
 

 

 

 

 

Myndighetsöversättarna får ordet 

En intervjustudie om att bli och vara svensköversättare 

av finska myndighetstexter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irene Kvarnström 

     Pro gradu-avhandling 
Svensk översättning 

    Humanistiska fakulteten 
Helsingfors universitet 

    Oktober 2020 
Handledare: Ritva Hartama-Heinonen 

 



 

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty 

Humanistiska fakulteten 
Tekijä – Författare – Author 

Kvarnström, Irene 
Työn nimi – Arbetets titel – Title 

Myndighetsöversättarna får ordet – En intervjustudie om att bli och vara svensköversättare av 

finska myndighetstexter 
Oppiaine – Läroämne – Subject 

Svensk översättning 
Työn laji – Arbetets art – Level 

 

Avhandling pro gradu 

Aika – Datum – Month and 

year 

Oktober 2020 

Sivumäärä– Sidoantal – Number of pages 

 

65 
Tiivistelmä – Referat – Abstract 
 

I denna avhandling utreds hurdana personer som arbetar med att översätta myndighetstexter från 

finska till svenska i dagens Finland. Syftet är att öka kännedomen om yrkesgruppen och att synlig-

göra myndighetsöversättarnas viktiga arbete och insats i samhället. 

Materialet för avhandlingen samlar jag in genom sex separata fokusintervjuer med 

myndighetsöversättare som översätter finska myndighetstexter till svenska. Intervjuerna har fyra 

teman: översättarnas bakgrund, karriärväg, personliga egenskaper och syn på att vara översättare. 

Analysen av det insamlade materialet är deskriptiv och kvalitativ. Därtill används ett komparativt 

grepp för att jämföra de intervjuades svar på olika frågor. 

Bakgrunden för avhandlingen utgörs av den lagstiftning som ger upphov till att finska 

myndighetstexter översätts till svenska, nämligen Finlands grundlag och språklagen. Därtill 

redogörs för olika uppföljningar som gjorts kring lagstiftningens förverkligande. 

Avhandlingens teoretiska referensram placerar studien inom forskningsområdet översättar-

forskning som introducerats av Andrew Chesterman. En annan teoretisk synvinkel erbjuds av 

tidigare forskning om facköversättare i Finland. Därtill ges en kort introduktion till tidigare 

forskning om samband mellan bakgrunder och olika karriärvägar. Även utbildningsutbudet för 

svensköversättare i Finland beskrivs. Kompetensmodeller som tagits fram om översättare 

granskas med fokus på egenskaper som tas upp i dem. 

Analysen av intervjumaterialet visar att den grupp myndighetsöversättare som ställt upp har 

en rätt så heterogen bakgrund, vilket avviker från den allmänna tendensen om ett samband mellan 

familjebakgrund och karriär. Det framkommer också att en karriär som myndighetsöversättare 

inte är något som de intervjuade har siktat på, utan de har mer eller mindre halkat in i branschen. 

Granskningen av de intervjuades personliga egenskaper visar att egenskaperna i hög grad är 

kopplade till de kompetenser som översättare förväntas besitta. Uthållighet och noggrannhet är 

gemensamma egenskaper för många av de intervjuade. Översättarna visar också förmåga till 

självkritik i fråga om nyttiga egenskaper som de saknar. De intervjuade har väldigt olika syner på 

att vara översättare: en del känner sig motiverade av att de deltar i att producera svenskspråkig 

service i Finland, medan andra lyfter fram ekonomiska motiv. De intervjuades syner på 

översättarbranschens framtid kännetecknas av reflektioner över maskinöversättningens framfart. 
 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

myndighetsöversättare, svensköversättare, översättarforskning, översättare, översättning 
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

Helsingfors universitets bibliotek, E-thesis, Helda 
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 

 



INNEHÅLL 
 

1 INLEDNING ..........................................................................................................................1 

1.1 Allmänt .........................................................................................................................1 

1.2 Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................3 

1.3 Material ........................................................................................................................5 

1.4 Metod ...........................................................................................................................6 

1.4.1 Materialinsamling genom intervjuer .......................................................................6 

1.4.2 Analysmetoden för det insamlade materialet .......................................................11 

2 ÖVERSÄTTNING AV MYNDIGHETSTEXTER TILL SVENSKA I FINLAND .................................11 

2.1 Finsk språklagstiftning och översättning av myndighetstexter ..................................12 

2.2 Uppföljning kring hur språklagstiftningen förverkligas i fråga om svenskan ..............14 

3 FOKUS PÅ ÖVERSÄTTARE ..................................................................................................17 

3.1 Från översättningsforskning till översättarforskning .................................................17 

3.1.1 Källor i tidigare översättarforskning ......................................................................18 

3.1.1.1 Skriftliga källor ...............................................................................................18 

3.1.1.2 Enkäter och intervjuer ....................................................................................20 

3.1.2 Tidigare forskning om facköversättare i Finland ....................................................22 

3.2 Forskning om samband mellan individers bakgrund och karriärväg ..........................23 

3.3 Utbildning för svensköversättare i Finland .................................................................24 

3.4 Kompetenser som översättare förväntas besitta .......................................................26 

4 MYNDIGHETSÖVERSÄTTARNA HAR ORDET ......................................................................30 

4.1 Bakgrund ....................................................................................................................31 

4.2 Karriärväg ...................................................................................................................38 

4.3 Personliga egenskaper ................................................................................................41 

4.4 Att vara översättare ...................................................................................................49 

4.5 Ytterligare synpunkter på översättarskap ..................................................................54 

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION .....................................................................................55 

KÄLLFÖRTECKNING ..............................................................................................................60 

Undersökningsmaterial ....................................................................................................60 

Övrig litteratur .................................................................................................................60 

 

 



1 INLEDNING 
 

1.1 Allmänt 

 

Det finns än så länge rätt lite forskning om dem som översätter myndighetstexter från finska 

till svenska i Finland – trots deras viktiga arbete. Med myndighetstexter1 avses i denna studie 

texter som officiellt utges eller produceras av en myndighet eller annan offentligrättslig 

institution som kan jämställas med en myndighet. En del studier har gjorts inom området (se 

närmare kapitel 3), men mycket återstår att göra. Min studie har fokus på sex myndighets-

översättare som jag intervjuar, och med myndighetsöversättare avser jag personer som 

översätter myndighetstexter. Bland dem som intervjuas finns både översättare som är anställda 

av en myndighet och översättare som säljer sina tjänster till myndigheter som frilansare. 

Den här studien har fokus på de intervjuade myndighetsöversättarna, med särskilt intresse 

för fyra teman: myndighetsöversättarnas bakgrunder, karriärvägar, personliga egenskaper och 

tankar kring att vara översättare. Studiens syfte är att öka kännedomen om myndighets-

översättare som översätter från finska till svenska i Finland och att synliggöra deras viktiga 

arbete och insats i samhället. Med andra ord lyfter studien fram individen bakom slutprodukten. 

Jag vill poängtera att syftet med studien inte är att generalisera och skapa en bild av hurdana 

alla myndighetsöversättare är, utan att lyfta fram exempel på enskilda översättare och erbjuda 

en introducerande kartläggning.2 Även om studien fokuserar på de enskilda individerna så 

behandlas de sex intervjupersonernas svar som en enda grupp för att garantera intervju-

personernas anonymitet. Det är alltså inte möjligt att utgående från studien koppla ihop alla svar 

som en intervjuperson har gett på olika frågor. Eftersom fokus ligger på individen förefaller det 

naturligt att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder. 

Jag inleder min studie med att genast i första meningen ovan påstå att de som översätter 

myndighetstexter till svenska i Finland gör ett viktigt arbete. Det är inte enbart min subjektiva 

åsikt. Den svenskspråkiga minoritetens rättighet att använda sitt eget modersmål i myndighets-

kontakter finns nämligen nedtecknad i 17 § i Finlands grundlag. Samma rättigheter gäller även 

den finskspråkiga majoriteten, alltså Finlands båda nationalspråk. Rättigheten gäller såväl 

muntlig som skriftlig kommunikation. Att skriftliga myndighetstexter på svenska i Finland i 

regel är översättningar har konstaterats utan närmare källor av bland annat språkforskaren 

                                                             
1 Definitionen är hämtad ur Eveliina Tolvanens doktorsavhandling (2016) och jag behandlar den närmare i avsnitt 

1.3. 
2 Detta är typiskt för kvalitativa undersökningar, som snarare än generaliseringar vill bidra till forskningen med 

beskrivningar, förståelse och vettiga tolkningar (Tuomi & Sarajärvi 2009: 85). 



2 
 

Jannika Lassus (2014: 224) och regeringsrådet Katarina Petrell (2013: 159). Det är endast på 

Åland och i vissa kommuner på fastlandet som texter skrivs först eller enbart på svenska, medan 

alla andra svenskspråkiga myndighetstexter i Finland enligt Lassus kan antas vara över-

sättningar (2017b: 111). 

Det är här som översättarna kommer in i bilden: myndigheternas förmåga att kommunicera 

på svenska kräver allt som oftast tillgång till kompetenta översättare (Lassus 2017a: 104). 

Således utgör översättarna till svenska en central resurs och förutsättning för att den svensk-

språkiga befolkningens grundlagsenliga rättigheter ska kunna tryggas. Eftersom många tjänste-

män inte har tillräckliga kunskaper i svenska klarar de inte av att arbeta med svenskspråkiga 

texter och då skjuts ett stort ansvar över på översättarna (ibid.). Det bör dock påpekas att tjänste-

männen juridiskt sett är ansvariga för texterna vid handläggningen av ett ärende – också för 

översättningarna – även om de på grund av otillräckliga språkkunskaper inte kan bedöma om 

sakinnehållet i översättningen har blivit korrekt (ibid.). 

Här kan man också lyfta fram att många av de teman som myndigheterna behandlar i sina 

texter bygger på inhemsk och Europeiska unionens lagstiftning, och därför är det av stor vikt 

att satsa på det svenska språket redan under lagberedningsprocessen, där översättning till 

svenska ingår, påpekar Petrell (2013: 160). Genom att satsa på språket under lagberednings-

processen kan man underlätta det arbete som andra myndighetsöversättare har framför sig efter 

att lagarna har blivit gällande. Först översätter alltså en grupp myndighetsöversättare, i detta 

fall författnignsöversättare, lagtexterna, men när lagarna sedan tillämpas utgår andra 

myndighetsöversättare från de svenskspråkiga lagtexterna i sitt arbete. 

Eftersom översättarna har en så avgörande roll då en av grundlagens paragrafer tillämpas är 

det värt att granska närmare vilka dessa översättare är. Så som Jean Delisle (1999: 1), något av 

en pionjär inom forskningsfältet översättarprofiler (se Yves Gambiers kommentar på bak-

pärmen av Delisle 1999), konstaterar, är översättningsforskare övertygade om att översättaren 

alltid lämnar ett avtryck i sina texter – antingen medvetet eller omedvetet. Också Irma Sorvali 

(1996: 51), professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet, har konstaterat att 

översättaren i likhet med människan överlag är en psykofysisk varelse och att hens över-

sättningar inte kan ses som separata från översättarens person. Av dessa konstateranden kan vi 

sluta oss till att översättarna, vid sidan av källtexten, utgör en slags fundamental utgångspunkt 

för översättningarna – något som möjliggör produktionen av en översättning. Översättaren 

ingår i textproduktionen som den unika individ som hen är: översättarens bakgrund, 

erfarenheter och personliga egenskaper finns närvarande i textproduktionen och inverkar på 

slutresultatet. Därför är det värdefullt att lära känna översättarna bättre. Hur stor personlig 
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prägel översättaren sedan kan lämna i översättningen varierar från genre till genre. Till exempel 

tillåter poesi en hel del friheter, medan Petrell (2013: 161) påpekar att kravet på exakthet är 

högt då man översätter myndighetstexter. 

Samtidigt som denna studie kan placeras inom forskningsområdet översättarforskning, eller 

Translator Studies (se närmare i avsnitt 3.1), snuddar den också vid aktuella teman för 

forskningsområdet översättningshistoria. Anthony Pym (1998: 166), aktiv inom översättnings-

historia, har nämligen framfört att den som önskar sig förstå översättare ska försöka få svar på 

varför översättaren blev översättare och varför han eller hon möjligen slutade arbeta som över-

sättare. Pym intresserar sig alltså för de omständigheter som leder till att en person blir över-

sättare, vilket också denna studie gör. Pyms fokus ligger dock längre bak i tiden än min, 

eftersom jag intresserar mig för översättare som fortfarande är verksamma. 

Också Jannika Lassus har lyft fram vikten av att forska i översättare genom att betona att 

översättarna har en nyckelposition i valet av formuleringar i översättningen (Lassus 2018: 93). 

Vidare hävdar Lassus att översättaren påverkas av sina värderingar och intressen (a.a.: 94) och 

att denna uppsättning av inre värderingar och attityder påverkar översättarens all verksamhet 

(a.a.: 95). Översättaren är alltså inte ett fullkomligt objektivt verktyg i översättningsprocessen, 

utan översättarens person påverkar slutresultatet. 

Förutom att resultaten av denna studie har ett egenvärde som bidrag till översättnings-

forskningens tradition kan de förhoppningsvis visa sig givande med tanke på rekryteringen av 

nya översättare. Att lära känna översättarnas bakgrunder, karriärvägar och personliga egen-

skaper kan erbjuda värdefull information om vem som blir översättare, vad som krävs för att 

bli översättare och hurdana egenskaper som är gynnsamma för översättare. På så sätt kan vi 

skapa djupare förståelse av yrkesgruppen, och för dem som överväger en karriär som över-

sättare kan det vara nyttigt att få ta del av verksamma översättares berättelser. Att lyckas utbilda 

och rekrytera kunniga myndighetsöversättare är avgörande för svenskans framtid i Finland. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Som konstaterats ovan är myndighetsöversättarnas insats helt avgörande med tanke på 

verkställigheten av den finlandssvenska befolkningens grundlagsenliga rättigheter. Ändå är 

dessa översättare rätt så osynliga (Lassus 2017b: 112), på samma sätt som översättare överlag 

(se t.ex. Teva 2002: 31). Den här studien ämnar bidra till att göra översättarna mer synliga. 

Genom att redogöra för hur de sex myndighetsöversättare som intervjuas för studien beskriver 

sig själv ges exempel på hurdana personer som arbetar med att översätta myndighetstexter från 
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finska till svenska i dagens Finland. Studien är således kvalitativ till sin karaktär och strävar 

inte efter några generaliseringar. Studien har fokus på de intervjuade översättarnas bakgrund, 

karriärväg, personliga egenskaper och syn på att vara översättare. De mer precisa forsknings-

frågorna lyder enligt följande: 

 

1. Hurdana bakgrunder berättar de intervjuade att de har? Vad vill de intervjuade lyfta 

fram som sådant i sin bakgrund som har bidragit positivt till att de har blivit översättare 

och vad har enligt dem orsakat utmaningar? 

2. Hurdana karriärvägar berättar de intervjuade att de har haft både före och efter att de 

började arbeta som myndighetsöversättare från finska till svenska? 

3. Hurdana personliga egenskaper anser sig de intervjuade ha? Hur ser de på sina och sina 

kollegors personliga egenskaper i förhållande till översättaryrket? 

4. Vad innebär det enligt de intervjuade att vara myndighetsöversättare från finska till 

svenska i Finland? Hur ser de på sin roll i samhället och på branschens framtid? 

 

Med bakgrund avses i denna studie de omständigheter där en person är född och uppvuxen. I 

bakgrunden ingår familjen, skolan, fritidsaktiviteterna samt omgivningen i allmänhet. Genom 

den första, tvådelade forskningsfrågan vill jag utreda hur de intervjuade ser på sin bakgrund 

och vilka saker de vill lyfta fram som sådana som har bidragit positivt till att de har blivit 

översättare och som sådana som har orsakat utmaningar. De intervjuade ombeds berätta om 

språken i sin barndom och under skolgången och om det stöd som de har fått från sina 

närstående på vägen till att bli översättare. Bland forskningsfrågorna ger framför allt denna 

fråga studien en tvärvetenskaplig karaktär i och med att bakgrund är något som vanligen 

behandlas inom sociologi. En kort introduktion till bakgrunder som ett aktuellt forskningstema 

ges i avsnitt 3.2.  

Med karriärväg avses i denna studie den utbildning som en person har, vad hen har arbetat 

med under sina år i arbetslivet och hur hen har avancerat i arbetslivet. Den andra forsknings-

frågan syftar till att utreda de intervjuades karriärvägar. Det sägs ofta att det finns många vägar 

till att bli översättare och att man ofta så att säga snubblar in i branschen (se t.ex. Gouadec 2002: 

297), men hur kan vägen till att bli översättare se ut i praktiken? Har de intervjuade till exempel 

arbetat med annat innan de blev översättare och vad fick dem i så fall att sadla om? En 

genomgång av utbildningsutbudet för den som vill översätta från finska till svenska i Finland 

ges i avsnitt 3.3. 
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Med personliga egenskaper avses i denna studie sådana egenskaper som ingår i en persons 

karaktär. Professor i rysk översättning och tolkning vid Helsingfors universitet Inkeri Vehmas-

Lehto (2002: 43) hävdar att de rätta personliga egenskaperna är en av de ingredienser som krävs 

för att skapa en god översättare. De två andra ingredienserna är enligt Vehmas-Lehto utbildning 

och erfarenhet (ibid.). De två senare ingredienserna tangerar jag i denna studie under 

forskningsfråga två om karriärvägar. Genom den tredje, tvådelade forskningsfrågan i denna 

undersökning vill jag utreda hurdana personliga egenskaper det finns bland de intervjuade och 

hur de intervjuade uppfattar sina personliga egenskaper i förhållande till de krav som yrket 

ställer. Tidigare studier har snarare haft fokus på att utreda översättarnas professionella 

kompetenser ur ett arbetsgivarperspektiv än intresserat sig för översättarnas personliga 

egenskaper (se avsnitt 3.4). 

Den fjärde, tvådelade forskningsfrågan utgör en naturlig fortsättning till de föregående 

frågorna, som har haft fokus på vägen till att bli myndighetsöversättare. Genom den fjärde, 

tvådelade forskningsfrågan vill jag nämligen utreda vad det enligt de intervjuade innebär att 

vara myndighetsöversättare. De intervjuade ges möjlighet att beskriva sin roll i samhället och 

berätta vilka hot och möjligheter de kan se med tanke på branschens framtid. 

