilket inte gör detta till en bra representation 

för frilansöversättares faktiska inkomst. Av de översättare som besvarade enkäten arbetade 16, mer än 

hälften, deltid i varierande utsträckning. Fördelningen av andelen deltid presenteras i Figur 9. 

 

 

Figur 9. Andel deltid 

Av de översättare som endast utför översättningsverksamhet på deltid, arbetar den övervägande 

majoriteten endast 50% eller mindre, och det är därmed inte underligt att en så pass stor andel av 

översättarna anger en genomsnittlig månadslön som understiger 20 000 SEK. De faktiska orsakerna till 



30 

 

den höga andelen av deltidsarbete undersöks ej här, men det är otvivelaktigt så att frilansöversättning 

tycks vara ett område som i hög grad möjliggör arbete på deltid, vare sig man arbetar deltid på grund av 

sjukdom eller hög ålder, eller för att få in extra inkomst vid sidan av annan verksamhet, både 

yrkesverksamhet och studier. 

Eftersom jag ovan har redogjort för inkomsterna för alla respondenter, både heltids- och deltidsarbetande 

översättare, är det rimligt att nedan redogöra för endast de heltidsarbetande översättarnas inkomster. 

Dessa visas i Figur 10. 

 

Figur 10. Genomsnittlig månadsinkomst för heltidsarbetande översättare 

Som framgår av figur 10 är inkomstfördelningen för de heltidsarbetande respondenterna i huvudsak 

koncentrerad till mitten av skalan, från 20 000 SEK till 50 000 SEK. Endast en översättare tjänar i 

genomsnitt under 20 000 SEK, och endast en tjänar i genomsnitt över 50 000 SEK. Eftersom det endast 

är 12 respondenter som arbetar heltid är det dock svårt att dra en fullständig slutsats utifrån dessa resultat, 

men det kan finnas indikationer om att översättarnas genomsnittliga heltidsinkomst befinner sig i 

mittenskiktet av den angivna skalan. Enligt Medlingsinstitutet (uå) låg den genomsnittliga månadslönen 

i Sverige 2015 på 32 000 SEK, vilket befinner sig i mitten av studiens angivna skala. Eftersom 

intervallerna är förhållandevis stora är det dock omöjligt att säga hur respondenterna i den mellersta 

kategorin förhåller sig till denna genomsnittsinkomst.  

Även Dam & Zethsen (2011: 985–986) undersöker inkomst, men de väljer att använda sig av andra 

intervall som de sedan delar in i kategorierna “under genomsnitt”, “genomsnitt” och “över genomsnitt” 

baserat på inkomst för liknande grupper i Danmark (det vill säga grupper med samma utbildningsnivå, 

examensår och liknande). I genomsnitt tjänar dessa grupper 40 000–44 000 DKK i månaden, 

motsvarande ca 52 000–57 000 SEK. Genomsnittslönen i Danmark är således avsevärt högre, vilket gör 

att det tjänar lite till att jämföra de faktiska inkomsterna för danska respektive svenska översättare. Det 

kan däremot sägas att en stor del av översättarna i Dam & Zethsen (2011: 985) tjänar under genomsnittet, 

vilket inte tycks vara fallet för respondenterna i denna studie. Det är dock svårt att genomföra en 

fullständig jämförelse mellan de två studierna, främst på grund av heterogeniteten i denna studies 

respondenter i fråga om exempelvis utbildningsnivå, men även på grund av att andelen respondenter 

som angav en heltidslön är så pass liten. 

De tillfrågade översättarna fick också svara på hur många minuter av deras arbetsdag som de lägger på 

icke-inkomstgivande arbetsuppgifter, såsom att besvara mejl, ringa telefonsamtal eller lösa tekniska 

problem. I den övre extremen angav ett fåtal översättare att de lägger ungefär 120 minuter per dag på 

denna typ av arbetsuppgifter, och i den lägre extremen angav ett mindre antal respondenter endast 15 
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till 20 minuter. Den största andelen respondenter svarade att de lägger ungefär 60 minuter per dag på 

icke-inkomstgivande arbetsuppgifter, och den genomsnittliga tiden för alla respondenter uppmättes till 

47 minuter. Således är det en relativt stor del av översättarnas arbetsdag som går i princip obetald, om 

vi jämför med en timbaserad fast inkomst. 

En annan faktor som relaterar till ekonomi, men som inte direkt har med lön och ersättning att göra, 

handlar om övertidsarbete. De tillfrågade översättarna fick här ange i vilken utsträckning de arbetar 

traditionell övertid, det vill säga mer än 8 timmar per arbetsdag eller mer än 40 timmar per arbetsvecka. 

Fördelningen av svaren visas i Figur 11. 

 

Figur 11. Grad av övertidsarbete 

Respondenternas svar befinner sig huvudsakligen i den nedre änden av skalan med en genomsnittspoäng 

av 2,57. Detta kan möjligen upplevas som förvånande; nästan en timme av respondenternas arbetsdag 

går obetald, och då hade man möjligen kunnat förvänta sig en större mängd övertidsarbete i syfte att 

tjäna in denna icke-inkomstgivande arbetstid, men så verkar inte vara fallet. Kanske har översättarna i 

huvudsak accepterat detta och väljer att inte låta den obetalda arbetstiden påverka arbetsdagen i någon 

större utsträckning, trots att deras totala ersättning effektivt minskar. Det är även möjligt att 

användningen av översättningsverktyg och översättningsminnen sparar in så pass mycket arbete att 

översättarna känner att de inte behöver arbeta övertid som kompensation för förlorad arbetstid. 

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att icke-inkomstgivande uppgifter förläggs till de tider då 

översättarna tar rast från översättandet. 

Ytterligare en fråga som relaterar till ekonomi utan att beröra faktisk ersättning handlade om hur ofta 

översättarna besvarar förfrågningar från språkföretagen, antingen löpande allt eftersom de skickas ut 

eller vid fasta tidpunkter. Den absolut övervägande majoriteten, 26 respondenter, angav att de besvarar 

förfrågningar från språkföretagen löpande. Exakt vad detta beror på framgår inte av enkäten, men det är 

möjligt att tänka sig att svarstiden som språkföretagen anger för sina förfrågningar är så pass korta att 

det inte lönar sig för översättarna att besvara sina uppdragsförfrågningar vid fasta tidpunkter, eftersom 

svarstiderna då riskerar att ha löpt ut. Att inte besvara en uppdragsförfrågan kan potentiellt leda till lägre 

inkomst om inga andra förfrågningar skickas ut, och det kan anses troligt att många översättare generellt 

anser det mer värt att frångå sitt översättningsarbete en stund för att besvara en förfrågan än att gå miste 

om potentiell inkomst. Detta kan förstås också bero på översättarens språkkombination, för översättare 

som översätter från språk med lägre efterfrågan blir det kanske viktigare att ta tillvara på alla 

förfrågningar, jämfört med en översättare som översätter från språk där efterfrågan är högre och fler 

uppdrag skickas ut. 
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4.2.3 Kompetens och ämneskunskaper 

Nästa kategori, som handlar om översättningskompetens och ämneskunskaper, kan anses vara tätt 

sammankopplad med utbildning, men eftersom vi redan fastställt att översättarutbildning varken är ett 

krav från språkföretagens sida eller ens något som majoriteten av översättarna genomgått, är det tydligt 

att det inte finns ett klart samband mellan de båda. Därför behandlas dessa två nya övergripande områden 

inom ett eget avsnitt. 