 

1.3 Material 

 

Materialet för denna studie utgörs av sex separata intervjuer med personer som översätter finska 

myndighetstexter till svenska i Finland. Eftersom det inte finns ett motsvarande material 

tillgängligt sedan tidigare genomför jag själv intervjuer. 

Intervjuerna är genomförda i februari 2020 och deras längd varierar från ungefär en halv 

timme till nästan en och en halv timme. Variationen beror på hur mycket tid de intervjuade tar 

på sig att besvara frågorna. Mer specifikt är intervjuernas längder från den kortaste till den 

längsta 28 minuter, 34 minuter, 36 minuter, 61 minuter, 68 minuter och 82 minuter. 

Intervjuernas sammanlagda längd är alltså 309 minuter, det vill säga fem timmar och nio 

minuter. I transkriberad form (fontstorlek 12 och radavstånd 1) är tre av intervjuerna ungefär 7 

sidor långa och de övriga ungefär 12 sidor, 13 sidor och 15 sidor. Detta betyder sammanlagt 

ungefär 60 sidor. Transkriptionerna beskrivs och motiveras närmare i metodavsnittet 1.4 nedan. 
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1.4 Metod 

 

Denna studie genomförs som konstaterat huvudsakligen med hjälp av kvalitativa metoder, 

varav intervjumetoden används för datainsamling. Metodvalen i samband med material-

insamlingen beskrivs i avsnitt 1.4.1 och analysmetoden för det insamlade materialet i avsnitt 

1.4.2. 

 

1.4.1 Materialinsamling genom intervjuer 

 

Valet av intervjupersoner för denna studie har sin utgångspunkt i den definition av myndighets-

texter som Eveliina Tolvanen presenterar i sin doktorsavhandling. Enligt Tolvanens (2016: 19) 

avgränsning är myndighetstexter ”texter som officiellt utges eller produceras av en myndighet 

eller annan offentligrättslig institution som kan jämställas med en myndighet, t.ex. 

Folkpensionsanstalten”. I definitionen ingår såväl statliga som kommunala myndigheter. De 

översättare som kontaktas för denna studie är antingen översättare som är anställda av aktörer 

som producerar myndighetstexter eller översättare som säljer sina tjänster till dessa aktörer som 

frilansare. 

Valet av intervjupersoner utgår också från den indelning som Petrell har använt i sin artikel 

Svensköversättare inom förvaltningen – en överblick av läget (2019) i Institutet för de inhemska 

språkens tidskrift Språkbruk. Petrell delar in den offentliga förvaltningens3 svensköversättare i 

tre grupper enligt arbetsgivare: 1) statsrådet, riksdagen och FPA, 2) övriga myndigheter och 3) 

kommunsektorn. Inom den första gruppen arbetar enligt Petrells beräkningar 59 översättare, 

inom den andra 63 översättare och inom den sista 51 översättare. Sammanlagt räknar Petrell 

alltså med att det finns 173 svensköversättare inom den offentliga förvaltningen i Finland. 

Beräkningarna baserar sig på förfrågningar till myndigheter samt Statistikcentralens statistik 

över kommunalt anställda översättare. 

För denna studie kallas två personer från varje grupp till intervju. Totalt blir det alltså sex 

intervjuer. Antalet intervjupersoner kan uppfattas som relativt litet, men bygger på professor i 

socialpsykologi vid Östra Finlands universitet Vilma Hänninens (2016: 113) uppfattning om 

att ett material kan vara för omfattande genom att vara så stort att det inte kan analyseras till en 

tillfredsställande grad inom ramen för de resurser som finns till forskarens förfogande. De 

                                                             
3 Terminologin inom området är något diffus, men min observation är att termerna myndighet och offentlig 

förvaltning ofta tycks användas synonymt. 
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potentiella intervjupersonerna kontaktas per e-post huvudsakligen utgående från kontakt-

uppgifter som går att hitta på webben, men också utgående från mina personliga kontakter inom 

översättarkåren. Samtidigt vill jag undvika att intervjua översättare som jag har en väldigt 

personlig kontakt till, eftersom en sådan uttagning skulle kunna leda till alltför stor heterogenitet 

bland intervjupersonerna och även äventyra de intervjuades anonymitet. 

Trots att antalet intervjuer är så pass litet att det insamlade materialet förblir hanterligt inom 

ramen för denna studie är det tillräckligt stor för att underlättar anonymiseringen av de 

intervjuades svar. Jag lovar nämligen att behandla de intervjuades svar anonymt i avhandlingen. 

Ett tillräckligt stort antal intervjuade gör det möjligt att blanda ihop de intervjuades svar så att 

man inte kan kombinera en persons svar på de olika frågorna och på så sätt dra slutsatser om 

vem som har deltagit i studien. Därför nämner jag inte heller vilken intervju svar eller citat är 

plockade ur. I samband med att potentiella intervjupersoner kontaktas visar sig löftet om 

anonymitet i flera fall vara avgörande för att intervjupersonerna ska gå med på att ställa upp för 

intervju.  

Valet av deltagare i studien kan inte uppfattas som representativt, eftersom det är så litet. De 

som kontaktas är helt enkelt myndighetsöversättare vars kontaktuppgifter det går att få tag i. 

Jag strävar i viss mån efter heterogenitet bland dem som jag kontaktar, genom att försöka 

kontakta personer av olika kön och åldrar i den mån som det är möjligt att få fram informationen 

innan jag kontaktar de potentiella intervjupersonerna. För att skydda de intervjuades anonymitet 

nämns dock inte deras kön eller ålder i denna avhandling. 

Att delta i studien är frivilligt och intervjuerna bygger på så kallat informerat samtycke. 

Detta innebär att intervjupersonerna inte bara deltar frivilligt, utan också har möjlighet att när 

som helst välja att dra sig ur (Kvale & Brinkmann [1997] 2014: 107). De intervjuade får också 

studiens dataskyddsbeskrivning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 

av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)4. Dataskyddsbeskrivningen utgår från den mall som 

Helsingfors universitet erbjuder sina forskare. De etiska principerna som denna studie följer har 

preciserats av Forskningsetiska delegationen (2019). I dataskyddsbeskrivningen lovas att 

endast jag kommer att behandla de personuppgifter som samlas in för studien och att 

forskningsmaterialet förstörs efter att min pro gradu-avhandling har godkänts av Humanistiska 

fakulteten vid Helsingfors universitet. Det lovas också att de intervjuades svar behandlas 

                                                             
4 Tillgänglig på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. [Läst 23.9.2020.] 
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anonymt och konfidentiellt i denna avhandling så att uppgifterna inte kan kopplas till enskilda 

intervjuade. Dessutom lovas det att citat används endast om innehållet i dem inte utgör en risk 

för de intervjuades anonymitet. 

Av de sex myndighetsöversättare som kontaktas besvarar alla förfrågan och fem av 

översättarna väljer att ställa upp för en intervju. Den sjätte motiverar sitt avslag på förfrågan 

med tidsbrist. Detta leder dock inte till större problem, eftersom jag i stället blir kontaktad av 

en annan översättare som har hört om min studie av en kollega och vill ställa upp. Det stora 

intresset att ställa upp kan uppfattas som ett tecken på att de intervjuade upplever studien som 

relevant. En av dem uttrycker i samband med intervjun sitt tack för att jag genom denna studie 

”vill se dem som oftast inte syns”. 

Intervjun som metod för datainsamling är mycket väl lämpad för att tjäna syftet med min 

studie. Detta på grund av metodens flexibilitet, vilket också i allmänhet kan ses som intervjuns 

stora fördel (Tuomi & Sarajärvi 2009: 73). Inom ramen för just denna studie tillåter 

flexibiliteten att modifiera intervjuerna så att de blir ändamålsenliga för att samla in information 

om var och en av de översättare som ställer upp. Framför allt visar sig detta nyttigt i och med 

att de intervjuade har så olika karriärvägar. För dem som har arbetat med annat innan de blev 

översättare är det naturligt att besvara en del av frågorna i delvis annan ordning än för dem som 

har börjat arbeta som översättare direkt efter högskolestudier. Dessutom har jag som intervjuare 

möjlighet att variera mina följdfrågor från fall till fall enligt det som den intervjuade tar upp. 

Intervjuerna inom ramen för min studie genomförs som så kallade fokusintervjuer (fi. 

kohdennettu haastattelu eller teemahaastattelu, eng. focused interview [Tiittula 2012: 428]). 

Under denna typ av intervjuer kretsar frågorna kring samma ämnesområden trots att intervju-

personerna inte nödvändigtvis får precis samma frågor då det kommer till en mer detaljerad 

nivå (Hirsjärvi & Hurme 2001: 48). Temana för mina intervjuer bygger på studiens forsknings-

frågor och är 1) bakgrund, 2) karriärväg, 3) personliga egenskaper och 4) att vara översättare. 

Valet av temana och intervjufrågorna bygger på att det finns rätt så knappt om tidigare 

forskning kring mitt forskningsämne och på mitt eget intresse. Samtidigt visar min genomgång 

av tidigare forskning i kapitel 3 i denna studie på att de teman som jag behandlar är relevanta 

och har behandlats eller tangerats tidigare inom olika studier eller i samhällsdebatten. Bland 

annat har det tagits fram uppgifter om hurdana översättare förväntas vara (se avsnitt 3.4), men 

nu är fokus på hurdana översättare säger sig vara. Därtill har mina teman vissa likheter med 

de kategorier som Kim Vainiomäki använder i sin pro gradu-avhandling, där han analyserar 

hurdana drag som lyfts fram i så kallade översättarprofiler (Vainiomäki 2017: 3). De av 
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Vainiomäkis kategorier som påminner om mina teman är biografiska detaljer, privatliv, 

utbildning och språk, översättarens status samt övrigt arbete (a.a.: 36–56). 

Intervjuerna baserar sig på frågor som jag utarbetat och testat i en pilotintervju. 

Pilotintervjun blir dock så lyckad att även den blir material för min analys. De som uttryckt sitt 

samtycke för att ställa upp för intervju får frågorna per e-post. På så vis får intervjupersonerna 

möjlighet att i viss mån förbereda sig inför den kommande intervjun och redan på förhand 

reflektera kring de aktuella temana. Detta förfarande rekommenderas av såväl professor emerita 

vid Helsingfors universitet Liisa Tiittula (2012: 430) som av Jouni Tuomi och Anneli Saarijärvi 

(2009: 73), som i sitt verk om kvalitativ forskning motiverar sin uppfattning med att konstatera 

att den viktigaste funktionen hos intervjun är att samla in så mycket kunskap som möjligt om 

ämnet i fråga. Materialinsamlingen för min studie har alltså inte en sådan dimension att jag 

skulle vilja överraska intervjupersonerna med mina frågor och framkalla någon slags spontan 

reaktion, utan tanken är att helt enkelt inhämta så mycket relevant information som möjligt. 

Intervjuerna utförs enskilt med varje intervjuperson. Deltagarna intervjuas inte parvis eller i 

grupp, eftersom informationsinsamlingen gäller rätt så personliga frågor. Intervjupersonerna 

redogör ju var och en för sin unika bakgrund och karriärväg, sina egna personliga egenskaper 

och sin egen syn på att vara översättare. Dessutom kan gruppdynamik och maktförhållanden 

orsaka problem under en gruppintervju (se Hirsjärvi & Hurme 2001: 63), vilket bör undvikas. 

Exempelvis kan dominanta personer börja styra hela intervjun (Hirsjärvi m.fl. [1997] 2009: 

211). Därtill kan det bli problematiskt att skriva ut gruppintervjuer eftersom forskaren kan ha 

svårt att identifiera vem som har ordet (ibid.). 

Intervjuerna bandas in med de intervjuades godkännande. Motiveringen till att intervjuer 

gärna ska bandas in är att intervjuaren då kan fokusera på att lyssna aktivt på intervjupersonen 

(Ryen 2004: 56) samt fundera ut och ställa följdfrågor i stället för att vara fullt upptagen med 

att anteckna allt som sägs under intervjun. Genom att banda in intervjuerna avlastas intervjuaren 

under själva intervjutillfället och kan fokusera på vad intervjupersonen säger och på att tänka 

ut eventuella följdfrågor. Dessutom säkerställer tillvägagångssättet att jag senare under studiens 

analysfas har tillgång till all den information som den intervjuade delar med sig under intervjun. 

En förutsättning för att intervjuerna kan bandas in lyckat är att det inte får finns bakgrunds-

ljud. Sådant oljud kan nämligen störa ljudkvaliteten (Kvale & Brinkmann [1997] 2014: 219) 

och göra det svårt att uppfatta vad den intervjuade säger. Därför är utgångpunkten att inter-

vjuerna för denna studie utförs i utrymmen där endast jag och intervjupersonen närvarar under 

intervjun. Inga intervjuer genomförs per telefon eller Skype, eftersom sådana intervjuer 

tenderar att bli mer formella (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015: 44). 
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Längden på intervjuerna är inte fastspikad, men i inbjudan ombeds intervjupersonerna 

reservera en dryg timme för intervjun. Trots att alla sex intervjuer utgår från samma frågor, blir 

det stor variation i intervjuernas längd. Den kortaste intervjun blir 28 minuter lång medan den 

längsta blir 82 minuter, alltså nästan tre gånger så lång som den kortaste. Längden på alla 

intervjuer nämns i materialavsnittet 1.3. Variationen i intervjuernas längd beror på många 

faktorer. Under intervjuerna observerar jag till exempel stor variation i hur långt de intervjuade 

har tänkt ut sina svar på förhand: en av dem hämtar med sig färdiga, utförliga anteckningar som 

hen utgår ifrån när hen besvarar intervjufrågorna, medan andra kan lägga ner rätt mycket tid på 

att fundera. Det finns också stor variation i hur mycket intervjupersonerna upplever att de har 

att säga som svar på olika frågor. Delvis beror det kanske på skillnader i personligheter och hur 

bekväma intervjupersonerna är med att tala om sig själva, och delvis till exempel på ålder och 

erfarenhet. Det förefaller ju exempelvis naturligt att intervjupersoner som har varit längre i 

arbetslivet också har mer att säga bland annat i fråga om sin karriärväg. Dessa är endast några 

exempel på faktorer som antagligen bidragit till variationen i intervjuernas längd. 

De bandade intervjuerna behöver transkribering. Transkriberingen är en arbetsdryg process 

som kräver flera dagars arbete. Jag redogör utförligare för transkriptionernas längd i 

materialavsnittet 1.3, men sammanlagt handlar det om cirka 60 sidor. Processen känns ändå 

välmotiverad eftersom den gör att forskaren bekantar sig bättre med materialet och materialet 

blir lättare att hantera under analysfasen. Dessa fördelar med transkribering av inbandat 

undersökningsmaterial beskrivs av Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015: 51). 

Eftersom syftet med intervjuerna är att samla in information, inte att exempelvis analysera 

intervjupersonens språkbruk, transkriberas intervjuerna inom denna studie så att de i stort sett 

följer skriftspråkets normer. Trots att studien kan ses som ett bidrag till den språkvetenskapliga 

forskningen är själva analysen av materialet nämligen socialvetenskaplig till sin karaktär, och 

därför är inte en sådan grad av noggrannhet aktuell som vanligen tillämpas inom språk-

vetenskap (se Ruusuvuori & Nikander 2016: 63). 

Transkriptionerna av intervjuerna i min studie blir alltså en slags översättningar från muntligt 

språk till skriftligt språk (se Kvale & Brinkmann [1997] 2014: 217). Eftersom fokus ligger på 

just sakinnehållet är det inte motiverat att lägga ner mycket tid på en detaljerad utskrift (se 

Ruusuvuori 2010: 425). Det är till exempel inte ändamålsenligt att fokusera på enskilda fonem. 

Mina utskrifter följer den princip som Johanna Ruusuvuori, professor i socialpsykologi vid 

Tammerfors universitet, och Pirjo Nikander, docent i socialpsykologi vid Tammerfors 

universitet och Helsingfors universitet, kallar för ordagrann (fi. sanatarkka) utskrift 

(Ruusuvuori & Nikander 2016: 69). Med detta avses att endast det verbala innehållet beskrivs, 
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inte exempelvis tonfall eller att man talar på varandra. Pauser antecknas inte heller, men 

utskriften får en viss rytm genom att skiljetecken läggs ut. Då forskaren avgör hur noggrann 

utskriften ska vara bör just studiens syfte enligt Ruusuvuori och Nikander (2016: 64) vara det 

viktigaste kriteriet. Ruusuvuori och Nikander avråder från att göra utskriften för noggrann och 

anser att en sådan abstraktionsnivå som kan utnyttjas i själva analysen är ändamålsenlig. I denna 

studie är den relevanta abstraktionsnivån ordnivån. 

 

1.4.2 Analysmetoden för det insamlade materialet 

 

Analysmetoden för det transkriberade intervjumaterialet i denna studie är kvalitativ. Kapitel 4 

i denna studie är en systematisk genomgång av materialet tema för tema. Genomgången är först 

och främst deskriptiv och beskriver de olika svaren som intervjupersonerna ger på mina frågor 

under intervjuerna. Därtill används ett komparativt grepp för att jämföra de intervjuades svar 

på olika frågor. 

I samband med analysen av innehållet i intervjusvaren anonymiseras materialet. Detta 

innebär att bland annat alla namn på personer och arbetsgivare som nämns under intervjuerna 

utelämnas. I vissa fall kan det också handla om att ändra abstraktionsnivå. Om någon av 

intervjupersonerna till exempel skulle nämna sin kusin skulle analysen i stället för under-

begreppet kusin innehålla överbegreppet släkting. För att säkerställa anonymiteten kopplar jag 

inte heller ihop ett stort antal av en och samma persons svar, eftersom en sådan typ av profil 

skulle skapa en risk för igenkänning. Detta leder dock samtidigt till att jag inte i analysen kan 

dra slutsatser utifrån en persons svar på olika frågor och på det viset lyfta fram orsakssamband. 

Ett ytterligare sätt som används för att anonymisera de intervjuades utsagor är att använda 

pronomenet hen om de intervjuade. 

 

 

2 ÖVERSÄTTNING AV MYNDIGHETSTEXTER TILL SVENSKA I FINLAND 
 

Detta kapitel består av två delar som belyser översättningsverksamheten från finska till svenska 

vid finländska myndigheter. För det första redogör jag i avsnitt 2.1 för de bestämmelser i finsk 

lagstiftning som ger upphov till att myndighetstexter översätts till svenska. Samtidigt beskriver 

jag alltså varför det arbete som mina intervjupersoner utför görs. Avsnitt 2.2 är i sin tur en 
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genomgång av olika uppföljningar som gjorts kring tillgodoseendet av de svenskspråkigas 

språkliga rättigheter. 

 

2.1 Finsk språklagstiftning och översättning av myndighetstexter 

 

I 17 § i Finlands grundlag (11.6.1999/731) konstateras att ”Finlands nationalspråk är finska och 

svenska” och ”[v]ars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda 

sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas 

genom lag”. Den lag som i praktiken tryggar dessa rättigheter är språklagen (6.6.2003/423). I 

10 § i språklagen preciseras att ”[i] kontakter med statliga myndigheter och tvåspråkiga 

kommunala myndigheter har var och en rätt att använda finska eller svenska”. Vidare fastslås 

följande i 23 § i språklagen: 

 

Myndigheterna skall i sin verksamhet självmant se till att individens språkliga rättigheter förverkligas i 

praktiken. En tvåspråkig myndighet5 skall betjäna allmänheten på finska och svenska. Myndigheten skall både 

i sin service och i annan verksamhet utåt visa att den använder båda språken. När en tvåspråkig myndighet tar 

kontakt med enskilda individer eller juridiska personer skall myndigheten använda deras eget språk, om den 

vet vilket det är eller utan oskäligt besvär kan få reda på det, eller använda både finska och svenska. 

 

Medborgarens rättighet att använda modersmålet finska eller svenska är alltså starkt fastställd 

i lagstiftningen. 

Utöver rättigheterna att använda sitt modersmål i myndighetskontakter innehåller lag-

stiftningen också en viktig bestämmelse om kvaliteten på det språk som myndigheterna 

använder. I 9 § i förvaltningslagen fastslås nämligen följande: ”Myndigheterna skall använda 

ett sakligt, klart och begripligt språk.” Enligt lagstiftningen räcker det alltså inte med hurdan 

som helst finska eller svenska, utan språkbruket måste hålla en hög nivå för att kunna leva upp 

till kravet om saklighet, klarhet och begriplighet. I förvaltningslagen finns ändå ingen närmare 

precisering av vad som egentligen avses med de tre adjektiven, vilket påpekas av Ulla Tiililä 

(2015), sakkunnig och forskare vid Institutet för de inhemska språken.6 

Enligt Tiililäs definition handlar sakligt språk om att ta hänsyn till den man kommunicerar 

med. Man ska också undvika att såra, hota, nedvärdera eller utdöma den andra. Ett klart språk 

                                                             
5 Tvåspråkiga myndigheter definieras i 6 § i språklagen (6.6.2003/423) som ”statliga centralmyndigheter och andra 

myndigheter, vilkas ämbetsdistrikt omfattar kommuner som har olika språk eller minst en tvåspråkig kommun, 

och tvåspråkiga kommuners myndigheter samt en samkommuns myndigheter eller ett organ enligt 51 § i 

kommunallagen (410/2015) som är gemensamt för flera kommuner, om kommuner med olika språk eller minst en 

tvåspråkig kommun hör till samkommunen eller omfattas av samarbetet mellan kommunerna. (10.4.2015/412)”. 
6 Trots att Tiililä har granskat ordvalen i den finska språkversionen torde hennes iakttagelser berätta lika mycket 

om den svenskspråkiga lagtexten. De två språkversionerna betyder nämligen juridiskt sett samma sak och äger 

lika vitsord (Palmgren 1990: 17). De svenska översättningarna är alltså i samma mån gällande lag som den finska 

källtexten (Petrell 2013: 160) 
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definierar Tiililä i sin tur som ett språk bestående av ord, satser och meningar som är lätta att 

uppfatta. Språket ska också vara relevant för situationen och hjälpa läsaren att finna det 

väsentliga i texten. Det tredje adjektivet, begripligt, innebär enligt Tiililä att texten tar upp 

sådant som är bekant för läsaren eller introducerar läsaren till det som är nytt. Ett begripligt 

språk är genomskådligt i och med att det avslöjar orsakssamband och i vilka banor skribenten 

har tänkt och hur hen har dragit sina slutsatser. (Tiililä 2015.) 

Med hänsyn till just förvaltningslagen har lagstiftningsrådet Sten Palmgren (2007: 13) 

särskilt pekat på att ansvaret för kvaliteten på översättningar ligger på myndigheterna även om 

det skulle röra sig om upphandlade översättningar. All skuld för dåliga översättningar kan dock 

självfallet inte läggas på upphandling. Katarina Petrell (2013: 163), regeringsråd och chef för 

dåvarande Statsrådets translatorsbyrå, i dag svenska språkenheten vid statsrådets kansli, lyfter 

fram ”ständig brådska och allt snävare tidtabeller” som något som präglar översättarens vardag 

inom statsförvaltningen.7 Enligt henne fördubblades översättarnas arbetsmängd vid Statsrådets 

translatorsbyrå på sex år, 2005–2010, utan att personalresurserna ökade.8 Detta ger sken om att 

förståelsen för översättarnas arbete tycks vara otillräcklig. Petrell lyfter upp ett skräckexempel, 

nämligen regeringsprogrammet för statsminister Katainens regering 2011. Då fick Statsrådet 

translatorsbyrå fyra och en halv dag på sig att översätta 210 översättningssidor9 (a.a.: 164). 

Petrell hävdar att ”svenska myndighetstexter rycks ur händerna på översättaren” och att över-

sättarna ”allt oftare får nöja sig vid översättningar som är ’tillräckligt bra’” (ibid.).  

Det är framför allt just grundlagens 17 § och språklagen som ligger till grund för den över-

sättningsverksamhet till svenska som bedrivs vid eller styrs av finska myndigheter. I och med 

att de flesta myndighetstexterna på svenska i Finland är översättningar (Petrell 2013: 159) kan 

vi sluta oss till att svensköversättarna har en avgörande roll då det kommer till att förverkliga 

språklagstiftningen för svenskans del. Vid de större statliga myndigheterna översätts texterna 

ofta av egna översättare, men hos många myndigheter är kutymen att upphandla över-

sättningarna (ibid.). Det kan överlag konstateras att svensköversättare i allmänhet är rätt 

privilegierade jämfört med sina finländska kollegor som översätter till andra språk, som oftast 

arbetar hemifrån med ett mindre jämt arbetsflöde (Lassus 2017b: 113). Lassus hävdar att detta 

beror på att svensköversättarna genom sitt arbete bidrar till att de krav som fastslås i språklagen 

                                                             
7 Petrell tar dock inte ställning till läget inom den privata sektorn. 
8 Petrell nämner ändå inte huruvida översättarminnen underlättat och försnabbat översättarnas arbete och skriver 

inte heller om möjligheten att utlokalisera en del av arbetet. 
9 Man räknar vanligen med att en översättningssida omfattar 1560 tecken, men praxis varierar kring om mellanslag 

beaktas eller inte. 
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uppfylls (2014: 230). I en studie som Minna Hjort och Minna Ruokonen (2019: 105) genom-

förde bland finländska inhouse-översättare kunde de konstatera att svensköversättare oftare än 

andra var anställda av staten. Av alla som deltog i studien var 39,3 procent anställda av staten, 

medan hela 61,3 procent av svensköversättarna som deltog i studien var anställda av staten 

(ibid.). Hjort och Ruokonens resultat antyder alltså att svenskans ställning som nationalspråk 

leder till att en stor andel av svensköversättarna är statligt anställda (a.a.: 107). 

Trots att svenska texter i mycket hög grad är översättningar då det kommer till myndighets-

texter bör det påpekas att också andra texter i Finland överlag ofta är översättningar. Enligt 

olika undersökningar rör sig andelen översatta texter lästa av landets finskspråkiga befolkning 

kring 30–45 procent av den dagliga textkonsumtionen (se Mäkisalo 2006: 256; Salmi 2010: 8). 

En central enhet inom översättning av finska myndighetstexter till svenska är svenska 

språkenheten vid statsrådets kansli. Enheten ansvarar för framför allt författningsöversättning 

samt översättning för ministerierna och presidentens kansli (Petrell 2015: 4–5). Bara vid 

svenska språkenheten översätts årligen 50 000–80 000 sidor till svenska (Petrell 2019). År 2003 

framförde Marika Tandefelt, dåvarande ordförande för Svenska språknämnden i Finland, en 

grov uppskattning om att mer än hundra personer arbetar med att översätta statliga myndighets-

texter till svenska samt med att språkgranska dem. Här finns såväl fastanställda som frilansare 

medräknade. (Tandefelt 2003: 105.) År 2019 uppskattade Petrell antalet svensköversättare 

inom hela den offentliga förvaltningen och kom fram till siffran 173 (Petrell 2019). I Petrells 

uppskattning beaktas dock endast inhouse-översättare, vilket gör att siffran inte är direkt 

jämförbar med den uppskattning som Tandefelt gjorde drygt tio år tidigare. 

Utgående från tidigare uppskattningar om hur många professionella översättare det finns i 

Finland och en hur stor andel av översättarna i Europa som är inhouse-översättare, uppskattar 

Hjort och Ruokonen (2020: 13) att det skulle ha funnits omkring 800 inhouse-översättare i 

Finland på 2010-talet. Om man utgår från Petrells samt Hjort och Ruokonens uppskattningar 

skulle alltså svensköversättarna inom den offentliga förvaltningen utgöra omkring 20 procent 

av alla inhouse-översättare i Finland. 

 

2.2 Uppföljning kring hur språklagstiftningen förverkligas i fråga om svenskan 

 

Förutom att man i Finland har stiftat lagar om rätten att använda och få information på finska 

och svenska görs det också uppföljningar kring hur bestämmelserna förverkligas. Ritva 

Hartama-Heinonen har i sin artikel från 2019 analyserat omnämnandena om översättning i de 

fyra upplagor av Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som 
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publicerats hittills: 2006, 2009, 2013 och 2017. Hon (2019: 163) poängterar att även om språk-

berättelserna är avsedda att tas fram för att råda bot på missförhållanden så kan det hända att 

man återkommer till samma missförhållanden i nästa berättelse. Enligt Hartama-Heinonen 

(ibid.) är det dock viktigt att man behandlar översättning i språkberättelserna, eftersom man då 

samtidigt erkänner översättningsverksamhetens centrala roll i att trygga medborgarnas lag-

stadgade språkliga rättigheter. 

Språkberättelserna bygger på 37 § i språklagen, där man fastslår statsrådets skyldighet att 

under ”varje valperiod lämna riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 

och om hur de språkliga rättigheterna förverkligats samt vid behov även om andra språk-

förhållanden”. I skrivande stund (17.10.2020) är den nyaste upplagan av berättelsen från 2017. 

I den aktuella upplagan redogör man för språkrelaterade författningsändringar och projekt, de 

rådande språkförhållandena i Finland, språkklimatet, tillgodoseendet av språkliga rättigheter 

inom social- och hälsotjänsterna, språkliga rättigheter vid statligt ägda bolag samt framtidens 

möjligheter och utmaningar (RB 2017). I fråga om svenskan lyfter man särskilt fram bristen på 

språkkunnig personal inom social- och hälsovårdstjänster samt vid statligt ägda bolag (a.a.: 

132–134). I språkberättelsen erkänns översättarnas betydelse genom att man konstaterar att 

förvaltningens svenska vilar på enstaka tjänstemän med de behövliga språkkunskaperna samt 

på tolkar och översättare (a.a.: 46). Enligt berättelsen leder den minskade användningen av 

svenska tillsammans med de försämrade kunskaperna i språket till att myndigheternas service 

för svenskspråkiga försämras, vilket i sin tur leder till att svenskspråkiga självmant avstår från 

sin rätt att använda modersmålet i myndighetskontakter (a.a.: 46–47). Att experter inom olika 

organisationer har dåliga kunskaper i svenska är något som även oroar översättarna, eftersom 

ansvaret för svenskan då i allt högre grad vilar på översättarna (Lassus 2018: 101). 

Det är inte bara statsförvaltningen som följer upp det språkliga läget i landet: också olika 

tankesmedjor är aktiva på den här punkten. Då den finlandssvenska tankesmedjan Magma år 

2011 lät göra en studie om det svenska språkets tillstånd i Finland upptäcktes oroväckande drag 

– särskilt myndighetstexter risades som genre (Hanell 2011: 86). Studien utfördes av Linnea 

Hanell, sverigesvensk språkkonsult och magister i svenska språket (a.a.: 5). Hon uttrycker sin 

oro för det svårförståeliga myndighetsspråket och påpekar att språkversioner av låg standard i 

värsta fall kan utgöra ett direkt demokratiproblem (Hanell a.a.: 83). Hanell (a.a.: 10) hävdar 

därtill att det är uppenbart att kvaliteten på översättningar ofta blir lidande på grund av brist på 

tid och pengar. Hanell delar alltså åsikt med Petrell åtminstone på den punkten att översättarna 

av myndighetstexter har för lite tid till sitt förfogande (se avsnitt 2.1 ovan). 



16 
 

Utöver att anlita Hanell bad tankesmedjan Magma Catharina Grünbaum, en erfaren sverige-

svensk språkvetare och språkvårdare, tillägga sin kommentar till Hanells studie. Grünbaum går 

ännu hårdare åt de svenskspråkiga myndighetstexterna i Finland då hon granskat en text om 

studiestöd utgiven av Undervisnings- och kulturministeriet: 

 

Att begära att medborgarna ska ta sig igenom sådan rappakalja är en oförskämdhet. I Sverige finns det nu en 

lag som säger att myndigheternas språk ska vara enkelt, vårdat och begripligt. En sådan lag vore förödande för 

dessa översättningstexter. Frågan är hur originalen ser ut – om de är så värst mycket bättre. Goda grundtexter 

är förutsättningen för goda översättningar. (Catharina Grünbaums kommentar i Hanell 2011: 99.) 

 

Det anmärkningsvärda är att ingen tycks ha informerat Grünbaum om att det finns en nästan 

identisk paragraf i den finska lagstiftningen, nämligen 9 § i förvaltningslagen från 2003 som 

diskuterats tidigare i avsnitt 2.1 ovan. I praktiken underkänner alltså Grünbaum hur Finland 

verkställer sin egen språklagstiftning. Hon betvivlar till och med huruvida de finskspråkiga 

originalen kan vara bättre än de enligt henne undermåliga översättningarna. Här kan det påpekas 

att ett bättre och klarare myndighetsspråk är något som man arbetar för även på finskspråkigt 

håll, vilket syns i form av ett gediget innehåll under rubriken Virkakieli på webbplatsen för 

Institutet för de inhemska språken.10 

Också tankesmedjan Agenda har publicerat en uppföljning kring svenskan i Finland under 

rubriken Regeringen Sipilä och svenskan. Uppföljningen har förverkligats i form av en pamflett 

skriven av Anne Suominen (2017), politisk journalist inom finlandssvensk media. Syftet med 

pamfletten är att redogöra för regeringen Sipiläs beslut med konsekvenser för svenskan i 

Finland (a.a.: 6). Pamfletten tar avstamp i politiska beslut, och särskild uppmärksamhet fästs 

vid beslutet om att inte tilldela Vasa centralsjukhus omfattande jour i samband med jour-

reformen (se a.a.: 9–21), men Suominen behandlar också andra frågor och beskriver 

utvecklingen av politikernas inställning till svenskan under de senaste decennierna.11  

Innehållet i detta kapitel 2 om myndighetstexter på svenska i Finland kan sammanfattas med 

att konstatera att den finska lagstiftningen klart och tydligt slår fast att myndigheterna ska 

kommunicera på svenska med svenskspråkiga medborgare. Däremot visar den uppföljning som 

gjorts att myndigheterna inte lyckas leva upp till de förväntningar som lagen ställer på dem då 

mycket av det som blir översatt inte uppfyller förvaltningslagens krav på sakligt, klart och 

begripligt språk. 

 

                                                             
10 Webbplatsen besökt 22.9.2020 på adressen https://www.kotus.fi/virkakieli. 
11 I början 2020 fick Vasa centralsjukhus dock omfattande jour, vilket sjukhuset meddelar om på sin webbplats 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/nyheter/2020/sjukhuset-firar-den-omfattande-

jouren-med-att-bjuda-invanarna-pa-tarta/. [Läst 19.10.2020.] 
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3 FOKUS PÅ ÖVERSÄTTARE 
 

I detta kapitel ges en teoretisk referensram för denna studie. Medan det föregående kapitlet hade 

fokus på den lagstiftning som ger upphov till översättningsverksamheten vid myndigheter 

placerar studien här i ett översättningsvetenskapligt sammanhang (avsnitt 3.1). Eftersom 

studien handlar om myndighetsöversättare som översätter från finska till svenska i Finland 

ligger också fokuset i genomgången av den tidigare forskningen på denna grupp. Som en 

bakgrund för forskningsfrågan om de intervjuades karriärvägar ges också en kort introduktion 

till tidigare debatt och forskning om bakgrundens inverkan på studier och karriär (avsnitt 3.2). 

Med tanke på forskningsfrågan om karriärvägar är det också relevant med en genomgång av 

den utbildning som erbjuds för svensköversättare i Finland (avsnitt 3.3). Därtill beskrivs 

tidigare forskning om egenskaper som översättare förväntas besitta (avsnitt 3.4), eftersom 

ämnet nära tangerar det som jag i den här studien väljer att studera under termen personliga 

egenskaper. 

 

3.1 Från översättningsforskning till översättarforskning 

 

Översättarna var länge osynliga inom översättningsforskningen (Sorvali 1996: 7), så även fack-

översättarna och myndighetsöversättarna (Lassus 2015: 194). Intresset för själva översättaren 

började tillta på 1980-talet (Virtanen 2019: 32). Framtill dess hade översättningsforskningen 

haft fokus på översättningsstrategier, praxis och översättningen som produkt (ibid.). På 1990-

talet uppstod forskningsområdet översättandets sociologi, som granskar översättning som en 

social aktivitet (Sapiro 2014: 82). Forskningsområdet intresserar sig för de aktörer och 

institutioner som anknyter till översättning, till exempel källtexternas skribenter, översättarna, 

medverkande förlag och förläggare, översättarförbund och institut som utbildar översättare 

(ibid.). Det vetenskapliga intresset för översättarens person är alltså ett relativt nytt fenomen. 