De två första frågorna som de tillfrågade översättarna här fick besvara gällde översättningskompetens, 

dels vilken grad av kompetens de själva anser sig generellt behöva för att översätta, och dels vilken grad 

av kompetens de upplever att språkföretagen kräver. Respondenternas svar visas i Figur 12. 

 

Figur 12. Kompetens inom översättning som krävs för att översätta 

Som Figur 12 visar värderar översättarna både sin egen kompetens och språkföretagens krav på 

kompetens som höga, med en genomsnittspoäng av 4,4 och 3,9, respektive. Genomsnittspoängen för 

den första frågan liknar den som Dam & Zethsen (2011: 987) fick fram för samma fråga. Det är dock 

nästan tre gånger fler respondenter som anser sig behöva mycket hög kompetens, än vad det är 

respondenter som anser att språkföretagen kräver mycket hög kompetens. Det skulle därmed kunna 

tolkas som att flera översättare anser sig överstiga språkföretagens krav, men hur vanlig denna attityd 

är bland översättare skulle behöva bekräftas av en senare studie. Uppenbart är ändå att översättning här 

tydligt bedöms som en yrkesverksamhet med hög kompetensnivå, vilket inte är förvånande med tanke 

på att vi redan tidigare sett den vikt som språkföretagen lägger vid språklig kompetens och 

yrkeserfarenhet. Detta återspeglar i stort de resultat Dam & Zethsen (2011: 987) som Dam & Zethsen 

kom fram till, nämligen att översättare generellt värderar sin kompetens högt. 

Det är här även intressant att notera att kompetens och status inte går hand i hand, något som även 

noterades i Dam & Zethsen (2011: 988). Författarna attribuerar detta till den introspektiva karaktären 

hos studien. Dam & Zethsen, liksom föreliggande studie, undersöker enbart översättarnas uppfattningar. 

De poängterar att det oftast är viktigare för ett yrkes status och yrkets professionalisering hur omvärlden 

värderar kompetens och expertis än hur aktörer själva bedömer dessa faktorer. Således skulle båda 

studierna behöva kompletteras med mer omfattande undersökningar på individer som inte själva är 

översättare i syfte att vidare utforska översättares status. 

Nästa fråga som de tillfrågade fick besvara gällde ingående ämneskunskaper, vilket naturligtvis anknyter 

till översättningskompetens, men som ändå inte är helt och hållet sammankopplat, då det är möjligt att 
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tänka sig översättning av mycket generella texter utan krav på exempelvis medicinsk eller juridisk 

kompetens. Fördelningen av svaren på denna fråga visas i Figur 13. 

 

 

Figur 13. Ingående ämneskunskaper som krävs för att översätta 

Som synes är respondenternas uppfattning om sina egna ämneskunskaper relativt jämnt fördelade i det 

övre skiktet, med en genomsnittlig poäng av 4,04. Respondenternas uppfattning om språkföretagens 

krav på ämneskunskaper är däremot mer spridd, och det är många fler respondenter som här anser att 

språkföretagen endast kräver viss kompetens. Den genomsnittliga poängen för översättarnas uppfattning 

om språkföretagens krav är 3,52, vilket är en betydande skillnad jämfört med deras uppfattning om sina 

egna kunskaper. Samma antagande som fastställdes för ren översättningskompetens kan användas även 

här, då det är möjligt att översättarna anser att deras ämneskunskaper överstiger de krav som 

språkföretagen har. Precis som med översättningskompetens är det ändå tydligt att ämneskunskaper 

värderas högt, och det bör åter igen vara rimligt att anta att översättning bedöms som en yrkesverksamhet 

med hög kompetensnivå. Detta är som sagt inte konstigt, eftersom språkföretagen värderar 

yrkeserfarenhet mycket högt. Det blir därmed också ännu tydligare att språkföretagen inte riktar sig mot 

nyutexaminerade eller på annat sätt oerfarna översättare, och det blir därmed viktigare för denna grupp 

att tidigt etablera sig hos andra kunder. 

4.2.4 Makt och inflytande 

Det fjärde området inom vilken de tillfrågade översättarna fick besvara ett antal frågor gällde makt och 

inflytande, mer specifikt inflytande på ekonomisk ersättning och leveranstider. De två första frågorna 

berörde inflytande på ekonomisk ersättning, både för enskilda uppdrag och mer generellt. Denna fråga 

anknyter visserligen till ekonomi, men eftersom det här rör sig om makt att påverka sin ersättning, 

snarare än den ersättning som faktiskt erhålls, har dessa frågor om ekonomisk ersättning placerats under 

rubriken Makt och inflytande. Svaren för dessa två första frågor presenteras i Figur 14. 



34 

 

 

Figur 14. Grad av inflytande på ekonomisk ersättning 

Tabellen visar vad som skulle kunna anses vara en dyster situation; respondenterna bedömer i huvudsak 

att deras inflytande är lågt för båda fallen, men i synnerhet för sin ersättning på enskilda uppdrag. 

Genomsnittspoängen är endast 1,96 för enskilda uppdrag och 2,11 för deras ersättning generellt. Detta 

behöver inte betyda att översättarnas ersättning är låg, men det tyder på att de kan ha liten chans att få 

högre ersättning för exempelvis komplexa uppdrag eller expressleverans. Att översättarnas inflytande 

på sin generella ersättning också är låg skulle möjligtvis kunna tyda på att språkföretagen tenderar att 

försöka hålla fast vid de priser som översättarna en gång satt, oavsett om dessa behöver ökas med 

anledning av inflation eller ökad kompetens, exempelvis vid godkänt auktorisationsprov från 

Kammarkollegiet. Detta antagande skulle naturligtvis behöva bekräftas, men det är ändå otvivelaktigt 

att översättarna generellt har litet utrymme att påverka sin ersättning. 

Respondenternas svar gällande deras inflytande på leveranstider är något högre med en 

genomsnittspoäng av 2,89 för inflytande innan uppdragets tilldelande, det vill säga i förfrågningsstadiet, 

och 2,92 för inflytande efter uppdragets tilldelande. Respondenternas svar redovisas i sin helhet i figur 

15. 

 

Figur 15. Grad av inflytande på leveranstid 

Som synes är respondenternas svar i huvudsak koncentrerade till mitten av skalan, i synnerhet för den 

första kategorin som gäller grad av inflytande innan tilldelning. För den andra kategorin, efter 

tilldelning, är svaren något förskjutna till den lägre änden av skalan, men det är fortfarande 

mittenskiktet som är mest framträdande. Detta tyder alltså på, att trots att språkföretagen värderar 
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punktlighet och respekt för leveranstiderna högt, finns det ändå utrymme för översättarna att 

omförhandla leveransvillkoren, både innan och efter tilldelning. Det är dock troligtvis rimligt att anta 

att det inte alltid är språkföretagen som styr över leveranstiderna, utan många gånger är det säkerligen 

de faktiska beställarna som kräver leverans inom en viss tid. Även om så är fallet, är det ändå 

språkföretagen som ska se till att leveranstiderna följs från översättarnas sida. Exakt vad som sker om 

en översättare levererar för sent framgår inte av studien, men det är troligtvis rimligt att anta att den 

försenade översättaren får avdrag på priset för översättningen, får ta emot färre uppdrag i framtiden 

eller liknande. Även här kan man ställa sig frågan om översättare behandlas olika, exempelvis 

beroende på vilken språkkombination de översätter mellan eller hur pass lång erfarenhet de har. 