Intresset för att fokusera på just översättarna har dock ökat och 2009 introducerade Andrew 

Chesterman (2009: 13) forskningsområdet översättarforskning12, Translator Studies, som en 

underkategori till översättningsforskning, Translation Studies. Chesterman introducerade in-

riktningen som ett komplement till de underdiscipliner som James Holmes tog upp i sin artikel 

The Name and Nature of Translation Studies ([1972] 1988) om översättningsforskning, en 

artikel som kommit att bli en klassiker inom disciplinen (Chesterman 2009: 13). Enligt 

                                                             
12 Chestermans forskningsområde har kallats för översättarforskning på svenska av åtminstone Jannika Lassus 

(2015: 194). 
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Chestermans definition av översättarforskning täcker underkategorin den typ av översättnings-

forskning som har översättaren bakom texten som sin primära eller explicita utgångspunkt (a.a.: 

20) – i stället för att fokusera på de texter som översättaren producerar (a.a.: 13). Därmed passar 

också min studie – med fokus på översättarnas bakgrunder, karriärvägar, personliga egenskaper 

och tankar kring att vara översättare – inom kategorin. Chesterman hävdar att det går att urskilja 

en trend som tyder på att denna typ av forskning med fokus på översättare, i stället för fokus på 

texten, har blivit vanligare (ibid.). Detta har eventuellt ett samband med en trend inom över-

sättningsforskning som Hartama-Heinonen (2016: 173) har pekat på: det empirisk-deskriptiva 

dominerar framom teoretiska och filosofiska frågor. Samtidigt som Hartama-Heinonen lyfter 

fram trenden betonar hon att teorin fortfarande ska uppfattas som viktig, eftersom den behövs 

som grund även i mer empiriska studier (a.a.: 174). Avsnitt 3.1.1 nedan belyser forskningsläget 

om översättare på ett mera allmänt plan och redogör för de metoder som har använts inom 

översättarforskning. I avsnitt 3.1.2 fokuserar jag sedan på tidigare forskning om specifikt 

facköversättare. 

 

3.1.1 Källor i tidigare översättarforskning 

 

Detta avsnitt 3.1.1 är indelat i två: 3.1.1.1 handlar om forskning i bortgångna översättare och 

3.1.1.2 handlar om forskning i samtida översättare. Indelningen bygger på att forsknings-

metoderna skiljer sig åt beroende på om forskaren har möjlighet att ställa frågor till översättarna 

eller om forskaren måste utgå från redan existerande material. 

 

3.1.1.1 Skriftliga källor 

 

Då man ser på forskning som gjorts om översättare, inte endast myndighets- eller fack-

översättare, handlar en stor andel om redan bortgångna översättare som har översatt skön-

litteratur. I såväl Finland som i andra länder har man gett ut gedigna verk om denna grupp av 

översättare. Också levande översättare kan behandlas i verken, men beskrivningarna om dem 

är få till antalet. 

I Finland utgavs år 2007 ett historiskt verk om skönlitterär översättning till finska, 

Suomennoskirjallisuuden historia 1–2, under redaktion av Hannu Riikonen, Urpo Kovala, 

Pekka Kujamäki och Outi Paloposki. I verket ingick bland annat 34 översättarprofiler (Riikonen 

m.fl., red., 2007). En översättarprofil utgör en slags djupdykning i en översättares person, dvs. 

porträtterar honom eller henne. Inom den engelskspråkiga världen har ett liknande verk, The 
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Oxford History of Literary Translation in English (OHLT 1–5), utarbetats bestående av fem 

volymer, varav den första publicerade volymen, volym 3, gavs ut 2005 och den femte 

fortfarande är under arbete. 

I Sverige satte man år 2009 under ledning av Lars Kleberg igång med att författa databasen 

Svenskt översättarlexikon (Kleberg, red., 2009–). Till skillnad från det finska tryckta verket och 

den engelskspråkiga motsvarigheten är det svenska en fritt tillgänglig elektronisk databas under 

ständig utvidgning. 

Den svenska modellen föll både danskarna och tyskarna i tycket. År 2012 upprättades 

nämligen en motsvarande databas i Danmark, Dansk oversætterleksikon (Hastrup & Visby 

2012), medan tyskarna år 2015 öppnade Germersheimer Übersetzerlexikon över tyska över-

sättare (Kelletat 2015–). 

Som konstaterat i inledningen av denna avhandling var Jean Delisle en pionjär inom 

forskningsområdet översättarprofiler på ett internationellt plan. År 1999 redigerade Delisle ett 

verk om betydelsefulla manliga översättare från olika länder genom historien, Portraits de 

traducteurs, och 2002 utgavs ett motsvarande verk om kvinnliga översättare, Portraits des 

traductrices.  

En stor nackdel med forskning i bortgångna översättare är givetvis att det finns så lite 

material att tillgå och att forskarna inte längre kan ställa frågor till de översättare som 

forskningen handlar om. I stället måste forskarna utgå från skriftliga källor, såsom tidigare 

forskning, översättarnas verk och korrespondens. Eftersom det är så krävande att forska i bort-

gångna översättare är studier som min där jag fokuserar på samtida översättare särskilt 

motiverade. Det är betydligt lättare för mig att forska i dagens översättare än för någon annan 

att göra det om låt oss säga hundra år. 

Lars Kleberg (2009: 179) har konstaterat att det uttryckliga målet med Svenskt 

översättarlexikon är att lyfta fram översättare som hittills stannat i skymundan. Detta måste 

dock vara utmanande då kravet är att det finns skriftliga källor om översättarna. Omöjligt är det 

dock inte, för det finns redan flera hundra profiler publicerade i databasen Svenskt 

översättarlexikon. 

Då det kommer till samlingsverk om sakprosaöversättare gav man i Finland år 2013 ut verket 

Suomennetun tietokirjallisuuden historia: 1800-luvulta 2000-luvulle om historian om att över-

sätta facklitteratur till finska (Paloposki & Riikonen, red., 2013). Ett liknande verk med kunskap 

om svensköversättare som översatt sakprosa i vare sig Finland eller Sverige saknas fortfarande. 

Suomennetun tietokirjallisuuden historia uppstod som en motreaktion till att endast skön-

litterära översättare hade behandlats i verket av Riikonen m.fl. från 2007 (a.a.: 11). I det nyare 
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verket ingår ett antal översättarprofiler om översättare av facklitteratur, av vilka fyra var vid liv 

då verket författades (se a.a.: 643–657). Den stora fördelen med forskning i samtida personer 

är ju givetvis möjligheten att ställa frågor direkt till de porträtterade personerna. Av alla de 

översättare av facklitteratur som fått sina profiler publicerade i Paloposki och Riikonens verk 

är ingen uttryckligen översättare av myndighetstexter utan de har främst översatt facklitteratur. 

Antagligen hänger detta ihop med att översättare som översätter böcker är synligare eftersom 

deras namn står tryckta i de översatta böckerna, medan myndighetsöversättarna förblir 

anonyma. Samma fenomen gäller visserligen också skribenterna på originalspråket. 

Ett sätt att forska i översättare utan att ställa direkta frågor till dem är att utgå från antologier 

skrivna av översättarna själva. Denna metod har använts av Pirjo Kukkonen (2010). Närmare 

bestämt har hon granskat texter där skönlitterära översättare reflekterar kring sin egen 

översättningsverksamhet (a.a.: 99). Ett annat mindre vanligt sätt att forska i översättare är att 

analysera dem via skönlitteratur som skildrar översättare. Detta har åtminstone Carol Maier 

(2006) vid Kent State University i Ohio i USA gjort. Maier är övertygad om att tillvägagångs-

sättet kan erbjuda översättningsvetenskap sådant som tidigare ignorerats (a.a.: 163). 

 

3.1.1.2 Enkäter och intervjuer 

 

Då det kommer till tidigare forskning om samtida översättare har fokus oftast legat på över-

sättaren som en del av översättningsprocessen (t.ex. Sorvali 1996). Med detta menas att över-

sättaren och hens identitet inte ligger i fokus, utan snarare de val som översättaren fattar under 

en arbetsprocess. Därför är det särskilt motiverat för mig att komplettera forskningen med min 

studie om översättarna bakom översättningarna. Forskningen i samtida översättare i Finland har 

framför allt utförts med hjälp av två metoder: enkätundersökningen och intervjun. 

Enkätundersökningen har tillämpats av bland annat Jannika Lassus (2013) och Minna 

Ruokonen (se Seikkula 2015). Lassus (2013: 224) granskar översättarnas vardag medan 

Ruokonen (se Seikkula 2015) har översättarnas egna upplevelser om yrkets uppskattning som 

forskningsobjekt. Dessutom använder Ruokonen tillsammans med Minna Hjort (se avsnitt 2.1) 

enkätundersökningen för att forska i finländska inhouse-översättare. Också Taru Virtanen har 

forskat i yrkets uppskattning med hjälp av en enkätundersökning (se diskussionen i avsnitt 

3.1.2). 

En fördel med att använda enkäten som insamlingsmetod är möjligheten att samla ihop en 

rätt så omfattande mängd data; hela 450 översättare deltog i Ruokonens enkätundersökning (se 

Seikkula 2015) och 138 i Lassus (2013). Det stora antalet informanter ger undersökningen 
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trovärdighet och tillåter kvantitativa analyser. Enkäten är också en enkel insamlingsmetod 

eftersom den i dag kan utföras elektroniskt. 

Exempel på forskare som använt intervjun för datainsamling är Irma Sorvali (1996), Mona 

Forsskåhl (2013) och Taru Virtanen (2019). Som konstaterat ovan intresserar sig Sorvali för 

översättarens roll i översättningsprocessen, det vill säga för hur översättaren utövar sitt yrke. 

Materialet för undersökningen utgörs av 30 intervjuer (Sorvali 1996: 37) och innehåller en del 

statistik, men mycket utrymme ges åt hur översättarna uttryckt sig under intervjutillfällena. 

Mona Forsskåhl (2013: 25) undersöker i sin tur översättningsprocessen då det gäller över-

sättning av tal med särskilt fokus på översättningens skopos eller syfte. Hon har valt att utföra 

två intervjuer: en med en enskild översättare och en med en grupp på fyra översättare och en 

textgranskare (a.a.: 26). Av intervjuerna framkommer det att översättningens skopos inte 

fastslås under en viss tidpunkt, utan att skopos växer fram under arbetets gång (a.a.: 39). 

Också Anna Jaakkosela (2017) har använt intervjun som metod för datainsamling i sin 

avhandling pro gradu vid Tammerfors universitet. Hon intervjuade totalt åtta översättare vid 

två tvåspråkiga kommuner där texter huvudsakligen översattes från finska till svenska 

(Jaakkosela 2017: 10). Avhandlingens syfte är att genom intervjuer med översättare få reda på 

vilka faktorer som främjar översättningskvaliteten i tvåspråkiga kommuner och vilka faktorer 

som försvagar kvaliteten (a.a.: 2). Enligt resultaten av undersökningen främjas översättnings-

kvaliteten av tillräckliga tidsmässiga resurser, samarbete och kommunikation under över-

sättningsprocessen samt översättarnas kompetens och inställning (a.a.: 53). Det som i sin tur 

försämrar kvaliteten är otillräckliga tidsmässiga resurser, låg uppskattning för arbetet, källtexter 

av dålig kvalitet samt avsaknad av respons (a.a.: 54). 

Självfallet är den allmänna fördelen med intervjumetoden att den i hög grad förmår se den 

intervjuade som en unik individ. Till exempel presenterar Sorvali (1996: 47–50) en färdig lista 

med frågor som hon sänt till de intervjuade i förväg. Sorvali poängterar ändå att listan och 

ordningen på frågorna inte är bindande, utan att frågorna snarare ska fungera som en ram för 

intervjutillfället (a.a.: 50). Vid behov kan till och med hela frågor strykas eller tillsättas, om 

informanten så önskar (a.a.: 47). Då Sorvali redogör för intervjutillfällena skapar hon en bild 

av en mycket angenäm process där översättarna gärna deltar genom att dela med sig av sina 

egna upplevelser (a.a.: 50). Sorvalis observationer tjänar som en utgångspunkt för hur färdiga 

frågor används i denna studie. 
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3.1.2 Tidigare forskning om facköversättare i Finland 

 

Valet att låta denna undersökning ha fokus på just översättare av myndighetstexter har sitt 

ursprung i mitt eget intresse för genren, men då jag bekantat mig med forskningsläget har jag 

också fått märka att myndighetsöversättare och facköversättare i stor utsträckning hamnat i 

skuggan av de skönlitterära översättarna. I Finland fanns före år 2011 just ingen forskning om 

vilka de finländska facköversättarna13 är (Wivolin & Vuorinen 2012: 4). Då lät Finlands 

översättar- och tolkförbund (FÖTF) utföra en enkätundersökning bland medlemmarna inom sin 

sektion för facköversättare (ibid.). Svarsprocenten blev rekordhög, 52,2 % (ibid.), vilket upp-

levdes som ett tecken på att facköversättarna själv ansåg att undersökningen var intressant och 

att det fanns ett behov för den (a.a.: 6). Allt som allt deltog 616 facköversättare i under-

sökningen (a.a.: 4). 

Undersökningens syfte var att kartlägga facköversättarnas bakgrund samt att samla in 

kvalitativa data om översättarna och deras arbetsförhållanden (ibid.). Här bör det påpekas att 

översättarna som besvarat enkäten arbetar med ett brett spektrum av olika språk. Andelen av 

dem med svenska som modersmål var 16 % (a.a.: 5). Bland alla dem som svarade hade 60 % 

ett eget företag, 18 % hade arbetsavtal och 11 % var frilansare.14 Av de fastanställda 

översättarna arbetade största delen som myndighetsöversättare. (Ibid.) Som positiva sidor med 

översättaryrket såg översättarna friheten, självständigheten och möjligheten att hela tiden lära 

sig nytt. Som nackdelar nämndes osäkerheten att få arbetsuppdrag, svårigheter med att planera 

det övriga livet, dålig lön och ensamhet. (A.a.: 6.) 

Av alla som besvarat enkäten hade över 60 % högre högskoleexamen. Endast 4 % hade ingen 

formell översättarutbildning. (A.a.: 5.) Angående de tjänstemän som arbetar med översättning 

av statliga myndighetstexter till svenska har Marika Tandefelt redan 2003 i sin egen studie 

konstaterat att en del har översättar-, informatör- eller journalistutbildning, men att många 

saknar språkvetenskaplig utbildning. Därför anser Tandefelt att fler svenskspråkiga studenter 

borde rekryteras till översättarutbildning och studier i det svenska språket. (Tandefelt 2003: 

105–106). Efter Tandefelts studie har översättarutbildningen dock utvecklats i oroväckande 

riktning, vilket diskuteras i avsnitt 3.3. 

På finlandssvenskt håll är det framför allt Jannika Lassus som intresserat sig för fack-

översättare som arbetar med att översätta från finska till svenska. År 2012 genomförde hon en 

enkät som nådde 138 svensköversättare. Lassus (2014: 226) grupperar översättarna enligt 

                                                             
13 Alla facköversättare är självfallet inte myndighetsöversättare, men myndighetsöversättarna ingår i kategorin.  
14 Ur källan framkommer inte under vilka former de resterande 11 procenten av respondenterna arbetar. 
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anställningsform: offentligt anställda (dvs. myndighetsöversättare), företagare och andra 

heltidsanställda. 81 procent av deltagarna är kvinnor och de flesta faller inom ålders-

kategorierna 30–50 samt äldre än 50. 70 procent har en humanistisk utbildning, men alla har 

inte lingvistisk examen. Alla har dock fått någon utbildning i målspråket svenska, men Lassus 

specificerar inte i sin genomgång hurdan utbildning det handlar om. Av respondenterna har de 

flesta haft svenska som skolspråk. 70 procent anger svenska som modersmål, 14 procent finska 

och 14 procent uppger att de är tvåspråkiga. På fritiden använder respondenterna mest svenska, 

men också finska och dialekt15. Vidare behandlar Lassus enkätundersökning frågor som berör 

svensköversättarnas professionella vardag, till exempel arbetsmängd, elektroniska hjälpmedel 

och översatta texttyper. (Lassus 2014.) Personliga egenskaper behandlas inte. 

Ett viktigt bidrag till forskningen om myndighetsöversättare i Finland utgörs av Taru 

Virtanens doktorsavhandling What makes a government translator tick? Examining the Finnish 

government English translators’ perceptions of translator status, job satisfaction and the 

underlying factors (2019). Virtanens fokus ligger alltså på engelsköversättarnas belåtenhet med 

sitt arbete vid statsrådets kansli och deras uppfattning om sin status (Virtanen 2019: 10). Som 

metod använder Virtanen både intervjuer och en enkät (a.a.: 74). Alla förutom en, det vill säga 

16, av engelsköversättarna vid statsrådets kansli ställde upp för intervju (a.a.: 87). Också andra 

än engelsköversättare fick möjlighet att delta i enkäten, och nästan hälften (28 av 58) bidrog till 

undersökningen med sina svar (a.a.: 89). Det fanns alltså ett tydligt intresse att bidra till 

forskningen inom området, men en till motiverande faktor för att ställa upp kan ha varit att 

Virtanen de facto även själv arbetade som engelsköversättare vid statsrådets kansli när hon 

utförde undersökningen (se Virtanen 2019: 10). Resultaten av Virtanens undersökning tyder på 

att engelsköversättarna vid statsrådets kansli uppfattade sin personliga arbetsplatsstatus som 

mycket hög, även om de var reserverade i fråga om översättaryrkets status i samhället i 

allmänhet (a.a.: 171). Engelsköversättarna beskrev dessutom sin belåtenhet med arbetet i 

mycket positiva ordalag (ibid.). 

 

3.2 Forskning om samband mellan individers bakgrund och karriärväg 

 

Eftersom min studie först och främst är en översättningsvetenskaplig studie kommer jag här 

endast att bjuda på en kort introduktion till varför individers bakgrunder överlag är ett aktuellt 

                                                             
15 I Lassus undersökning jämställs alltså dialekt med språken finska och svenska, men detta kan uppfattas som 

problematiskt eftersom dialekt inte är ett språk, utan en varietet av ett språk. Det framkommer inte heller ur Lassus 

artikel om det är dialekter av det svenska eller finska språket som avses. 
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tema att forska i, oberoende av bransch. Jag bjuder alltså inte på en heltäckande genomgång av 

olika sociologiska teorier. Det som jag i den här studien avser med bakgrund, alltså de 

omständigheter där en person är född och uppvuxen, ingår i det som inom sociologin diskuteras 

under temat klass. Den sociologiska forskningen bjuder på ett flertal definitioner av och syner 

på vad som avses med klass, men gemensamma faktorer i de olika definitionerna är individens 

roll i arbetslivet samt materiella villkor, alltså vad man arbetar med och har tillgång till 

(Svallfors 2016: 37). Min studie tangerar klasstillhörigheten under ett visst skede av livet, 

nämligen uppväxten. Här måste klassen alltså betraktas via personens föräldrar, eftersom en 

person ännu inte har en egen roll i arbetslivet under sin uppväxt och föräldrarna försörjer hen. 