Respondenternas svar är i huvudsak väldigt splittrade, och det går inte att se att äldre översättare skulle 

ha större inflytande än yngre, mindre etablerade översättare. 

4.2.5 Preferens för direktkunder eller språkföretag 

Den sista frågan som de tillfrågade översättarna fick besvara var en öppen fråga om deras preferens för 

direktkunder eller språkföretag. Eftersom frågan var öppen fick respondenterna även möjlighet att 

motivera sina preferenser, om de så önskade. Respondenternas svar visas i Figur 16. 

 

Figur 16. Kundpreferens 

Som figuren visar uppgav merparten av respondenterna, 13 stycken, att de föredrar att arbeta för 

språkföretag. Den främsta anledningen som angavs gällde graden av administration; språkföretagen tar 

hand om att rekrytera och behålla kunder, förbereda filer, ordna layoutarbete och så vidare, medan 

översättarna kan koncentrera sig på det de är bra på, det vill säga att översätta. Detta tyder på att jobbet 

som frilansöversättare kan uppfattas som krävande av många, då det allt som oftast inbegriper andra 

sorters uppgifter än enbart översättning. I analysen av språkföretagens texter påpekade jag att F-

skattebevis är ett krav från språkföretagens sida, vilket skulle kunna avskräcka sökande som inte är 

vana vid deklarationsarbete, men respondenternas svar antyder att detta krav kan vara relativt minimalt 

jämfört med vad som krävs av en översättare som istället jobbar med direktkunder. Att arbeta med 

direktkunder uppges vara mycket krävande, då översättaren måste lägga ner mycket tid på att rekrytera 

kunder och vårda relationerna med dem så att de fortsätter anlita översättaren i fråga, och flera 

respondenter uppger att detta sällan lönar sig i längden. Flera respondenter uppger även att det ofta är 

enklare att slippa kontakten med beställaren, och att det är enklare att välja uppdrag från språkföretag 

jämfört med direktkunder. Om en översättare har mycket att göra med andra kunder kan hen således 

tacka nej på förfrågningar från språkföretag, medan detta uppges vara svårare med direktkunder. En 

del respondenter uppger även att språkföretag ger en större säkerhet i arbetslivet, då dessa har en större 

och mer regelbunden ström av uppdrag, till skillnad från vad de skulle kunna få från direktkunder. 
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De respondenter som sade sig föredra direktkunder, totalt 9 stycken, uppgav huvudsakligen 

ekonomiska anledningar som bakgrunden till deras preferens; direktkunder betalar helt enkelt bättre än 

språkföretag. Dessa respondenter nämnde ingenting om att graden av administration och merarbete 

ökade med denna arbetsform, men det är möjligt att dessa är mer vana vid eller har enklare för 

administrativt arbete än de övriga respondenterna. En mindre andel av dessa respondenter menar också 

att direktkunder visar större uppskattning för det arbete som översättarna utför, och de menar också att 

slutresultatet ofta blir bättre jämfört med de uppdrag som förmedlas via språkföretag. Ordspråket “ju 

fler kockar desto sämre soppa” ligger här nära till hands. 

De respondenter som angav att de föredrar en blandning av uppdrag från direktkunder och 

språkföretag, eller som angav att de inte har någon preferens, bekräftar i huvudsak ovanstående teori. 

Direktkunder innebär långt mycket mer administration än språkföretag, men ger i gengäld bättre betalt, 

och tvärtom. Ett antal av dessa respondenter uppger att det kan löna sig att arbeta i viss utsträckning 

mot båda typerna av kunder. Mängden administration blir då mindre, samtidigt som översättarna får en 

stadigare ström av uppdrag från språkföretagen. 

4.2.6 Sammanfattning 

Eftersom enkätundersökningen innehållit så pass varierande typer av frågor, kan det vara rimligt att 

kort sammanfatta resultaten från föregående avsnitt. Först av allt visade enkäten att översättarna i 

huvudsak är välutbildade, och en relativt stor andel av respondenterna hade genomgått högre 

utbildning än master vid högskola eller universitet. Det var dock endast en mindre andel (11 av 28) av 

respondenterna som hade genomgått översättarutbildning, och av dem som hade genomgått sådan 

utbildning uppgav respondenterna varierande grad av förberedelse inför yrkeslivet. Således är det 

tydligt att översättarutbildning inte är ett krav för att arbeta som översättare på den moderna svenska 

arbetsmarknaden. Exakt vad detta beror på framgår dock inte. 

Gällande översättarnas synlighet uppgav respondenterna att omvärlden värderar deras prestige högst, 

sedan översättarna själva och sist språkföretagen. För alla tre kategorier befinner sig dock 

respondenternas svar huvudsakligen i mittenskiktet, och översättaryrket åtnjuter därmed på det hela 

taget endast viss prestige i översättarnas egna ögon. Detta kan jämföras med Dam & Zethsens (2011: 

984) resultat, där alla tre grupper av översättare angav lägre status.  

Det är endast en minoritet av respondenterna som arbetar för direktkunder i högre utsträckning, och 

således bör det vara rimligt att anta att respondenternas inkomst överlag kommer från språkföretag. 

Respondenterna anser även att språkföretagen på det hela taget visar endast viss uppskattning för deras 

arbete, och att det i allmänhet är lite kritik som förmedlas till översättarna från språkföretagens kunder, 

vare sig den är positiv eller negativ. Därutöver är översättarnas professionella kontakt sinsemellan 

överlag låg, åtminstone när det kommer till att hjälpa och ta hjälp av sina kollegor i arbetet. 

Gällande den ekonomiska aspekten av översättaryrkets status, uppger över hälften av respondenterna 

att de arbetar deltid i varierande utsträckning, där den vanligaste procentenheten är 50% eller lägre. 

För de respondenter som arbetar heltid befinner sig deras genomsnittliga månadsersättning i 

mellanskiktet av den angivna skalan, närmare bestämt mellan 20 000 och 50 000 SEK, med minimalt 

överslag mot den lägre delen av detta intervall. Respondenterna uppger varierande mängd av icke-

betald arbetstid per dag, men genomsnittet ligger på 47 minuter. Det tycks heller inte finnas någon 

tendens att arbeta övertid. 

Gällande översättarnas kompetens och ämneskunskaper, i sin tur, tyder respondenternas svar i båda 

fallen på att översättning är ett yrke med höga kompetenskrav, men också att översättarna värderar 

sina kunskaper högre än språkföretagens krav. Det är omöjligt att säga i vilken utsträckning detta 
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stämmer och inte endast är ett resultat av subjektiva värderingar, men det är onekligen så att 

kompetens och kunskaper värderas högt, men också att dessa tillägnas främst genom yrkeserfarenhet 

snarare än utbildning. Det senare antagandet baseras på respondenternas tidigare svar om att endast 

knappt hälften av respondenterna (11 av 28) har genomgått översättarutbildning och att denna 

generellt endast i viss mån förberett dem för yrkeslivet som översättare. 

Svaren på frågorna i den sista övergripande kategorin, makt och inflytande, visar att översättarna 

rapporterar att de har mycket litet inflytande på sina villkor gentemot språkföretagen. Detta gäller i 

synnerhet för den ekonomiska ersättningen, där respondenternas svar visar på en överlag låg grad av 

inflytande både på ersättning för enskilda uppdrag och på deras ersättning i allmänhet. Översättarnas 

inflytande på leveranstider bedöms som högre, i synnerhet innan tilldelning av ett uppdrag, vilket visar 

på att språkföretagen är villiga att omförhandla leveransvillkor, trots deras tydliga krav på punktlighet 

och översättningar som levereras i tid. 

Slutligen visar den sista, öppna frågan på att det som lockar frilansöversättare till att arbeta för 

språkföretag främst är den minimala mängden av administration som översättarna då måste gå igenom, 

i förhållande till hur situationen ser ut för uppdrag mot direktkunder. Även den stadigare strömmen av 

uppdrag bedöms som en anledning till att föredra språkföretag. De respondenter som föredrar 

direktkunder trycker i sin tur på att den ekonomiska ersättningen är mycket högre för dessa kunder, 

men de säger å andra sidan ingenting om hur mycket administration som krävs av denna typ av kund.  

5 Metodkritik 

Uppsatsens valda metod kan kritiseras på flera sätt. Först av allt tillåter en enkätstudie att samla in och 

analysera en relativt stor mängd material förhållandevis enkelt, med den nackdelen att de svar som 

erhålls endast besvarar de frågor som faktiskt har ställts. Således skulle en intervjustudie kunna 

användas för att komplettera enkäten och för att få mer ingående svar där så bedöms lämpligt. En 

enkätstudie förlitar sig även på att studien får ett stort antal respondenter för att studien ska bedömas 

vara tillförlitlig. Det är diskutabelt om så är fallet här eftersom antalet respondenter och 

svarsfrekvensen är så pass låga, men samtidigt är det troligtvis svårt och oerhört tidskrävande att samla 

in ett ännu större material.  

I Dam & Zethsens studier används material från totalt 244 respondenter, vilket enligt dem motsvarar 

cirka 1 % av Danmarks översättarkår (2011: 981). Av dessa var 131 frilansöversättare, och enkäten 

skickades ut till 153 översättare och besvarades av 148. Svarsfrekvensen uppges här till 97 %. 

Anledningen till skillnaderna i antalet respondenter och det antal som senare analyserades beror på att 

alla respondenter inte uppfyllde de krav som ställts upp av författarna (Dam & Zethsen 2011: 981–

982). Trots att svarsfrekvensen för Dam & Zethsens studier rimligtvis var mycket högre än 

svarsfrekvensen för föreliggande studie, är det ändå svårt att säga hur pass tillförlitliga resultaten är 

eftersom yrkeskåren är långt mycket större än den knappa procent som deltog i Dam & Zethsens 

studie. Det Dam & Zethsens studier och föreliggande studie gör är snarare att ge indikationer på hur 

situationen för översättarna faktiskt ser ut, snarare än att ge definitiva svar som gäller för hela 

översättarkåren.  

Därutöver är det värt att förtydliga att eftersom enkäterna baseras på respondenternas egna 

uppfattningar, kommer resultaten troligtvis alltid att variera. Detta tycks i stort känneteckna många 



38 

 

studier om översättaryrkets status, och det skulle troligtvis vara mer värt att försöka inkludera andra 

grupper i senare studier. I denna studie har målet varit att få med språkföretagens synvinkel, men detta 

sträcker sig endast till en analys av företagens texter och översättarnas syn på företagens uppfattningar 

i vissa frågor. I en mer omfattande studie skulle man troligtvis helst inkludera både översättare, olika 

typer av kunder samt omvärlden i övrigt i syfte att fullständigt utröna översättaryrkets status. En sådan 

studie stöter rimligtvis på en stor mängd problem, och det är troligen därför som översättningsforskare 

väljer att koncentrera sig på endast en av dessa grupper, och då på den som anses mest relevant, det 

vill säga översättarna själva. 

Även gällande analysen av språkföretagens offentliga texter finns flera saker att kritisera. Först av allt 

är det tydligt att språkföretagen av naturliga skäl inte publicerar all sin information till och om 

översättarna offentligt, vilket gör studien begränsad på ett antal områden, i synnerhet ekonomi. Därav 

följer att få faktiska slutsatser kan dras. För det andra är det inte helt orimligt att tänka sig att alla de 

krav som språkföretagen ställer upp inte alltid efterföljs i praktiken. Syftet med detta är säkert inte att 

framställa sig själva som bättre än vad man faktiskt är, utan kanske snarare att särskilda situationer 

kräver undantag från vad som är standard. Ett exempel skulle kunna vara att översättare med 

sällsyntare språkkombinationer behandlas annorlunda och ges lite bättre förmåner i syfte att bibehålla 

ett gott samarbete med dem, eller att översättare som bedöms leverera högre kvalitet än andra ges 

större utrymme att förhandla ersättning och/eller leveranstider. Allt detta är givetvis spekulationer, 

men poängen är att en ren textanalys gör väldigt lite för att utforska översättarnas faktiska status bland 

språkföretagen, och även här skulle man nog egentligen ha behövt komplettera studien med intervjuer 

med representanter för språkföretagen. Detta var det ursprungliga upplägget för studien, men till följd 

av tidsbrist och lågt intresse från språkföretagens sida kunde endast textanalysen genomföras. 

Sammanfattningsvis finns det alltså utrymme för att förbättra studien i stort, i synnerhet genom mer tid 

och resurser. Att hitta översättare och språkföretag som är villiga att ställa upp på mer djupgående 

intervjuer är säkerligen ingen lätt uppgift, men kan nog anses vara nödvändigt för att få en bättre insikt 

i översättaryrkets status. Därutöver skulle studien främjas av att inkludera ett större antal grupper, både 

vad gäller översättare och andra. Översättarbranschen är dock relativt diversifierad, då den innehåller 

både fast anställa översättare, frilansande översättare, auktoriserade översättare och icke-auktoriserade 

översättare, för att nämna några grupper. En studie som innehåller alla dessa grupper skulle möjligen 

kunna bedömas vara för bred, så ett bättre upplägg skulle kanske vara flera mindre studier som 

fokuserar på olika grupper. 