Under 2000-talet har diskussionen om klass spridit sig från sociologins fält till den nordiska 

samhällsdebatten och därför känns det motiverat för mig att diskutera bakgrunder även i min 

studie. Under 2000-talet har flera böcker kring temat klass publicerats i Sverige (se Sundström 

& Söderling 2009: 8–9). Finlands bidrag till diskussionen har varit Katariina Järvinen och Laura 

Kolbes verk Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007), efterföljd av de finlandssvenska 

verken Obs! Klass (Sundström & Söderling 2009) och De andra (Hiidenheimo m.fl. 2009). 

Professor i sociologi vid Umeå universitet Stefan Svallfors har konstaterat att klass är ett tema 

som kanske känns förlegat för många under 2000-talet (Svallfors 2004: 7). Samtidigt hävdar 

han dock att prat om att klassamhället inte längre skulle existera ter sig ”förhastad och byggd 

mer på förhoppningar och farhågor än på systematisk forskning” (a.a.: 8). Med andra ord tycks 

klass vara något som uppfattas som intressant och aktuellt av såväl gemene man som sociologer. 

Sociologiska studier visar att det finns ett samband mellan en persons familjebakgrund och 

framgång i studier och karriären (Kivinen m.fl. 2007: 244). Man vet också att utbildning, klass 

och inkomster är de tre mest centrala formerna av social ojämlikhet och att formerna korrelerar 

(Erola & Moisio 2014: 79). Dessutom visar statistik som Statistikcentralen har tagit fram om 

finländarna att utbildning fortfarande är något som går i arv (Myrskylä 2009). Om man tittar på 

de platsannonser som myndigheter använder när de rekryterar översättare märker man att de 

ofta kräver lämplig examen av den som anställs, även om de vanligen inte kräver uttryckligen 

översättarexamen. Därför är det motiverat att undersöka översättarnas bakgrunder. 

 

3.3 Utbildning för svensköversättare i Finland 

 

I Finland har det funnits utbildning för svensköversättare i närmare ett halvt sekel (Hartama-

Heinonen & Kivilehto 2020: 15). I 1960-talets Finland uppstod det inom näringslivet och den 

offentliga sektorn en vilja att anställa språkexperter med praktiska färdigheter (Sipinen 2001: 
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243). Som en följd av detta grundades språkinstitut: 1966 i Tammerfors och Åbo, 1968 i Nyslott 

och 1971 i Kouvola (ibid.). En svensk avdelning kom att grundas i Kouvola (a.a.: 244). År 1981 

införlivades språkinstituten vid universitet (Hartama-Heinonen & Kivilehto 2020: 15). I det 

sammanhanget blev Kouvola språkinstitut en del av historisk-filologiska sektionen vid 

Helsingfors universitet (Sipinen 2001: 249). Ett år tidigare hade man vid Vasa högskola inlett 

översättarutbildning inom ämnet finska (Laurén 2014: 41). 

Man hade bestämt sig för att införliva språkinstituten vid universitet eftersom utbildningens 

ställning hade varit oklar: det handlade varken om mellanstadieutbildning eller om högskole-

utbildning (Sipinen 2001: 249). Diplomöversättarna som utexaminerades från språkinstituten 

hade blivit eftertraktade på arbetsmarknaden, men en del dörrar inom den offentliga sektorn var 

stängda eftersom diplomöversättarna saknade akademisk examen, likaså motsvarade inte 

avlöningen de höga kraven på yrkeskunskaper (ibid.). 

I dag är Helsingfors universitet det enda universitet i Finland som erbjuder utbildning i 

svensköversättning för personer med svenska som modersmål. Tidigare utbildade även Vasa 

universitet (som år 1991 hade bytt namn från Vasa högskola)16 svensköversättare, men 2017 

informerade man om att utbildningen skulle tas över av Jyväskylä universitet (Petrell 2019). 

Flyttningen till Jyväskylä innebar att utbildningen inte längre kunde locka studenter med 

svenska som modersmål, vilket placeringen i Vasaregionen hade gjort (ibid.). Samtidigt som 

man bestämde att lägga ner översättarutbildningen i Vasa reformerades översättarutbildningen 

i Helsingfors. I och med reformen kan översättarstudier numera avläggas först i magisterskedet 

vid ett eget utbildningsprogram, medan man tidigare kunde ha svensk översättning som huvud-

ämne redan i kandidatskedet. (Ibid.) En del översättningsvetenskapliga studier kan dock 

genomföras redan i kandidatskedet av studierna. 

Det bör också nämnas att det på sistone har uppstått en oro för rekryteringsproblem när en 

stor andel av myndighetsöversättarna går i pension under de kommande 8–10 åren (Petrell 

2019). Petrells försiktiga bedömning är att 27 personer kommer att gå i pension inom stats-

förvaltningen och 13 inom kommunsektorn, men hon poängterar att det är fråga om en försiktig 

bedömning och att siffran sannolikt kommer att vara ännu större särskilt inom kommunsektorn. 

För att möta behovet av nya myndighetsöversättare ordnade Helsingfors universitets 

                                                             
16 Informationen är hämtad från Vasa universitets webbplats 15.8.2020: 

https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto/historia/1990. 
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utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ och statsrådets kansli en utbildning för författnings-

översättare 2019–2020.17 Till utbildningen antogs 20 personer. En liknande utbildning ordnades 

2011–2012 och erfarenheterna från den är goda (Petrell 2019). Då deltog 15 personer i 

utbildningen och i dag arbetar de alla med översättning antingen som anställda direkt av 

förvaltningen eller så betjänar de förvaltningens behov genom privata byråer. Petrell ser detta 

som ett bevis på att det lönar sig för arbetsgivarna att arbeta proaktivt på denna punkt. (Ibid.) 

Om resultatet av utbildningen 2019–2020 blir lika positivt som resultatet av utbildningen 2011–

2012 har man alltså redan hittat en stor del av de personer som behövs för att ersätta dem som 

går i pension inom statsförvaltningen. 

 

3.4 Kompetenser som översättare förväntas besitta 

 

Där som denna avhabndling har utgångspunkt i översättarna och vill utreda deras personliga 

egenskaper som individer, har tidigare forskning haft fokus på de professionella kompetenser 

som förväntas av en översättare. Man kan alltså säga att tidigare forskning har haft ett 

arbetsgivarperspektiv och utgått från hurdan man vill att en översättare ska vara snarare än utrett 

hurdana översättarna i verkligheten är. Mycket av det som har framförts har i själva verket varit 

forskares egna åsikter, som inte bygger på vetenskapliga studier. Till exempel hävdar Daniel 

Gouadec att det finns minst fem egenskaper som krävs av varje översättare: översättaren ska 

behärska sina arbetsspråk perfekt, vara bikulturell, behärska ämnesområdena hen översätter, 

veta vad det innebär att översätta och inte oroa sig så mycket för om hen är bättre än sina 

kollegor (Gouadec 2002: 295). Kravet på att vara bikulturell kan kännas irrelevant i en 

finlandssvensk kontext, eftersom den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningens kultur i 

Finland inte avviker så stort från varandra. Men det som Gouadec avser här är kultur i en vidare 

betydelse som omfattar till exempel företagskultur (ibid.). Han avser alltså inte enbart kulturella 

skillnader mellan länder, utan också inom länder och mellan mindre samhällen eller grupper. 

För att en översättare ska behärska sina ämnesområden kan det krävas även annan än 

lingvistisk utbildning. Många goda översättare har de facto annan än lingvistisk utbildning, 

hävdar Vehmas-Lehto (2002: 43) utan att uppge källor för sitt påstående. Därtill är bred 

allmänbildning och nyfikenhet jämtemot den omkringliggande världen viktiga egenskaper för 

en god översättare, vilket hävdas av Tarja Teva, finsköversättare och tidigare ordförande för 

Finlands översättar- och tolkförbund (Teva 2002: 33). En egenskap som hänger ihop med denna 

                                                             
17 Detta framgår ur den information som Helsingfors universitet publicerade om utbildningen (tillgänglig på 

https://www.sprakinstitutet.fi/files/6521/Utbildning_for_forfattningsoversattare.pdf, läst 14.8.2020). 
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nyfikenhet är kunskaper i informationssökning. Enligt Vehmas-Lehto (2002: 42) är just 

informationssökning en av översättarens viktigaste kompetenser eftersom ingen kan veta allt. 

En rätt omfattande genomgång av de kompetenser som förväntas av en översättare har gjorts 

av statsrådets translatorsbyrå under benämningen Kompetenstårtan (Garoff & Gref 2014: 6). 

Utredningen motiveras med att arbetslivet ständigt förändras och att organisationer generellt 

därför behöver klara av att beakta relevanta kompetenser vid rekrytering, samtidigt som rätt 

kompetenser ska utvecklas hos dem som redan är anställda (ibid.). Utredningen är alltså tydligt 

genomförd ur ett arbetsgivarperspektiv. Den ingick i en större kartläggning som omfattade hela 

statsrådets kansli och de olika yrkesgrupperna där (ibid.). 

Kompetenstårtan är indelad i fyra sektorer: kunskaper, färdigheter, attityd till arbetet samt 

allmän arbetslivskompetens. Under kunskaper tar man upp sådant som examen, språk-

kunskaper, kunskaper i lagteknik samt att man följer språkutvecklingen. Under färdigheter 

listas exempelvis snabbhet och noggrannhet, känsla för stilnivå och kontext, förmåga att 

analysera text och snabbt uppfatta det väsentliga samt informationssökning. Sektorn allmän 

arbetslivsfärdighet innehåller sådant som förmåga att upprätthålla och utveckla sin kompetens, 

förmåga att arbeta självständigt, förmåga och vilja att samarbeta, förmåga att nätverka samt it-

färdigheter. 

Den fjärde sektorn i kompetenstårtan, attityd till arbetet, sammanfaller mest med det som i 

min studie behandlas under begreppet personliga egenskaper. Under attityd till arbetet tar man 

upp noggrannhet, systematik, samarbetsvilja, kollegialitet, förmåga att leda sig själv genom 

arbetsplanering, arbetsrytm och tidsanvändning, kundorientering, ihärdighet, flexibilitet och 

aktivitet när läget förändras, engagemang, stresstålighet, nyfikenhet, kritisk attityd, att upp-

skatta sitt eget och andras arbete, att känna yrkesstolthet och ha positiv och aktiv inställning till 

att utveckla arbetet samt vilja att jobba hårt. 

En mer vetenskaplig studie om översättarnas kompetenser har gjorts av Anne Lafeber 

(2012). Lafeber samlade in materialet för sin studie i form av en enkät som hon i februari 2010 

skickade ut elektroniskt i samarbete med forumet International Annual Meeting on Language 

Arrangements, Documentation and Publication (IAMLADP). Enkäten besvarades av såväl 

enhetschefer (7 st.), språkgranskare (27 st.) som översättare (129 st.). Översättarna 

representerade ett stort antal olika språkpar, bestående av totalt 24 språk, och översättarna 

arbetade vid bland annat Förenta Nationerna och Europeiska unionen. (Lafeber 2012: 113–

114.) Enkäten bestod av påståenden om olika kompetenser som krävs av översättarna, och 

respondenterna ombads bedöma kompetensernas relevans på en femstegig skala (det var också 

möjligt att bedöma kompetensen som helt irrelevant för yrket) (a.a.: 114). Även Lafebers studie 
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har dock ett annat perspektiv än min, alltså har den mera fokus på professionella än på 

personliga egenskaper. Enkäten innehöll följande påståenden (ur Lafeber 2012: 114–115): 

 

1. Ensure the completeness of the TT 

2. Convey the ST message clearly 

3. Knowledge of SL 

4. Ensure the coherence of the TT 

5. Knowledge of the TL spelling rules 

6. Knowledge of the TL grammar 

7. Work out the meaning of obscure 
passages 

8. An extensive TL vocabulary 

9. Capture nuances of ST 

10. Knowledge of TL punctuation rules 

11. Produce idiomatic translations 

12. Maintain quality even under time 

pressure 

13. Convey the intended effect of the ST 

14. Detect inconsistencies, contradictions, 

etc. 

15. Adhere to in-house style conventions 
16. Track down sources to check facts 

17. Mine reference material for phrasing 

18. Produce translations that flow smoothly 

19. Achieve the right tone and register 

20. Understand complex topics 

21. Knowlegde of the organization 

22. Recast sentences in the TL 

23. Judge the realibility of information 

sources 

24. Track down sources to understand the 

topic 

25. Work with electronic terminology tools 
26. Follow complicated instructions 

27. Master new subjects quickly 

28. Write elegantly regardless of the ST 

29. Subject knowledge 

30. Knowledge of TL culture(s) 

31. Tailor language to the readers’ needs 

32. Explain translation decisions and 

problems 

33. Work with translation memory software 

34. Knowledge of SL culture(s) 

35. Knowledge of TL varieties 
36. Handle more than basic Word functions 

37. Knowledge of SL varieties 

38. Type accurately and fast 

39. Detect mathematical errors in the ST 

40. Work with Excel and/or PowerPoint 

 

Det intressanta var att respondenterna också gavs möjlighet att lyfta fram sådant som de själv 

upplevde som viktigt. Här valde respondenterna att självmant gå in på mer personliga egen-

skaper. Egenskaper som lyftes fram var följande (siffran inom parentes anger hur många 

respondenter som lyfte fram egenskapen, ur Lafeber 2012: 116): 

 

- Communication skills to be able to elicit assistance or answers from others in the organization, especially 
authors of source texts (11) 

- Ability to work with revisers: openness to feedback and ability to learn from it (10) 

- Team work skills, including for working on large translation projects and with shared translation 

memories (8) 

- Language skills: ability to learn new languages, translate from several source languages, ability to create 

new terminology for new concepts, to adapt to the style used in the unit (8) 

- Knowledge of translation theories and practices (6) 

- Critical thinking skills (ability to ”reason through” the translation, a ”second channel” in the brain to think 

beyond just choosing the right word) (5) 

- Organization and time management skills (5) 

- General knowledge, awareness of current and world events (5) 
- Interpersonal skills: patience with authors, requesters and colleagues (4) 

- Flexibility, adaptability to cope with unpredictable workload, changes in procedures, etc. (4) 

- Experience in other international organizations, ability to cope with life in another country, awareness of 

cultural differences (3) 

- Ability to work independently (3) 

- Ability to deal with a wide range of specialized subjects (3) 

- Self-revision skills (1) 

- Willingness to search for information (1) 
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Att respondenterna valde att lyfta fram denna typ av egenskaper, alltså mer personliga 

egenskaper, kan enligt mig uppfattas som bevis på att de personliga egenskaperna verkligen är 

relevanta inom översättningsverksamhet – och översättarforskning. Samtidigt är de färdiga 

påståendena i enkäten ett exempel på att de personliga egenskaperna ofta förbises när man 

begrundar vilka egenskaper som är relevanta inom översättning. Utgående från detta kan man 

alltså se att min undersökning svarar på ett behov som finns ute på fältet, ett behov att även 

fokusera på personliga egenskaper, inte enbart på kompetenser. Dock bör det påpekas att en del 

av respondenterna till Lafebers enkät ansåg att den färdiga listan över egenskaper redan var 

heltäckande (Lafeber 2012: 117). Alla översättare anser alltså inte nödvändigtvis att de 

personliga egenskaperna är så relevanta, men helt klart en stor andel. Dessutom är det möjligt 

att flera av de respondenter som ansåg att den färdiga listan över egenskaper var heltäckande 

inte alls kom att tänka på möjligheten att nämna personliga egenskaper eftersom man av 

tradition inte har lyft fram dem i sammanhanget. 

Också Minna Kumpulainen, som undervisar i översättning vid Östra Finlands universitet, 

har tagit fram en modell över översättarnas kompetenser. Hennes modell bygger på liknande 

framställningar av forskningsgruppen PACTE och den tyska översättningsforskaren Susanne 

Göpferich (Kumpulainen 2015). De sex kompetensområden som Kumpulainen tar upp är 

substanskunskap (fi. alakohtainen tieto), kommunikationsfärdigheter (fi. viestintätaidot), 

tekniska färdigheter (fi. tekniikka ja työvälineet) , teoretisk kunskap (fi. teoreettinen tietämys), 

strategiska färdigheter (fi. strateginen taito) och mentala egenskaper (fi. henkiset ominaisuudet) 

(ibid.). Av dessa ligger de mentala egenskaperna närmast det som jag kallar för personliga 

egenskaper i min studie. Enligt Kumpulainen underlättas översättandet av att översättaren är 

öppen, nyfiken, vetgirig, uthållig, kritisk och ihärdig (ibid.). Motivation finner översättaren 

enligt Kumpulainen genom att uppskatta sitt eget arbete och uppleva det som expertarbete 

(ibid). 

Utöver forskning om de kompetenser som översättarna har är det också relevant att lyfta 

fram den lista över de kompetenser som studenter förväntas förvärva under översättar-

utbildning. Listan har utarbetats av nätverket European Master’s in Translation (EMT) och 

används när man bedömer universitet som ansöker om medlemskap i nätverket (European 

Master’s in Translation 2017: 2). EMT delar in kompetenserna i fem kategorier: språk och 

kultur (eng. language and culture), översättning (eng. translation), teknologi (eng. technology), 

personlig och interpersonell kompetens (eng. personal and interpersonal) samt kundbetjäning 

(eng. service provision). Av dessa ligger kategorin personlig och interpersonell kompetens 
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närmast det som jag kallar för personliga egenskaper i min studie. EMT tar upp följande punkter 

under kategorin (ur European Master’s in Translation 2017: 10): 

 

- Plan and manage time, stress and workload 

- Comply with deadlines, instructions and specifications 

- Work in a team, including, where appropriate, in virtual, multicultural and multilingual environments, 

using current communication technologies 

- Use social media responsibly for professional purposes 

- Take account of and adapt the organisational and physical ergonomics of the working environment 

- Continuously self-evaluate, update and develop competences and skills through personal strategies and 
collaborative learning 

 

Enligt EMT är dessa kompetenser allmänna och gör att översättaren har lättare att anpassa sig 

och få anställning (ibid). 