6 Diskussion 

Som den teoretiska bakgrunden visade kom Dam & Zethsen i sina studier fram till resultat av 

skiftande karaktär. Först av allt visade författarna att alla tre grupper av översättare 

(företagsöversättare, byråöversättare och frilansöversättare) bedömde sin generella status som låg 

(2011: 984). Också inom flera av Dam & Zethsens analyserade statusparametrar angav översättarna en 

låg status, i synnerhet för inkomst, där majoriteten uppgav en inkomst som var lägre än genomsnittet 

för yrkesgrupper med samma utbildningsnivå, och för inflytande (Dam & Zethsen 2011: 985; 992–

993). För parametrarna expertis och synlighet värderade översättarna däremot sin status högre överlag, 

i synnerhet för expertis, där alla tre grupper av översättare värderade sin kompetens högt (Dam & 

Zethsen 2011: 987). Överlag drar författarna därmed slutsatsen att översättaryrkets status generellt 
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uppfattas som låg, både av översättarna själva och av andra, men även att vissa parametrar inte verkar 

korrelera med hög status. Detta gäller i synnerhet inkomst, där frilansöversättare, som uppvisade lägst 

status överlag, hade högre inkomst än de övriga grupperna (Dam & Zethsen 2011: 994). Detsamma 

gäller även i viss utsträckning expertis (ibid). Det är enligt författarna alltså endast parametrarna 

synlighet och inflytande som tycks korrelera med de olika gruppernas status; översättarna med högre 

inflytande och större synlighet uppvisade högre status och tvärtom.  

Precis som i Dam & Zethsens studier, uppgav översättarna i föreliggande studie överlag låg status för 

merparten av parametrarna. Precis som i Dam & Zethsens studier är undantaget expertis; 

respondenterna i föreliggande studie anser sig överlag ha hög eller mycket hög kompetens inom 

översättning och höga eller mycket höga ämneskunskaper. Eftersom jag endast har studerat en viss typ 

av översättare, nämligen frilansöversättare, är det dock svårt att bekräfta Dam & Zethsens teori om 

exakt vilka parametrar som korrelerar med hög status. Det är därutöver också svårt att tydligt 

klassificera respondenterna enligt Prunč teorier om präst- och pariahabitus. Detta är i sig inget 

märkligt, då dessa habitus befinner sig i de extrema ändarna av skalan, och de flesta översättares 

habitus bör rimligtvis befinna sig någonstans mellan dessa två. Det som däremot är intressant är just 

att två frågor står ut så pass mycket, och att det är få andra frågor som respondenterna är så pass 

överens om. Detta kan tolkas som att även om översättarna underkastar sig språkföretagens krav och 

villkor, essentiellt den uppsättning normer som gäller för företagen, har översättarna ändå stark tilltro 

till sin egen kompetens och sina färdigheter. Detta kan anses positivt, eftersom översättarna då inte är 

helt och hållet underdåniga språkföretagen. En annan möjlig förklaring till dessa höga siffror är den 

som Dam & Zethsen anger, nämligen en frustration över omvärldens låga uppfattningar om 

översättarnas kompetens. Detta skulle möjligtvis kunna styrkas av att respondenterna anger ett lägre 

värde för hur de uppfattar språkföretagens krav på kompetens och ämneskunskaper, men det är inte 

möjligt att här bekräfta om Dam & Zethsens antagande är rimligt. 

Trots att studien tycks säga något om översättarna i förhållande till språkföretagens normer, visar den 

inte i vilken utsträckning språkföretagen tillåter översättarna att bryta mot dessa normer. Svaren på 

frågorna gällande makt och inflytande visade visserligen att översättarna överlag ansåg sig ha viss 

makt att essentiellt bryta mot företagens normer kring leveranstid, men studien visar å andra sidan inte 

om denna makt är beroende av exempelvis översättarnas allmänna kompetens eller språkkombination. 

En intressant frågeställning för framtida studier är huruvida översättares makt varierar beroende av 

dessa faktorer, och om Prunč teori stämmer, närmare bestämt om översättare med ett högprestigespråk 

som arbetsspråk skulle ha större makt än översättare med lågprestigespråk som det å andra sidan finns 

ett större behov att översätta från. 

När det kommer till översättaryrkets professionalisering kan vi utgå från Weiss-Gal & Welbournes 

(2008) kriterier för profession som nämndes i den teoretiska bakgrunden: (1) samhälleligt erkännande 

av professionell status, (2) professionellt monopol över vissa typer av arbete, (3) professionell 

autonomi, (4) en särskiljande kunskapssamling, (5) professionell utbildning som regleras av 

professionens medlemmar, (6) en effektiv professionell organisation, (7) kodifierade etiska standarder 

och (8) prestige och ersättning som återspeglar gruppens professionella ställning. 

Gällande det första kriteriet, samhälleligt erkännande, är det svårt att säga något om detta med 

utgångspunkt i föreliggande studie. Respondenterna uppger visserligen att de upplever att den icke-

insatta omvärlden värderar översättaryrkets status högre än vad både språkföretagen och översättarna 

själva gör, men detta är endast respondenternas uppfattning och det är därmed omöjligt att säga hur 

samhället i övrigt uppfattar översättaryrkets status. I detta kriterium skulle man kanske också kunna 

inkludera översättaryrkets synlighet utåt, och kanske också allmänhetens kunskap om översättaryrket. 

Att genomföra en studie på detta område skulle möjligen kunna upplevas som främmande för den 
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traditionella översättningsvetenskapen, men skulle säkerligen ge värdefull information om hur 

samhället i stort ser på översättare. 

Även gällande det andra kriteriet, professionellt monopol, är det svårt att utifrån denna studie dra 

några konkreta slutsatser. Visserligen kan det säkert hävdas att översättare har monopol på att 

översätta, men frågan är då hur vi definierar någon som översättare och hur vi särskiljer professionella 

översättare från lekmän som ”bryter” mot monopolet. Räcker det med att individen i fråga översätter 

något, vare sig det gäller en bok, undertexter för film eller något helt annat? Måste individen ha 

genomgått översättarutbildning? Om en individ inte har genomgått översättarutbildning, efter hur lång 

tid kan hen kalla sig för översättare från det att hen börjat översätta? Som jag visade i analysen av 

språkföretagens texter och i enkätundersökningen tycks det inte finnas något krav på exempelvis 

genomförd utbildning, och det blir därmed svårt att säga exakt hur en individ blir till en översättare, 

och i förlängningen hur en översättare skiljer sig från någon som översätter men som inte uppnått 

titeln översättare ännu. Således finns det troligen inte heller många sätt genom vilka en individ kan 

styrka sin roll som översättare, annat än genom auktorisation av Kammarkollegiet. Då uppstår istället 

frågan om auktoriserade translatorer skulle vara en profession med monopol, medan icke-

auktoriserade översättare å sin sida utgör en rivaliserande grupp utan monopol. Inom vissa områden är 

det säkerligen så, eftersom endast auktoriserade translatorer har behörighet att bestyrka sina 

översättningar, men inom de allra flesta områden är det tveksamt om Kammarkollegiets translatorer 

skulle inneha monopol på att översätta. I så fall skulle auktorisation troligtvis uppmuntras i högre grad, 

eller rent av krävas. Det är ett långtgående och komplicerat resonemang, men poängen är att det är 

svårt, om inte omöjligt, att hävda att något monopol skulle finnas, både utifrån denna studie och, i min 

mening, överlag. 