Även om det inte finns någon direkt tidigare forskning om det som jag kallar för personliga 

egenskaper i min studie omfattar många av kompetenserna i Kompetenstårtan, Lafebers studie, 

Kumpulainens modell och EMT:s lista sådana kompetenser som sammanfaller med personliga 

egenskaper, och därför kan jag delvis ta stöd av utredningarna när jag i kapitel 4 nedan 

analyserar mitt forskningsmaterial. 

 

 

4 MYNDIGHETSÖVERSÄTTARNA HAR ORDET 
 

Detta kapitel är en genomgång och analys av de uppgifter som jag har samlat in genom 

intervjuer med sex svensköversättare av finska myndighetstexter. Resultatredovisningen följer 

samma indelning i fyra teman som intervjuerna, det vill säga bakgrund (avsnitt 4.1), karriärväg 

(avsnitt 4.2), personliga egenskaper (4.3) och att vara översättare (avsnitt 4.4). Dessutom finns 

ett eget avsnitt (4.5) för övrigt som de intervjuade tar upp, men som inte riktigt hör hemma 

under något av temana. 

Jag vill poängtera att syftet med genomgången av mitt material är att objektivt presentera de 

intervjuades utsagor och analysera dem. Ur en forskningsetisk synvinkel är det viktigt att enligt 

bästa förmåga i genomgången ge utrymme för alla svar, åsikter och synvinklar, även om jag 

inte skulle instämma i dem. Det är också viktigt att komma ihåg att genomgången förmedlar de 

intervjuades åsikter och synpunkter, inte sanningen om alla myndighetsöversättare från finska 

till svenska i Finland. Däremot kan svaren ge en fingervisning om läget på en bredare front och 

ge ett underlag för fortsatt forskning. 
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4.1 Bakgrund 

 

Med bakgrund avses i denna studie de omständigheter där en person är född och uppvuxen. 

Som konstaterats ovan i avsnitt 1.2 ingår i bakgrunden således familjen, skolan, fritids-

aktiviteterna samt omgivningen i allmänhet. 

 

REGION 

Av de intervjuade är två födda och uppvuxna i Österbotten och tre i Nyland, medan en har bott 

största delen av sin barndom i Nyland. Endast en av de intervjuade beskriver att hen har vuxit 

upp på landsbygden, medan de övriga är uppvuxna i förorter eller stadsmiljö. Trots att de 

geografiska avstånden mellan intervjupersonernas uppväxtorter kan klassas som relativ långa, 

kan man se ett samband i att de alla har tillbringat sin barndom och ungdom inom det 

geografiska område som kallas för Svenskfinland. 

 

SPRÅKET I HEMMET OCH PÅ FRITIDEN 

Två av de intervjuade uppger att de kommer från en familj där de har talat finska med den ena 

föräldern och svenska med den andra. Den ena av dessa översättare växte upp med en svensk-

språkig mamma och en finskspråkig pappa, medan den andra är uppvuxen med en finskspråkig 

mamma och en svenskspråkig pappa. De två översättarna delger att deras finskspråkiga förälder 

hade en mycket positiv inställning till det svenska språket och ville gärna själva tala svenska 

och lära sig mer. Den enas finskspråkiga förälder hade läst så pass mycket svenska att föräldern 

kunde tala svenska när den intervjuade föddes. Den intervjuade kan dock inte specificera var 

föräldern har studerat svenska, men hävdar att förälderns högsta examen var studentexamen. 

Den andras finskspråkiga förälder hade studerat svenska på universitetsnivå och talade enligt 

den intervjuade svenska nästan som en tvåspråkig trots att föräldern hade en helfinsk bakgrund. 

De båda finskspråkiga föräldrarna hade alltså uppvisat ett tydligt intresse och en positiv 

inställning till svenskan. 

Den ena av de intervjuade med en finskspråkig förälder uppger att hen under uppväxten 

använde nästan enbart svenska utanför hemmet, till exempel med kompisar och i skolan, men 

också redan före skolålder. I vardagen utanför hemmet hade finskan kommit in genom idrotts-

träningar som gick på finska. Den andra av de tvåspråkiga intervjuade säger att hen under upp-

växten använde nästan enbart finska utanför hemmet, till exempel med grannar och på idrotts-

träningar. Dessutom använde hen mycket finska med skolkompisar trots att de gick i svensk-

språkig skola. I praktiken har alltså översättarna med en finskspråkig förälder haft helt motsatta 
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språkliga vardagar: den enas vardag har dominerats av det svenska språket medan den andras 

har dominerats av det finska språket. Det gemensamma har varit två språk i hemmet, svenska 

som skolspråk och finska som språket på idrottsträningar. 

En av de intervjuade uppger att en finlandssvensk dialekt är hens modersmål. Så kallad hög-

svenska har hen lärt sig först i skolan, där man inte fick använda dialekt i samband med under-

visningen. Skolkompisar emellan använde man dock dialekt. Högsvenskan var alltså inte en 

naturlig del av vardagen, vilket finskan däremot var (den intervjuade säger dock ingenting om 

huruvida finskan hade en dialektal prägel eller inte). Uppväxten skedde nämligen vid gränsen 

mellan två kommuner där alla barn i hemkommunen gick i svensk skola medan alla barn i 

grannkommunen gick i finsk skola. Det umgicks dock mycket över kommungränsen och många 

gifte sig över kommun- och språkgränsen. Också den intervjuade hade en nära släkting med 

finska som modersmål och familjen prenumererade på både finsk- och svenskspråkig dags-

tidning. Den intervjuade upplever att hen växte upp i en levande tvåspråkig miljö, där var och 

en i en samtalssituation kunde uttrycka sig på sitt eget modersmål trots att samtalsparterna hade 

olika modersmål. 

Tre av de intervjuade uppger att de kommer från helsvenska familjer och lyfter inte heller 

fram någon dialekt. En delger att hen var långt över tio innan hen kunde finska så pass bra att 

hen kunde börja använda det finska språket med en finskspråkig släkting. Hen hade dock under 

hela sin uppväxt hört andra tala finska med släktingen. Innan den intervjuade kunde tala finska 

hade hen talat svenska med släktingen, som hade lärt sig svenska redan i mycket unga år och 

därför blivit praktiskt taget tvåspråkig och talade svenska mer eller mindre utan brytning. Den 

intervjuade upplever dock att släktingen skulle ha velat tala mera finska med den intervjuade. 

Under tidig barndom talade den intervjuade finska främst med en finskspråkig granne som 

brukade passa barnen. Grannen talade enbart finska till barnen, men den intervjuade hävdar att 

arrangemanget ändå fungerade och att grannen förstod barnen, medan barnen lärde sig finska. 

Den intervjuade hade också hobbyer som gick på finska, men var ganska tystlåten under 

träffarna tills hen var ungefär tio år gammal. Efter det umgicks den intervjuade i några års tid 

främst med kompisar från hobbyverksamheten, och kompisarna var finskspråkiga. Den 

intervjuade har alltså lärt sig finska genom att utsättas för språket i och med den finskspråkiga 

barnvakten och finskspråkiga hobbyer. 

En annan av de intervjuade som vuxit upp med två svenskspråkiga föräldrar säger att hens 

uppväxt var så helsvensk att hen vill minnas sig ha varit över tjugo år gammal när hen fick sin 

första finskspråkiga vän. Föräldrarna talade dock bra finska och den intervjuade upplever att 

föräldrarna hade en öppen inställning till språket. Hen tillägger att språket för hen alltid har 
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varit ett sätt att kommunicera och att det viktigaste har varit att förstå varandra, oberoende av 

språk. Under uppväxten talade hen finska med familjens hemhjälp. Föräldrarna hade valt att 

anställa finskspråkig hemhjälp för att barnen skulle få kontakt med det finska språket. 

Den tredje intervjuade som kommer från en helsvensk familj säger att det var svenska som 

hen mest pratade och hörde omkring sig under uppväxten. Även hobbyerna gick på svenska. 

Hen pratade finska endast med finskspråkiga partner till släktingar, men berättar att det var 

knaggligt och att hen inte talade finska så gärna. 

Tabell 1 nedan åskådliggör vilka språk de intervjuade huvudsakligen använde i hemmet och 

på fritiden under sin uppväxt. De som använde både finska och svenska har räknats med i bägge 

spalterna. 

 

Tabell 1. De intervjuades huvudsakliga språk i hemmet och på fritiden. Siffran anger antal omnämnanden. 

 

 SPRÅK I HEMMET SPRÅK PÅ FRITIDEN 

SVENSKA 6 5 

FINSKA 2 3 

 

Tabellen visar att när man betraktar de intervjuade som grupp så har svenskan varit det 

dominerande språket under uppväxten. 

 

FÖRÄLDRARNAS UTBILDNING OCH FÖRHÅLLANDE TILL SPRÅK 

De intervjuades föräldrar hade mycket varierande utbildningar. Den lägsta utbildningen bland 

föräldrarna var grundnivå. Tre av de sex intervjuade hade åtminstone en förälder med högskole-

examen. Två av dem vars föräldrar saknade högskoleutbildning lyfter fram att föräldrarna 

visserligen hade uppmuntrat dem att studera, men att föräldrarna inte kunde vägleda de 

intervjuade i studierna. Den ena av dessa intervjuade delger att hen gärna hade haft någon som 

hade kunnat berätta om vad till exempel olika studier leder till. Den andra vill poängtera att 

föräldrarna trots allt stöttade den intervjuade i mera praktiska frågor, till exempel genom att se 

till att den intervjuade fick en bostad när hen skulle börja studera. Föräldrarna hade också 

uttryckt sin stolthet över att släkten nu skulle få sin första akademiskt utbildade medlem. Det 

visar sig alltså att det bland de intervjuade är lika vanligt att ha minst en förälder med högskole-

examen som att inte ha en enda förälder med högskoleexamen. 

Vid frågan om föräldrarnas förhållande till språk lyfter två av de intervjuade självmant upp 

att de kom i kontakt med främmande språk genom att familjen reste mycket under barnens 

uppväxt och att också barnen på så sätt kom i kontakt med främmande språk. En av de 
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intervjuade nämner familjemedlemmar som antingen talar många språk eller studerar 

främmande språk och vill lyfta fram att det inom familjen har funnits ett mera allmänt intresse 

för språk. Två av de intervjuade uppger att de haft en förälder som varit mån om språket och 

lärt dem god svenska. Den ena tillägger att föräldern läste mycket för den intervjuade och 

korrigerade den intervjuades språk, vilket den intervjuade inte alltid uppskattade under upp-

växten. Nu i efterhand kan hen dock se att den språkmedvetna föräldern har spelat en viktig roll 

för en hurdan grund den intervjuade har fått för sitt språk.  

 

SKOLAN 

Endast en av de intervjuade uppger att hen faktiskt trivdes i skolan, vilket hen anser att berodde 

på den goda gemenskapen. Däremot var hen inte jätteduktig i skolan, utan berättar sig vara den 

som går där ribban är lägst. En berättar att hen varken gillade skolan förskräckligt mycket eller 

tyckte att den var tråkig. Ändå hade hen oftast goda betyg i nästan alla ämnen. En annan berättar 

att hen hade ”en ganska avslappnad inställning till skolan” och inte försökte få bästa vitsord i 

allt, medan en annan ger ett liknande svar genom att uttrycka att hen var ”ganska medelmåttig 

överlag i skolan”. En berättar att hen inte gillade skolan, men vid närmare diskussion kommer 

det fram att hen de facto gillade att lära sig, men att hen inte gillade skolmiljön, vilket hen anser 

ha berott på att hen alltid var ganska försiktig och rädd. En berättar att hen för det mesta inte 

gillade skolan och antyder att det fanns ett samband med att ambitionsnivå i skolan där hen gick 

var hög och att hen inte hörde till de duktigaste eleverna. 

De intervjuade ger väldigt olika svar på vilka som var deras favoritämnen i skolan. Bland 

svaren finns realämnena biologi, geografi och psykologi, konstämnena musik och teckning 

samt matematik och engelska. Endast en av de intervjuade lyfter fram modersmålet, och 

poängterar dessutom att det blev ett favoritämne först i gymnasiet. En lyfter upp uppsats-

skrivning som en absolut favorit i gymnasiet. 

Även om jag inte frågar efter ämnen som de intervjuade ogillade i skolan tar en av de 

intervjuade upp att finska och modersmålet svenska för hen var de tråkigaste ämnena i skolan. 

Hen anser att det till stor del berodde på lärarna och den intervjuade hävdar att undervisningen 

var för teoretisk. En annan lyfter fram matematik som ett ämne som hen avskydde i skolan. 

 

SKOLSPRÅK 

Alla de intervjuade hade svenska som skolspråk, men en uppger att hen dock talade ganska 

mycket finska i skolan med kompisar. Ingen av de intervjuade uppger att de skulle ha uppfattat 

finskan som särskilt jobbig i skolan. En konstaterar kort och gott att finskan var lätt eftersom 
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hen kunde språket ganska bra. En annan berättar att hen inte minns att hen någonsin faktiskt 

skulle ha läst finska, språket bara flöt och hen hade alltid gott vitsord. Hen antar dock att hen 

måste ha brutit på finska, eftersom en familjebekant hade varit uppenbart förvånad över att den 

intervjuade hade skrivit högsta vitsord i finska i studentexamen. 

Två av de intervjuade pekar på att finsk grammatik var något som de inte behövde tänka på 

i samband med finskundervisningen i skolan. En av dem berättar att hen först senare har fått 

höra hur svår den finska grammatiken är och misstänker att de måste ha haft en lärare som inte 

hängde upp sig på grammatiken. En annan intervjuad tar däremot fasta på att hen inte gillade 

finskan i skolan just eftersom undervisningen enligt den intervjuade hade alltför stort fokus på 

grammatik och ingen koppling till verkligheten och den finska kulturen. Dessutom var läraren 

oinspirerad och klassen orolig. Som helhet kändes undervisningen stel. 

Också en annan lyfter upp lärarens viktiga roll. I hens fall hade läraren varit så sträng att den 

intervjuade alltid hade gjort sina finskaläxor så grundligt som man bara kan eftersom hen var 

rädd för läraren, som kunde bli mycket arg. Även om finskan hade varit en del av den 

intervjuades vardag redan innan undervisningen började i skolan så hävdar hen att det var i 

skolan som hen lärde sig språket. En annan av de intervjuade säger att hen på grund av den 

helsvenska bakgrunden började lära sig finska först i skolan. Hen upplevde ämnet som vilket 

som helst annat, något som det helt enkelt bara hörde till att man skulle läsa. 

 

KARRIÄRVAL 

Merparten, fem stycken, av de intervjuade uppger att de hade fritt fram att välja karriär och inte 

upplevde påtryckning från sina närstående eller andra. En av dessa fem uppger dock att student-

examen var viktig att avlägga, men efter det hade hen haft fritt fram att välja sin väg. En av de 

intervjuade upplever att hen blev manipulerad när hen skulle välja utbildning. Hen hade haft 

flera alternativ som inte hade uppfattats som tillräckligt bra av familjen och kombinerat med 

dåligt självförtroende hade det lett till att den intervjuade inte ens sökte in till den utbildning 

som intresserade hen mest. Slutligen kom hen att studera det som fadern hade tyckt att hen 

skulle studera. Senare sadlade hen dock om till översättaryrket efter olika händelser i livet. 

 

BAKGRUNDENS INVERKAN PÅ KARRIÄRVÄGEN 

När jag frågar om de intervjuade tror att något i bakgrunden har bidragit till att de blev över-

sättare svarar en av de intervjuade att det som hen kommer att tänka på är att hen växte upp i 

en omgivning där det inte fanns så mycket folk: ”Jag trivs med att vara ensam och har inte det 
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där sociala behovet”. Hen tillägger också ett konstaterande om att översättarjobbet är ett ganska 

ensamt jobb. 

En annan ser ett samband mellan föräldrarnas språkintresse och sitt yrkesval. Hen vill dock 

poängtera att översättaryrket inte har varit ett mål sedan till exempel skolåldern. En annan ser 

likaså ett samband mellan förälderns språkintresse och sitt yrkesval. Svaret påminner om den 

beskrivning som en annan av de intervjuade gav av sin förälders förhållande till språket tidigare 

under intervjun (se avsnittet Föräldrarnas utbildning och förhållande till språk). Hen tar dock 

inte upp det på nytt här. En tredje intervjuad lyfter fram mor- och farföräldrarnas intresse för 

det svenska språket som något som har bidragit rätt så mycket till hens eget intresse. Hen vill 

också lyfta fram den kontakt som dessa släktingar hade haft med det sverigesvenska språket 

och anser att de talade en väldigt god svenska. 

En av de intervjuade berättar att intresset för översättning hade vuxit fram genom att hen 

intresserade sig för främmande språk i gymnasiet, och vid samma tidpunkt hörde hen också om 

EU-översättare. Den intervjuade understryker dock starkt att hen då inte alls var intresserad av 

att arbeta med det finska eller svenska språket. 

En av de intervjuade berättar en anekdot om en fascinerande översättningsuppgift från finska 

till svenska i samband med en finskakurs under året som abiturient. Hen berättar hur hen hade 

frossat i uppgiften och tyckt att texten som skulle översättas hade varit väldigt intressant 

eftersom den hade haft inslag som enligt den intervjuade egentligen inte kunde översättas. Hen 

vill också påpeka att det var ovanligt att man i samband med språkundervisningen i skolan fick 

översätta till sitt modersmål, utan att översättningsuppgifterna vanligen gick ut på att öva sig i 

det främmande språkets terminologi genom att översätta uttryckligen till det främmande 

språket. Den intervjuade påpekar att den här specifika översättningsuppgiften ingalunda gjorde 

att hen där och då bestämde sig för att bli översättare, men händelsen har ändå fastnat i minnet 

som något mycket inspirerande. 

En av de intervjuade lyfter inte fram någon faktor från uppväxten som skulle ha påverkat att 

hen blev översättare. Detta är dock rätt naturligt, eftersom hen har sadlat om till översättning 

senare i livet. Den intervjuade anser att det helt enkelt är livet som har fört hen in på översättning 

bland annat i och med en finskspråkig partner som gjorde att hen lärde sig bättre finska. Att hen 

sedan landade som översättare var summan av många faktorer i det vuxna livet. 