Det tredje kriteriet, professionell autonomi, kan vid en första anblick tyckas vara uppfyllt genom 

Kammarkollegiet och dess auktorisering av översättare, om inte för översättaryrket överlag så för 

auktoriserade translatorer. Det existerar ju uppenbarligen en grupp som bestämmer vilka som blir 

auktoriserade och vilka som inte blir det. Kammarkollegiets medlemmar utgörs dock inte av 

översättare, vilket gör att det ändå är en annan grupp än översättarna själva som bestämmer vilka som 

tillhör de auktoriserade translatorerna. Samma resonemang kan till viss grad sägas gälla för 

språkföretagen; genom sin rekryteringsprocess bestämmer de på något sätt vilka som tillhör deras 

grupp av översättare. Språkföretagen har dock mycket mindre makt än Kammarkollegiet och de olika 

företagen har rimligtvis även sina egna krav på översättarna. Således kan en översättare som ratas av 

ett språkföretag säkerligen ändå arbeta för ett annat företag, och språkföretagen har rimligtvis således 

inte någon egentlig makt att bestämma vem som kan och inte kan benämnas som översättare. 

Gällande det fjärde kriteriet, en särskiljande kunskapssamling, verkar det som att det kan finnas någon 

form av kunskapssamling som en individ måste besitta för att tillhöra gruppen översättare. Åtminstone 

tycks det som att detta kan vara språkföretagens uppfattning, baserat på deras krav om två års 

yrkeserfarenhet av översättning för att arbeta för dem. Om uppfattningen var att vem som helst kan 

översätta, skulle kraven troligtvis vara mycket lägre eller inte alls finnas. Med tanke på att 

översättarutbildning inte är ett krav för att arbeta som översättare för språkföretagen, verkar det dock 

som att kunskapen som krävs för att bli översättare inte överförs i tillräcklig utsträckning på 

översättarutbildningarna. Detta tycks åtminstone vara språkföretagens uppfattning. En annan möjlig 

orsak till att utbildning inte prioriteras högre är att yrkeserfarenhet är ett säkrare tecken på en individs 

kompetens inom översättning, vilket gör det säkrare för språkföretagen att anlita översättare med 

yrkeserfarenhet utan utbildning än översättare med utbildning utan yrkeserfarenhet. 

Utbildning utgör även det femte av Weiss-Gal & Welbournes (2008) kriterier. Författarna specificerar 

vidare att utbildningen ska regleras av professionens medlemmar. Detta bör rimligtvis vara fallet för 
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översättarutbildningarna i Sverige, då exempelvis professorer och universitetslärare allt som oftast har 

någon form av erfarenhet av översättning. Det faktum att utbildning som sagt inte verkar värderas 

högre av språkföretagen, väcker dock frågan om hur pass viktigt detta kriterium är för ett yrkes 

professionalisering. Man kan också fråga sig om språkföretagens till synes låga värdering av 

översättarutbildningarna beror på att utbildningarna inte uppfattas som tillräckligt nyttiga, eller om 

språkföretagen helt enkelt inte har någon uppfattning om vad studenterna får lära sig på 

utbildningarna. Dessa frågor besvaras uppenbarligen inte av denna studie, men vore intressanta att 

undersöka i en mer ingående studie av språkföretagen och eventuellt andra typer av kunder som 

översättarna arbetar för. 

Det sjätte kriteriet, en effektiv professionell organisation, har över huvud taget inte undersökts i denna 

studie. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) har visserligen kort nämnts tidigare, men ingenting har 

sagts om deras organisation eller verksamhet. Jag lämnar därför all spekulation osagd, men det vore 

onekligen intressant att studera SFÖ och eventuella andra organisationer närmare i syfte att se om och 

hur de verkar för översättaryrkets professionalisering. 

Det sjunde kriteriet i sin tur, det om kodifierade etiska standarder, skulle vid en första anblick kunna 

anses som uppfyllt, i och med att vissa språkföretag tycks värdera Kammarkollegiets God 

Translatorsed högt, även för icke-auktoriserade översättare. Kammarkollegiet skulle då ha status av 

normbildande instans, vilket åter igen anknyter till en professions autonomi; Kammarkollegiet består 

inte av översättare, och därmed regleras yrkesgruppen inte av gruppen själv. Kammarkollegiets 

auktorisationsprov samt föreskrifter och riktlinjer har dock utformats med hjälp av representanter från 

tolk- och översättaryrket, vilket gör det tydligt att den professionella gruppen ändå har en viss 

inblandning i regleringen av gruppen, även om det troligtvis inte går att tala om autonomi. Det faktum 

att översättarna i viss utsträckning involveras i Kammarkollegiets arbete, samt att God Translatorsed 

existerar och att dess bruk uppmuntras av språkföretagen, skulle ändå kunna hävdas vara ett tecken på 

att översättaryrket går mot någon form av professionalisering. Värt att notera är dock att dokumentet 

God Translatorsed inte längre existerar på Kammarkollegiets hemsida, utan har sedan 1 januari 2017 

ersatts av andra föreskrifter (Kammarkollegiet 2017). Det faktum att vissa språkföretag fortfarande 

använder sig av denna sed kan möjligtvis bero på att språkföretagen uppdaterar sina hemsidor eller sin 

information långsamt, eller att man anser att seden fortfarande är relevant, trots att den har ersatts av 

Kammarkollegiet självt. Eftersom jag inte närmare har studerat koder och riktlinjer för översättare är 

det dock svårt att säga  

Det sista kriteriet, prestige och ekonomi, som återspeglar den professionella gruppens ställning, är 

troligtvis det som främst analyserats genom denna studies enkätundersökning. Som analysen av 

enkätsvaren visade, upplever översättarna överlag att de har en relativt låg status inom mer eller 

mindre alla områden, med undantag för expertis. Således skulle detta kriterium inte vara uppfyllt, 

eftersom översättarnas status och inkomst inte motsvarar det som kanske förväntas av en profession. 

Baserat på ovanstående kriterier bedömer jag utifrån denna studie att översättaryrket befinner sig 

ganska långt ifrån att kunna kallas för en profession. Min studie är visserligen kraftigt begränsad på 

många punkter, eftersom jag främst har undersökt frilansöversättares egna uppfattningar om sin status, 

och således skulle resultaten överlag behöva bekräftas av efterföljande studier. Trots detta är det 

tydligt att Kammarkollegiet och dess auktoriserade översättare åtnjuter hög status hos språkföretagen, 

vilket i denna studie främst påvisats genom det faktum att vissa språkföretag låter auktoriserade 

översättare gå före icke-auktoriserade översättare i rekryteringsprocessen. Detta är i sig inget konstigt, 

eftersom Kammarkollegiets auktorisation troligtvis kan anses vara den främsta signalen på hög 

översättarstatus i Sverige. Kammarkollegiet består dock som sagt inte av översättare, utan tar endast 

hjälp av översättare vid exempelvis auktorisationsprov och utformning av riktlinjer, och det är kanske 
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därför inte rimligt att benämna ens auktoriserade translatorer som en profession, åtminstone inte om vi 

ska följa exempelvis Monzós (2009) och Weiss-Gal & Melbournes (2008) syn på professioner och 

professionalisering, där den professionella gruppens självbestämmande är ett kriterium. 

Det faktum att översättaryrket inte verkar ha professionaliserats i någon större utsträckning, i 

kombination med språkföretagens relativt få offentliga krav på översättarna, ger intrycket att 

översättaryrket verkar vara relativt öppet, vilket i sig inte behöver vara något negativt. Frågan kvarstår 

dock om och hur översättaryrkets status faktiskt påverkas av denna öppenhet. Det finns, som Nyrup 

Madsen (2006) säger, ingen status att hämta i ett yrke som alla har tillgång till. Med det sagt verkar det 

enligt denna studie uppenbart att det krävs någon form av specialkunskap för att översätta, vilket i 

förlängningen gör att alla faktiskt inte har en realistisk tillgång till yrket. Faktum kvarstår ändå att 

översättaryrket i stort verkar vara oreglerat, vilket möjligen påverkar dess status negativt, men detta 

måste som sagt bekräftas av vidare studier. 

7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie visar på att språkföretagen i viss mån verkar fastställa 

en del offentliga normer som översättarna förväntas följa, men överlag tycks det som att de flesta av 

kraven och villkoren från språkföretagens sida är dolda. Detta är i sig inget märkligt, men det gör det 

svårt att dra fullständiga slutsatser av denna del av studien, även om intressanta diskussioner kan 

utformas och potentiellt vidareutvecklas i senare studier. Den enda tydliga slutsatsen som går att dra är 

att språkföretagen tycks värdera yrkeserfarenhet högre än utbildning, vilket möjligen skulle kunna 

anses signalera både ett relativt lågt förtroende för översättarutbildningarnas kvalitet och effektivitet. 

Den faktiska orsaken till att yrkeserfarenhet tycks värderas högre än utbildning förblir dock obesvarad 

och skulle behöva undersökas närmare i en senare studie som kanske fokuserar mer på språkföretagen 

och eventuellt även andra kunders krav på översättarna. 

Samma sak gäller överlag även för den andra delen av studien, enkätstudien om frilansöversättares 

egna uppfattningar om sin status, mycket på grund av enkätens låga antal respondenter och 

svarsfrekvens. Trots detta är det möjligt att se att frilansöversättarna generellt verkar värdera sin status 

som låg, vilket i stort stämmer överens med Dam & Zethsens (2008; 2011) resultat, även om det 

naturligtvis finns skillnader mellan studierna. Respondenterna uppger bland annat låg professionell 

kontakt sinsemellan och relativt låg inkomst jämfört med genomsnittet för landet i stort. 

Översättarnas generellt låga uppfattningar om sin status till trots tycks det ändå som att de upplever sig 

själva som högst kompetenta vad gäller både översättning och ämneskunskaper. Som Dam & Zethsen 

påpekar kan anledningen möjligtvis vara frustration över omvärldens attityd till översättaryrket, men 

detta går inte att bekräfta baserat på denna studie. 

Av både analysen av språkföretagens offentligt publicerade texter och av enkätstudien, är det tydligt 

att översättarnas kompetens är en viktig komponent i översättarnas status. Detta blir särskilt tydligt av 

det faktum att auktoriserade översättare, som essentiellt innehar det främsta beviset på objektiv 

kompetens, ibland ges företräde i företagens rekryteringsprocess. Även icke-auktoriserade översättare 

förväntas ibland följa Kammarkollegiets föreskrifter för översättning, vilket är ett ytterligare bevis på 

Kammarkollegiets status som normbildande och kvalitetssäkrande instans. Det är dock svårt att enbart 

på grund av detta klassificera varken auktoriserade translatorer eller icke-auktoriserade översättare 
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som professioner, med anledning av att Kammarkollegiet inte består av översättare. Således är det inte 

yrkesgruppen själv som är med och skapar normerna som medlemmarna förväntas följa, vilket är ett 

krav på en profession enligt flera författare, däribland Monzó (2009) och Weiss-Gal & Welbourne 

(2008).  

I denna studie är det främst Weiss-Gal & Melbournes (2008) kriterier som använts för att besvara 

frågan om översättaryrket kan bedömas vara en profession i Sverige, och av studiens resultat går det 

inte att anse att särskilt många av dessa kriterier uppfylls av frilansöversättarna. Det går inte heller att 

se att auktoriserade translatorer, de översättare som troligtvis har högst status i Sverige, uppfyller 

särskilt många av dessa kriterier. Baserat på just denna studie verkar det således som att 

översättaryrket överlag inte har nått särskilt långt i sin professionalisering, och trots att handling inte är 

denna studies syfte, finns det säkerligen mycket som skulle kunna göras för att höja yrkets status och 

för att föra det närmare mot en profession. Detta skulle å andra sidan kanske riskera att påverka yrkets 

öppenhet negativt, vilket i sig skulle kunna leda till negativa konsekvenser om antalet översättare inte 

uppfyller behovet av översättningar. Huruvida så är fallet lämnas dock till senare studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön 

 Kvinna 

 Man 

2. Födelseår 

3. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 Gymnasium eller motsvarande 

 Kandidatprogram på universitet/högskola 

 Masterprogram på universitet/högskola 

 Högre utbildning på universitet/högskola 

4. Vilket år avslutade du din senaste utbildning? 

5. Har du genomgått översättarutbildning vid högskola eller universitet? 

 Ja 

 Nej 

6. Om du svarade ja på föregående fråga, i hur stor utsträckning upplever du att utbildningen 

förberedde dig för yrkeslivet som översättare? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

7. Hur många års yrkeserfarenhet har du av översättning? 

8. Hur många uppdragsförmedlande språkföretag, både i Sverige och i andra länder, arbetar du för 

närvarande åt? 



 

Synlighet 

9. Hur hög prestige anser du själv är kopplad till din yrkesverksamhet? 

 5. Mycket hög prestige 

 4. Hög prestige 

 3. Viss prestige 

 2. Låg prestige 

 1. Mycket låg/ingen prestige 

 Vet ej/vill ej besvara 

10. Hur hög prestige upplever du att språkföretagen anser är kopplad till din yrkesverksamhet? 

5. Mycket hög prestige 

 4. Hög prestige 

 3. Viss prestige 

 2. Låg prestige 

 1. Mycket låg/ingen prestige 

 Vet ej/vill ej besvara 

11. Hur hög prestige upplever du att omvärlden (ex. familj, vänner och bekanta som inte är insatta i 

branschen) anser är kopplad till din yrkesverksamhet? 