För det mesta kan de intervjuade inte peka på något i sin bakgrund som skulle ha orsakat 

utmaningar på vägen till att bli översättare. En av dem konstaterar ändå att hur bra hen har talat 

svenska har varierat under årens lopp och att svenskan blev ganska svag under en period då hen 

talade mest finska. 
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PROFESSIONELLA FÖREBILDER 

Ingen av de intervjuade kan uppge att de skulle ha haft någon professionell förebild som skulle 

ha inspirerat dem att bli översättare. Två berättar dock att de har andra översättare i släkten, 

men de upplever alltså inte att dessa släktingar skulle ha inspirerat dem att bli översättare. En 

intressant berättelse som kommer fram genom frågan om förebilder är att en av de intervjuade 

upplever att en partners negativa inställning till översättaryrket inspirerade den intervjuade att 

bli översättare. Partnern hade studerat språk men ville absolut inte arbeta som översättare och 

upplevde översättaryrket som ett dåligt yrke, utan att enligt den intervjuade egentligen kunna 

motivera varför. Den intervjuade hade haft tanken om översättaryrket i bakhuvudet, men kände 

nu att hen ville utforska om yrket verkligen var så dåligt som enligt partnerns uppfattning. 

 

STÖD FRÅN NÄRSTÅENDE 

Fyra av de intervjuade upplever att de har fått stöd för sina studier av närstående och andra på 

ett allmänt plan, men ingen specifik uppmuntran att bli just översättare. En av de intervjuade 

berättar ändå om en förälder med stort intresse för branschen och diskussionen kring just 

myndighetsöversättning till svenska i Finland. En annan berättar att det egentligen var naturligt 

att hen skulle intressera sig för språk, eftersom föräldrarna hade varit intresserade av språk och 

den ena av föräldrarna dessutom hade varit på studentutbyte och genomfört en del språkstudier 

på universitetsnivå. En annan berättar däremot att varken hen eller omgivningen skulle ha 

kunnat tänka sig att hen skulle ha studerat språk, även om hen de facto hade goda vitsord i språk 

i skolan. Två av översättarna berättar att de inte har fått något stöd alls i sitt val att bli över-

sättare. Den ena berättar till och med om en släkting som hade kommit med direkt negativa 

kommentarer om översättaryrket och uttryckt sitt förakt gentemot det. 

 

SAMMANFATTNING AV INTERVJUSVAREN OM BAKGRUNDERNA  

Intervjuerna tyder på att det finns mycket olika bakgrunder bland de intervjuade, men en del 

likheter finns också. De intervjuade har kunnat växa upp i enspråkiga eller tvåspråkiga familjer, 

men de har alla genomgående haft svenska som skolspråk. I svaren dyker ofta upp 

konstateranden om föräldrarnas allmänt positiva inställning till eller intresse för språk, vilket 

kan ha lett till att de intervjuade har blivit intresserade av språk. En del av de intervjuade har 

akademiskt utbildade föräldrar medan andra inte har det. De allra flesta intervjuade uppger att 

de har haft helt fritt fram att välja yrke. Favoritämnena i skolan varierar stort bland de 

intervjuade. Däremot är det gemensamt för alla de intervjuade att översättarbanan inte är 
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någonting som de skulle ha eftersträvat sedan ung ålder och ingen av dem har heller haft någon 

professionell förebild som skulle ha inspirerat dem att bli översättare. 

 

4.2 Karriärväg 

 

Som konstaterat i avsnitt 1.2 avser jag i denna studie med karriärväg den utbildning som en 

person har, vad hen har arbetat med under sina år i arbetslivet och hur hen har avancerat i 

arbetslivet. De intervjuade har varit verksamma som översättare i allt från några år till flera 

decennier. 

 

DE INTERVJUADES UTBILDNING 

Alla de intervjuade har högre högskoleexamen inom något vetenskapsområde. Fyra av dem har 

högskoleexamen inom översättningsvetenskap; två från Helsingfors universitet och två från 

Vasa universitet. En av dessa fyra säger att hen redan hade en annan högskoleexamen innan 

hen kompletterade med en högskoleexamen inom översättningsvetenskap. Också de två 

intervjupersonerna som inte har högskoleexamen inom översättningsvetenskap har högskole-

examen inom varsitt annat vetenskapsområde. 

Av de intervjuade har tre inlett sin översättarkarriär utan att ha översättarutbildning på 

högskolenivå. De har alla kommit in i översättarbranschen genom arbetsuppgifter som har 

inneburit översättningar inom ett vetenskapsområde därifrån de har högskoleexamen. En av 

dem började som översättare genom att översätta vid sidan av andra arbetsuppgifter, medan de 

två andra direkt började arbeta med enbart översättningsuppgifter. En av dem säger att när hen 

blev utexaminerad och skulle börja söka jobb fanns det helt enkelt en ledig anställning som 

översättare hos en arbetsgivare vars verksamhet tangerade det vetenskapsområde som den 

intervjuade hade studerat. Hen sökte och fick jobbet. 

En av de två intervjuade som saknar högskoleexamen inom översättningsvetenskap har 

avlagt examen för auktoriserad översättare18, som inte är en högskoleexamen. Hen berättar att 

hen aldrig har haft planer på att börja göra auktoriserade översättningar, utan att hen ville 

avlägga examen för att ha ett intyg över att hen är översättare och kan översätta: 

 

 

                                                             
18 Ytterligare information om examen för auktoriserad översättare finns i lagen om auktoriserade översättare 

(7.12.2007/1231), i statsrådets förordning om auktoriserade translatorer (13.12.2007/1232) och på 

Utbildningsstyrelsen webbplats (https://www.oph.fi/sv/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/ 

auktorisoidun-kaantajan-tutkinto). 

https://www.oph.fi/sv/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/
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(1) 

Jag ville liksom ha något papper, eftersom jag inte hade översättarpapper. Då tyckte jag att det var bra. Inte för 

att jag ville göra auktoriserade översättningar. Men jag ville ha någon sådan där fjäder i hatten. 

 

Den intervjuade berättar dessutom att hen blev uppmuntrad av sin arbetsgivare att avlägga 

examen för auktoriserad översättare. 

En av de fyra intervjuade som har högskoleexamen inom översättning har senare genomfört 

högskolestudier inom ett annat vetenskapsområde, dock utan avsikt att byta yrke. Hen studerade 

främst av allmänt intresse för ämnesområdet, men konstaterar att hen visserligen senare också 

har haft nytta av studierna i sitt arbete som översättare. 

 

ERFARENHETER AV ARBETE SOM FRILANSARE 

Två av de intervjuade uppger att de under sin karriärväg har haft erfarenhet av att arbeta som 

frilansöversättare. Den ena har trivts bra som frilansöversättare. Hen berättar ytterligare att hen 

under karriären har valt att prioritera den frihet som frilansarbetet medför framom anställningar, 

trots att hen flera gånger har erbjudits anställning vid olika myndigheter: 

 

(2) 

Jag har haft mina chanser men jag har tackat nej. […] Jag är kanske inte helt säker på att jag gjorde rätt. […] 

Jag har jobbat på det tysta kan man säga, att på det sättet inte någon synlig position, att när de där chanserna 

har kommit så har jag egentligen alltid tackat nej. 

 

Hen beskriver arbetet som frilansare som att vara sin egen herre och nämner dessutom att hen 

under en period då hen var anställd fortsatte frilansarbetet vid sidan av eftersom hen ville ha 

frilansandet kvar och inte vågade släppa greppet, och slutligen sade hen upp sig för att fortsätta 

enbart som frilansöversättare. 

Den andra översättaren med erfarenhet av att arbeta som frilansöversättare blir uppriktigt 

uppjagad när hen beskriver hur besviken hen är med branschen. Översättaren vittnar om dåligt 

bemötande från översättningsbyråers sida och om dåliga ersättningar för arbetet. Enligt den 

intervjuade varierar inkomstnivån kraftigt och medan hen någon månad kan ha fått en ”helt ok 

lön” har hen under andra månader varit tvungen att leva på arbetslöshetsunderstöd. Översättaren 

anser också att översättningsbyråerna inte värdesätter översättarutbildning, utan är av den 

åsikten att vem som helst som har tagit studentexamen och läst några språk kan göra de över-

sättningar som beställs via översättningsbyråerna. Den intervjuade säger att hen inte skulle 

rekommendera arbetet som frilans för någon med översättarutbildning. 
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En skillnad mellan den nöjda frilansöversättaren och den missnöjda frilansöversättaren tycks 

vara att den nöjda har direkta kunder, medan den missnöjda främst har tagit emot översättnings-

uppdrag via översättningsbyråer. Det är dock omöjligt att utifrån dessa två exempel på frilans-

översättare sluta sig till om direkta kunder är en garanti för större belåtenhet med yrket och 

arbetsformen. 

 

VÄGEN TILL MYNDIGHETSÖVERSÄTTNING 

Ingen av de intervjuade har haft det som ett särskilt långsiktigt mål att bli översättare, till 

exempel sedan skolålder. Av de tre vars första högskoleutbildning ledde till examen inom över-

sättning visste endast en då hen inledde studierna att hen skulle bli översättare. De två andra 

hade annan fokus under kandidatskedet och bestämde sig för att bli översättare först under 

studietiden. Det allmänna intrycket som de intervjuade ger är att det att de har kommit att bli 

översättare är summan av många händelser. En av de intervjuade vill betona att hens karriärväg 

har varit spontan, medan en annan beskriver vägen till översättaryrket som att ”olika saker bara 

gjorde att det blev så” och tillägger att hen egentligen inte hade siktat på översättaryrket. En 

tredje vill ta upp att hen upplever sin karriärväg som levande och att det inte nödvändigtvis är 

hens slutmål att arbeta som myndighetsöversättare. Antagligen kommer hen ändå att fortsätta 

med någon typ av översättningsuppgifter, tror hen. 

Alla de intervjuade berättar att en karriär som just myndighetsöversättare inte är något som 

de har strävat efter. En resonerar kring att det kanske var ett naturligt val eftersom översättar-

utbildningen hade haft fokus på den typen av texter som man översätter vid myndigheter och 

två av de intervjuade säger att det enligt deras uppfattning är lättast att få jobb som myndighets-

översättare. Den ena säger att hen innan hen började arbeta som översättare hade hört att det är 

svårare att få jobb som till exempel skönlitterära översättare, medan den andra hänvisar till att 

de platsannonser som man brukar se vanligen gäller myndighetsöversättning. En tar också upp 

att hen efter studierna kände att hen ville ha en arbetsplats och inte gå in för att arbeta som 

frilans, eftersom det kändes som ett osäkert val i början av karriären. Hen kan ändå tänka sig 

att eventuellt arbeta som frilans senare under karriären. 

 

NYTTAN AV TIDIGARE JOBB 

Endast en av de intervjuade kan inte se att hen i sitt jobb som översättare skulle ha haft direkt 

nytta av tidigare arbetsuppgifter inom annan bransch. Hen berättar ändå att hen är nöjd med att 

hen har fått perspektiv på olika slags arbeten. Alla de övriga fem berättar att de nog har haft 

nytta av tidigare jobb. Då kan det handla om allt från sommarjobb och extraarbete vid sidan av 
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studierna till långvarigare anställningar. Nyttiga saker som lyfts fram är att man bekantat sig 

med terminologin inom en sektor eller lärt sig att hantera information under hård tidspress. 

 

SAMMANFATTNING AV INTERVJUSVAREN OM KARRIÄRVÄGAR 

De intervjuades karriärvägar kan grovt delas in i två lika stora grupper: dem vars första 

högskolestudier har lett till examen inom översättningsvetenskap och dem som har avlagt 

högskoleexamen inom ett annat vetenskapsområde. Bland de tre intervjuade som har saknat 

formell översättarutbildning kan man skönja ett behov av att få ett intyg över sitt översättarskap: 

en har tagit högskoleexamen inom översättning efter att hen började arbeta som översättare, 

medan en annan har avlagt examen för auktoriserad translator. Få berättar om erfarenheter som 

frilansöversättare, och bland dem som gör det är erfarenheterna helt olika. Eventuellt finns det 

ett samband mellan att den nöjda har haft direkta kunder medan den missnöjda har tagit emot 

jobb via översättningsbyråer. Ingen av de intervjuade har haft det som ett långsiktigt mål att bli 

översättare och ingen har heller medvetet strävat efter att bli just myndighetsöversättare. 

 

4.3 Personliga egenskaper 

 

Med personliga egenskaper avser jag som konstaterat i avsnitt 1.2 i denna studie sådana 

egenskaper som ingår i en persons karaktär. 

 

NYTTIGA PERSONLIGA EGENSKAPER 

En av de intervjuade beskriver sig som extremt samvetsgrann, noggrann, pålitlig och uthållig 

och säger att hen gillar problemlösning. Översättaren säger att hen är den som ”går till jobbet 

med huvudet under armen om det krävs” och uppger att det ska mycket till för att en 

översättning som hen har lovat att göra inte ska komma fram till uppdragsgivaren i tid. Hen ger 

som exempel ett par situationer då hen har varit väldigt sjuk och trots det fått utlovade över-

sättningar levererade enligt överenskommen tidsplan.  

Också en annan av de intervjuade beskriver sig som noggrann och ger som praktiskt exempel 

att hen kollar upp information och använder tillförlitliga källor och slarvar inte när det är fråga 

om något som hen kan kolla upp. Även en tredje översättare använder adjektivet noggrann om 

sig själv. Hen uppger att hen ibland är väldigt petig och noggrann och ser det som en nytta, men 

säger samtidigt att det kanske ibland går till överdrift. Hen anser också att det är nyttigt att hen 

är lugn till karaktären. En av de intervjuade säger däremot att det är nyttigt att när hen gör 

någonting så gör hen det till hundra procent. Hen gillar också att lösa problem och hävdar att 
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hen är bra på att koncentrera sig. En av de intervjuade uppger att det är nyttigt att hen tycker 

om att jobba självständigt och är nyfiken, vilket innebär att hen är intresserad av världen och 

vill ta reda på saker. 

Uthållighet tas upp av en av de intervjuade. Hen menar att egenskapen har varit rentav ett 

villkor för att få någon inkomst genom arbete som frilansöversättare. En annan sak som tas upp 

i fråga om frilansöversättning är kravet på snabbhet. En av de intervjuade säger sig ha en 

förmåga att väldigt snabbt producera en översättning under tidspress. Hen fortsätter med att 

konstatera att om man analyserar en sådan översättning i efterhand så kan man kanske 

konstatera att lösningarna inte är de bästa, men den intervjuade anser ändå att det är nyttigt att 

hen snabbt kan komma med en lösning även om resultatet inte skulle bli perfekt. Översättaren 

i fråga beskriver att hen har blivit som en slags översättningsmaskin. 

Av de sex intervjuade vill en särskilt poängtera att hen anser att hens yrkesjag är ganska 

annorlunda än vad hen är privat. Hen anser sig inte vara lika precis och noggrann på fritiden 

som hen är på jobbet. 

Nedan presenteras i tabellform de adjektiv som intervjupersonerna använder för att beskriva 

sina nyttiga personliga egenskaper. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av adjektiven som intervjupersonerna använder för att beskriva sina nyttiga personliga 

egenskaper. 

 
samvetsgrann noggrann pålitlig uthållig petig 

lugn nyfiken snabb självständig precis 

 

Sammanfattningen i tabell 2 visar på att de intervjuade tar upp rätt så liknande personliga 

egenskaper då jag ber dem beskriva sina nyttiga personliga egenskaper. Samvetsgrann, 

noggrann, petig, precis och pålitlig är adjektiv som innebär ungefär samma sak, och den som 

har dessa personliga egenskaper behöver helt naturligt också vara uthållig och bevara lugnet, 

även om hen skulle vara tvungen att arbeta snabbt. Och ett nyfiket och självständigt grepp om 

arbetet är också helt klart sammanlänkat till noggrannheten. De olika personliga egenskaperna 

som de intervjuade lyfter fram är alltså sammanlänkade och bildar en logisk helhet. 

När jag jämför de egenskaper som de intervjuade tar upp med egenskaperna under sektorn 

Attityd till arbetet i Kompetenstårtan (se avsnitt 3.4) ser jag vissa likheter: Noggrannhet i 

Kompetenstårtan motsvaras i min studie av adjektiven samvetsgrann, noggrann, petig, precis 

och pålitlig. Kompetenstårtans ihärdighet beskriver samma sak som uthållig i mitt resultat, 

medan man kan uppfatta att Kompetenstårtans stresstålighet motsvaras av adjektivet lugn. 
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Nyfikenhet tas upp både i Kompetenstårtan och i mitt resultat. I Kompetenstårtan lyfter man 

fram förmågan att leda sig själv genom arbetsplanering, vilket i mitt resultat motsvaras av 

självständig. Arbetsrytm och tidsanvändning i Kompetenstårtan omfattar den personliga 

egenskap som en av min intervjuade beskriver med adjektivet snabb. De nyttiga personliga 

egenskaper som mina intervjuade anser sig ha tycks alltså vara sådana som också arbetsgivaren 

förväntar sig av en översättare. 

Också en del av de egenskaper som respondenterna i Lafebers studie (se avsnitt 3.4) tar upp 

i sina öppna svar återkommer i mitt resultat: Lafebers tidshantering är länkat till att vara snabb, 

självständighet tas upp i de båda resultaten och Lafebers vilja till informationssökning hänger 

enligt min mening starkt ihop med att vara samvetsgrann, noggrann, petig, precis och pålitlig. 

De personliga egenskaper som de intervjuade i min studie vill framhäva är alltså inte unika för 

dem, utan också andra översättare uppskattar samma personliga egenskaper. 

Utöver Kompetenstårtan och Lafebers studie tar också Kumpulainens modell (se avsnitt 3.4) 

upp liknande egenskaper: Både i hennes modell och i mina resultat finns adjektiven nyfiken och 

uthållig. Dessutom anser jag att Kumpulainens öppen och vetgirig rätt så långt sammanfaller 

med nyfiken, likaså ihärdig med uthållig. Jämförelsen med tidigare forskning pekar på att 

myndighetsöversättare som grupp inte tycks avvika från andra översättare i fråga om personliga 

egenskaper. 

 

PERSONLIGA EGENSKAPER SOM ORSAKAR UTMANINGAR 

Ovan har jag redogjort för personliga egenskaper som de intervjuade anser att är nyttiga, men 

alla personliga egenskaper är inte nödvändigtvis bra att ha. Därför behandlas härnest de 

personliga egenskaper som har orsakat utmaningar för de intervjuade i arbetet som översättare. 

En av de intervjuade menar att hen är väldigt osäker på sig själv och att hen inte litar på sig 

själv i tillräckligt hög grad, vilket hen uppfattar som en egenskap som har orsakat utmaningar. 