 5. Mycket hög prestige 

 4. Hög prestige 

 3. Viss prestige 

 2. Låg prestige 

 1. Mycket låg/ingen prestige 

 Vet ej/vill ej besvara 

12. I hur stor utsträckning arbetar du direkt mot slutkunder (med slutkund menas den som faktiskt ska 

använda översättningen, t.ex. företag, kommuner, privatpersoner)? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

13. I hur stor utsträckning upplever du att språkföretagen uppskattar det arbete du utför? 



 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

14. I hur stor utsträckning upplever du att språkföretagen vidarebefordrar positiv feedback från sina 

kunder på de översättningar du utför? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

15. I hur stor utsträckning upplever du att språkföretagen vidarebefordrar negativ kritik från sina 

kunder på de översättningar du utför? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

16. I hur stor utsträckning hjälper du andra professionella översättare i deras arbete? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

17. I hur stor utsträckning tar du hjälp av andra professionella översättare i ditt arbete? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 



 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

Ekonomi 

18. Hur mycket tjänar du i genomsnitt i månaden innan skatt på din översättningsverksamhet? 

 Under 20 000 SEK 

 20 000–29 999 SEK 

 30 000–39 999 SEK 

 40 000–50 000 SEK 

 Över 50 000  SEK 

 Vet ej/vill ej besvara 

19. Arbetar du heltid som översättare? 

 Ja 

 Nej 

20. Om du svarade nej på föregående fråga, ungefär hur stor del av din totala arbetstid lägger du på 

översättning? (Här ingår även uppgifter som korrekturläsning och annan granskning som du får betalt 

för) 

 10% 

 20% 

 30% 

 40% 

 50% 

 60% 

 70% 

 80% 

 90% 

21. Hur mycket tid ägnar du åt arbetsuppgifter som du inte får betalt för? (Exempel på sådana 

arbetsuppgifter: besvara arbetsrelaterade mejl, ringa telefonsamtal i arbetet, kolla/besvara 

förfrågningar från språkföretagen, lösa tekniska problem). (Ange antal minuter i genomsnitt per dag) 

22. I hur stor utsträckning upplever du att du arbetar traditionell övertid (dvs mer än 8 

timmar/arbetsdag eller 40 timmar/arbetsvecka)? 

 5. I mycket stor utsträckning 



 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

23. Besvarar du uppdragsförfrågningar från språkföretagen löpande eller avsätter du vissa tider till att 

besvara dessa? 

 Löpande 

 Fasta tider 

Översättningskompetens och ämneskunskaper 

24. Vilken grad av kompetens inom översättning anser du att du behöver för att översätta? 

 5. Mycket hög kompetens 

 4. Hög kompetens 

 3. Viss kompetens 

 2. Låg kompetens 

 1. Mycket låg/ingen kompetens 

 Vet ej/vill ej besvara 

25. Vilken grad av kompetens inom översättning upplever du att språkföretagen kräver för att 

översätta? 

 5. Mycket hög kompetens 

 4. Hög kompetens 

 3. Viss kompetens 

 2. Låg kompetens 

 1. Mycket låg/ingen kompetens 

 Vet ej/vill ej besvara 

26. Vilken grad av ingående ämneskunskaper anser du att du behöver för att översätta en text inom ett 

givet område (ex. juridik, medicin, teknik...)? 

 5. Mycket höga kunskaper 

 4. Höga kunskaper 

 3. Vissa kunskaper 

 2. Låga kunskaper 

 1. Mycket låga/inga kunskaper 



 

 Vet ej/vill ej besvara 

27. Vilken grad av ingående ämneskunskaper upplever du att språkföretagen kräver för att översätta en 

text inom ett givet ämnesområde? 

 5. Mycket höga kunskaper 

 4. Höga kunskaper 

 3. Vissa kunskaper 

 2. Låga kunskaper 

 1. Mycket låga/inga kunskaper 

 Vet ej/vill ej besvara 

Inflytande 

28. I hur stor utsträckning känner du att du har möjlighet att påverka din ersättning för enskilda 

uppdrag när du arbetar mot språkföretag (exempelvis om ett uppdrag är särskilt komplext eller om det 

är en expressbeställning)? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

29. I hur stor utsträckning upplever du att du har möjlighet att påverka din ersättning generellt, t.ex. 

genom höjda ordpriser eller skilda ordpriser beroende på genre eller ämnesområde? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

30. I hur stor utsträckning upplever du att du har möjlighet att påverka leveransdatum för ett uppdrag 

innan du har tilldelats det (t.ex. om du redan då vet att arbetet kommer att kräva längre tid)? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 



 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

31. I hur stor utsträckning upplever du att du har möjlighet att påverka leveransdatum för ett uppdrag 

efter att du har blivit tilldelad uppdraget (t.ex. om du blivit sjuk eller något annat oförutsägbart har 

hänt)? 

 5. I mycket stor utsträckning 

 4. I stor utsträckning 

 3. I viss utsträckning 

 2. I liten utsträckning 

 1. I mycket liten/ingen utsträckning 

 Vet ej/vill ej besvara 

32. Hur föredrar du att få dina uppdrag – a) direkt från slutkunder eller b) via språkföretag. Motivera 

gärna! 

 

 



 

Bilaga 2. Följebrev till enkät 

Hej! 

Mitt namn är Marcus och jag studerar masterprogrammet i översättning vid Stockholms universitet. 
Jag håller just nu på att genomföra mitt examensarbete som handlar om frilansöversättares 
arbetsvillkor och deras relationer till uppdragsförmedlande språkföretag, exempelvis Språkservice, 
Semantix och Transvoice. Jag är därför intresserad av att höra om just dina upplevelser och 
erfarenheter av översättningsbranschen och om dina relationer till ett eller flera språkföretag. Här 
nedan finner du en länk till en enkät som jag hoppas att du har tid att besvara: 

https://www.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=yqel_2Ff7gzTiUa4UYJ6OXlYtHfzGw3y3LFiDJAe4K66
fynvm8KMbDDj29UPP5ujm5 

Enkäten består av totalt 32 frågor fördelade på 5 övergripande områden. De första frågorna handlar 
om bakgrundsinformation som ålder, kön och utbildning, medan efterföljande frågor går in på mer 
specifika aspekter av översättaryrket: synlighet, ekonomi, översättnings- och ämneskompetens samt 
inflytande. Några av frågorna har fasta svarsalternativ, men de flesta ska besvaras med en siffra på 
skalan 1 till 5 där 1 är lägst och 5 är högst. Varje sådan fråga visar tydligt vad graderingen gäller. 

Sist kommer en öppen fråga, och du har där möjlighet att formulera ett lite mer uttömmande svar, 
om du så önskar. Jag ber dig dock att inte namnge specifika företag. För att respektera och bevara 
språkföretagens integritet kommer svar som innehåller namn på företag eller annan utelämnande 
information inte att behandlas. Enkäten bör inte ta mer än 10 minuter totalt att fylla i. 

Dina svar på enkäten kommer att behandlas anonymt, och jag kommer senare att sammanställa dem 
med svar från andra översättare i min uppsats i form av tabeller och medelvärden. Svar på den sista 
öppna frågan kan komma att figurera i form av citat, men självklart kommer även dessa hänvisningar 
att vara anonyma. Svar på den sista frågan kommer inte heller kopplas till övriga svar på enkäten. 
Efter studiens genomförande kommer jag att radera enkäten och alla svar. 

Om du väljer att svara på enkäten skulle du bidra till att ge en bättre överblick över 
frilansöversättares villkor på arbetsmarknaden, och dessutom hjälpa mig i mitt uppsatsarbete. 

Om du har frågor om enkäten eller om studien i övrigt är du varmt välkommen att kontakta mig på 
följande mejladress: marcus.rt.westerlund@gmail.com. 

Med vänliga hälsningar 

Marcus Westerlund 
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