Översättaren ger ett praktiskt exempel: Hen skulle översätta en text men var osäker på hur 

källtexten skulle tolkats. Hen hade sin uppfattning, men såg sedan en text där man hade tolkat 

frågan annorlunda, vilket ledde till att den intervjuade bytte tolkning i sin översättning. Detta 

visade sig senare vara oklokt, eftersom översättarens ursprungliga tolkning hade varit den rätta. 

Att vara trögstartad hör också till de dåliga egenskaper som tas upp. En av översättarna säger 

att hen ibland har svårt att komma igång med ett uppdrag, men att hen trots detta alltid får 

jobben gjorda och att när hen väl har kommit igång med en text så är hen ganska lätt inne i 

texten och flytet. 
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Bristande samrbetsförmåga är en annan dålig egenskap som tas upp. En intervjuperson 

beklagar sig över att hens strategi alltid har varit att hellre ta hela jobbet än dela på det med 

någon annan, även om det vore kämpigt. Detta eftersom hen upplever att det är så svårt att 

samarbeta. 

Avsaknad av uthållighet är en egenskap som enligt en av de intervjuade orsakar utmaningar. 

Hen preciserar att det är ganska tungt för hen att jobba med invecklade texter som kräver att 

hen som översättare utför mycket research. 

En av översättarna tar upp den stress som hen får över att hen inte är nöjd med sitt jobb på 

grund av hen har låg inkomst och att ingen i privatlivet förstår hens jobbiga läge. Den 

intervjuade delger att hen ständigt är ute efter ett bättre jobb utan att kunna slappna av. 

När vi jämför de personliga egenskaper som de intervjuade tar upp som utmanande, märker 

vi ett samband med de nyttiga personliga egenskaperna. Det tycks vara utmanande att sakna av 

de egenskaper som uppfattas som nyttiga: att inte vara snabb, uthållig eller lugn. Översättare 

som saknar någon av de nyttiga egenskaperna tycks alltså vara medvetna om att det vore nyttigt 

att besitta dem. Den tidigare forskningen tar inte direkt upp sådana egenskaper eller 

kompetenser som skulle vara dåliga för en översättare, men det logiska är att avsaknad av 

förväntade egenskaper inte är önskvärt. Mina resultat tyder på att översättare har förmåga att 

identifiera sina svagheter och vara självkritiska. 

 

RESPONS PÅ PERSONLIGA EGENSKAPER 

Av de intervjuade har ingen direkt fått negativ respons från andra på sina personliga egenskaper. 

En av översättarna säger dock att hen vet att hen lätt missuppfattas innan man lär känna hen 

bättre eftersom hen är så väldigt rak. Denna personliga egenskap bygger på att hen är 

sakorienterad och vill att det som hen medverkar i ska bli bra. Den intervjuade menar att hen 

som tur har en chef som på sätt och vis tycker att det är bra att hen säger rakt, eftersom det inte 

blir till något om alla på jobbet ”går som katter kring het gröt”. Den intervjuade vill ännu 

precisera att den här egenskapen inte betyder att hen skulle vilja ”jävlas” med någon. Hen 

tillägger också att hen misstänker att det att hen låter så bestämd har gjort att hen inte har blivit 

anställd efter ett par arbetsintervjuer som hen har varit på. 

De övriga intervjuade har endast fått positiv respons på sina personliga egenskaper. En av 

dem har fått höra att hen förhåller sig väldigt professionellt till sitt arbete, bland annat genom 

att kolla upp små grejer och höra med beställaren om hur saker och ting ska tolkas. En annan 

har fått positiv respons på att hen kan arbeta självständigt. Hen har dessutom fått positiv respons 

på att hen kommer med idéer och är aktiv på arbetsplatsen. En av översättarna har fått höra att 
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hen är en mycket privat person och samtidigt snäll och vänlig. En annan av de intervjuade delger 

att hen har fått positiv respons på att hen tack vare tidigare utbildning och annat jobb under 

karriären kan se på ett annat sätt på hur översättningsfunktionen på arbetsplatsen är organiserad. 

Av de intervjuade med erfarenhet av att arbeta som frilansöversättare säger den ena att en 

frilansare får ”absolut ingen respons”. Översättaren tillägger att en frilansöversättare visserligen 

genast blir kontaktad om en översättning blir försenad och att man ibland kan får höra att man 

har varit snabb eller dylikt. En av översättarna har svårt att inbilla sig att någon skulle 

kommentera hens personliga egenskaper. Det enda som hen ibland får höra är att hen har lyckats 

”fixa” något snabbt.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det tycks vara väldigt ovanligt för översättare 

att få respons på sina personliga egenskaper på jobbet. Den lilla respons som de intervjuade har 

fått har varit positiv. Detta väcker frågor kring vad avsaknaden av respons kan bero på: Är det 

överlag ovanligt att få respons på personliga egenskaper på arbetsplatsen eller gäller det endast 

översättare? Är det kanske för personligt att tala om personliga egenskaper? Samtidigt vore det 

uppmuntrande av chefer och kollegor att ge översättarna beröm för deras personliga egen-

skaper. Och genom att berömma sådant som en översättare har blivit bättre på kan man ju upp-

muntra till fortsatt positiv utveckling. En möjlighet är ju att de intervjuade i själva verket har 

fått respons på sina personliga egenskaper, men att den har varit indirekt och att de intervjuade 

därför inte har uppfattat att det har varit fråga om just respons på personliga egenskaper. Enligt 

Lassus (2017b: 133) och Jaakkosela (2017: 54) leder avsaknad av responskultur till sämre 

översättningar, men de preciserar inte vad responsen gäller. Antagligen avser de främst respons 

på översättningarna, inte på översättarnas personliga egenskaper. 

 

DE VIKTIGASTE PERSONLIGA EGENSKAPERNA 

Utöver att beskriva sina egna personliga egenskaper redogör intervjupersonerna för vilka 

personliga egenskaperna som enligt dem överlag är de viktigaste hos en översättare. Av 

översättarna tar en upp ödmjukhet. Hen motiverar detta med att nästan varje jobb som hen sätter 

igång med handlar om någonting som är helt nytt för hen och som hen inte vet någonting om 

sedan tidigare. Den intervjuade förklarar ytterligare att man som översättare inte kan ha en 

sådan inställning som många icke-översättare enligt den intervjuade har, nämligen att den som 

pratar svenska per automatik skulle veta hur saker och ting ska uttryckas. Enligt den intervjuade 

krävs det att översättaren har insikt i hur svårt det egentligen är att översätta. Hen preciserar att 
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översättaren ska kunna se sina egna begränsningar. Den intervjuade lyfter också fram att över-

sättaren ska vara uthållig och orka gräva, kontrollera och försäkra sig. Samtidigt måste över-

sättaren enligt den intervjuade vara skonsam och nådig mot sig själv. 

På samma sätt som föregående översättare lyfter också en annan av de intervjuade fram 

uthålligheten som en av översättarens viktigaste egenskaper. Dessutom ska översättaren enligt 

hen vara nyfiken till sin karaktär och intresserad av språk. 

Två av de intervjuade tar upp noggrannhet. Dessutom ska översättaren enligt dem både 

kunna ta emot och ge kritik. Enligt den ena av dem ska översättaren klara av att vara mycket 

för sig själv och arbeta självständigt, men enligt den intervjuade varierar kravet beroende på 

hur nära teamarbete man har på arbetsplatsen. Den ena av de intervjuade tillägger att över-

sättaren ska ha förmåga att uppfatta helheter och ändamålet med en text. 

Att kunna tåla kritik tas upp även av en annan av de intervjuade, men hen påpekar dessutom 

att de viktiga personliga egenskaperna beror väldigt mycket på var man jobbar. Hen nämner att 

den absolut viktigaste personliga egenskapen för en frilansöversättare är att vara snabb och tåla 

den stress som snabbt arbete medför, medan man som inhouse-översättare kan förväntas orka 

arbeta länge med samma text och peta i den. 

En annan av de intervjuade tar upp att det av översättaren krävs förmåga att följa en tidsplan 

och avgöra vad man kan göra och vad man inte kan göra, det vill säga förmåga att prioritera 

och uppfatta gränserna för det egna arbetet. Den intervjuade tar också upp kreativitet och 

preciserar att hen avser sådan kreativitet som krävs för problemlösning. Hen menar också att 

för att en översättare ska vara bra så ska översättaren ha ambitioner för sin text och ha ett 

intresse för översättaryrket. Den intervjuade tror att det syns i en text om den är en rutin-

översättning, men samtidigt påpekar hen att ”det är lättare sagt än gjort när alla pressar på”. 

I tabell 3 sammanfattas de personliga egenskaper som enligt intervjupersonerna är viktigast 

för översättare. Placeringen i tabellen är slumpmässig. 

 

Tabell 3. En sammanfattning av de viktigaste personliga egenskaperna hos en översättare enligt de intervjuade. 

 

ödmjukhet uthållighet 
skonsamhet och 

nådighet mot sig själv 
noggrannhet 

självständighet 
förmåga att ge  

och ta kritik 
snabbhet stresstålighet 

förmåga att prioritera 

och uppfatta gränser 
kreativitet ambition intresse 
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När vi jämför de personliga egenskaper som enligt de intervjuade är de viktigaste kan vi se att 

de är rätt så samma som översättarnas egna nyttiga egenskaper (se tabell 2). Som nya 

egenskaper tar de dock upp ödmjukhet, skonsamhet och nådighet, förmåga att ge och ta kritik, 

förmåga att prioritera samt ambition och intresse för yrket och texterna. 

 

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH SAMARBETE MED ÖVERSÄTTARKOLLEGOR 

En del av intervjufrågorna handlar om vilka personliga egenskaper de intervjuade uppskattar 

hos sina översättarkollegor. Hela fem av de sex intervjuade tar på ett eller annat sätt upp 

förmågan att fungera tillsammans och dela med sig av sin kunskap. De intervjuade uttrycker 

detta genom att säga att de uppskattar en bra gemenskap på arbetsplatsen (intervjuerna 

genomfördes i februari 2020, innan coronapandemin hade nått Finland), att jobbet är ett 

gemensamt intresse, att det är lätt att närma sig kollegor för att fråga eller bolla idéer samt att 

kollegorna har en vilja att hjälpa och dela med sig av sin kunskap. En av de intervjuade vill 

minnas att hen någonstans har läst om att översättaren inte ska ”gömma sig i en kammare”. Den 

intervjuade fortsätter med att berätta att det enligt hen finns väldigt många som tycker att 

översättarna ska arbeta tysta och ensam, men att den intervjuade inte uppskattar en sådan 

kollega: 

 

(3) 

Det finns hemskt många som tycker att översättarna bara ska sitta i en vrå och vara tysta. Och jag måste säga 

att jag inte uppskattar en sådan person. Vad jag uppskattar hos en översättarkollega är att hen är social och kan 
prata om jobbet. 

 

Två av de intervjuade lyfter upp att alla sorters personligheter behövs och att kollegor på så sätt 

kan komplettera varandra. En annan menar att den viktigaste personliga egenskapen hos 

översättarkollegor är snällhet. Den intervjuade anser att vissa översättare är ”skört material” 

och att man inte kan ”tuffla till dem alltför mycket”. Den intervjuade förklarar ytterligare att 

även om en översatt text inte är personligt producerad från början så är texten översättarens sätt 

att uttrycka, och att hur man uttrycker någonting alltid är en del av personligheten. Därför 

uppskattar den intervjuade om kollegor är snälla med hen och hens översättningar. Hen brukar 

även själv vara snäll med sina kollegor. Utöver snällheten lyfter hen fram ödmjukhet som en 

egenskap som hen uppskattar hos översättarkollegor. 

De intervjuade redogör också för eventuella erfarenheter av personliga egenskaper som 

skulle ha blivit en belastning för samarbetet översättarkollegor emellan. Av de sex intervjuade 

kan två inte komma på några som helst personliga egenskaper som de skulle ha upplevt som en 
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belastning för samarbetet. En annan kommer inte heller på någon direkt personlig egenskap, 

men tar upp att det enligt hen är en belastning för samarbetet att ha kollegor som saknar 

översättarutbildning, eftersom den intervjuade upplever att hen då inte kan tala om jobbet med 

kollegorna på grund av att de inte förstår vad hen talar om. Även om det inte handlar om en 

direkt personlig egenskap kan konstaterandet eventuellt uppfattas som att kollegorna saknar en 

viss grad av engagemang i sitt arbete, för visst vore det möjligt att vara rätt så insatt i 

diskussionen inom översättningsfältet även om man saknar direkt översättarutbildning. 

Två av de intervjuade tar upp att det är en belastning för samarbetet med en kollega om 

kollegan är van att arbeta mycket självständigt och göra saker på sitt sätt utan att kunna ta i 

beaktande att någon annan kanske arbetar på ett annat sätt. En annan menar att det är rätt hemskt 

att arbeta med någon som har en besserwisserattityd. Attityden kan till exempel innebära att 

kollegan påstår saker och ting utan att ha kollat upp det, även om den intervjuade skulle ha 

kollat upp saken och tagit reda på hur något ska vara. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de intervjuade uppskattar möjligheten att samarbeta 

med sina översättarkollegor och sådana personliga egenskaper som stöder samarbetet. De vill 

alltså inte ha sådana kollegor som föredrar att endast arbeta för sig själva. 

 

BAKGRUNDENS INVERKAN PÅ PERSONLIGA EGENSKAPER 

Vid frågan om hur de intervjuades bakgrund har påverkat deras personliga egenskaper upplever 

tre av de intervjuade frågan som för svår att svara på. Två av de intervjuade anser att deras 

bakgrund har gjort att de gillar att vara mycket för sig själva och att det självständiga översättar-

jobbet därför passar dem. Den ena beskriver sig som en ensam varg. En av de intervjuade anser 

att hens uppväxt i en företagarfamilj har gjort att det för hen är svårt att vara anställd och ingå 

i ett stort hjul där allt går någorlunda långsamt. Den intervjuade säger att bakgrunden har gett 

hen en sådan inställning att hen inte funderar på exempelvis hurdan lönen är. På sistone har den 

intervjuade dock insett att hen inte får betalt för att fundera på saker och ting som inte fungerar 

och att hen ibland måste släppa tankarna för att inte bli jättestressad. Hen tillägger dock att det 

hemska är när detta är demotiverande för hens jobb. Hen tar också upp att det är väldigt bra att 

hen får arbeta på distans, eftersom det passar hen bättre än att arbeta på kontoret. 

 

SAMMANFATTNING AV DE INTERVJUADES SYNER PÅ PERSONLIGA EGENSKAPER 

Vid frågan om vilka egenskaper de intervjuade har haft nytta av i sitt arbete som översättare är 

svaren mycket likadana. Responsen på de personliga egenskaperna är knapphändig, medan 

översättarna själva anser att de viktigaste personliga egenskaperna hos en översättare är bland 
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annat noggrannhet, uthållighet, ödmjukhet, självständighet, kreativitet och stresstålighet. Av 

sina kollegor önskar översättarna samarbetsförmåga och vilja att dela med sig av sin kunskap. 

Dessa egenskaper är kanske inte eftertraktade enbart hos översättare utan hos kollegor inom de 

flesta branscherna. Jämförelsen mellan de personliga egenskaper som intervjupersonerna tar 

upp visar likheter med resultaten av tidigare forskning om översättares förväntade kompetenser. 

 

4.4 Att vara översättare 

 

Vad det innebär för de intervjuade att vara myndighetsöversättare står i fokus i detta avsnitt. De 

beskriver sin roll i samhället och redogör för vilka hot och möjligheter de kan se med tanke på 

branschens framtid. 

 

VAD DET I ALLMÄNHET INNEBÄR ATT VARA ÖVERSÄTTARE 

Av de intervjuade anser en att översättaryrket i allmänhet innebär att man jobbar mycket för sig 

själv, eftersom det är ett självständigt arbete att vara översättare. I fråga om specifikt 

myndighetsöversättare tar den intervjuade upp att arbetet har mycket med juridik och samhälle 

att göra och att det därför är önskvärt eller bra att ha kunskap om den substans som man över-

sätter. Hen tillägger att detta är något som utvecklas med tiden och att man lär sig under arbetets 

gång. 

En annan av de intervjuade anser att myndighetsöversättarens yrke innebär att hen är en del 

i att producera svenskspråkig service. En tredje av de intervjuade hävdar på liknande sätt att 

översättaryrket innebär att man gör viktig information tillgänglig på olika språk och därmed 

bidrar till informationsflödet. Om just myndighetsöversättning tillägger den intervjuade att den 

i högre grad än andra översättningar ska vara överensstämmande med källtexten och att 

myndighetsöversättaren noga måste se till att hen i översättningen säger just det som uppdrags-

givaren vill att ska uttryckas. 

Att arbetet förutsätter ansvar kommer också fram. En av de intervjuade säger att hen ser på 

översättandet som ett ansvar, även om det egentligen inte är hens ansvar. Men den intervjuade 

tillägger att hen tycker om att medverka då ansvaret sköts väl. Hen inflikar dock att hen 

upplever att svenskan just nu ”inte står så högt i kurs” och att den inte integreras i 

myndigheternas verksamhet utan ses som en separat funktion. Hen förundrar sig över att det 

åtminstone hos myndigheten där hen arbetar är som om tvåspråkighet vore något som man 

precis skulle ha börjat arbeta med, när man i själva verket borde ha beaktat den redan i långa 
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tider. Den intervjuade menar att det här är något som gör att hen ibland får lust att ”slänga 

handskarna i bordet”, eftersom hen är en idealist. 

Endast en av de intervjuade uppger att översättaryrket innebär att hen arbetar med sitt dröm-

yrke. Hen tillägger att hen åtminstone just nu inte kan tänka sig att hens drömyrke skulle vara 

någonting annat än översättaryrket. Den intervjuade säger att hen har blivit säkrare och säkrare 

i sin roll som översättare och att hen tycker att yrket är någonting fint. Den intervjuade delger 

att om någon frågar hen vad hen gör numera så kan hen stolt säga att hen är översättare. Den 

intervjuade säger att det för hen inte spelar så stor roll vad andra tänker om yrket och om de 

anser att det är tillräckligt prestigefyllt. Hen har för sig att folk i största allmänhet inte uppfattar 

översättning som något särskilt fint på samma sätt som många uppfattar till exempel jurist- eller 

läkaryrket som ett statusyrke. Trots detta tycker den intervjuade om att vara översättare och är 

stolt över det. 

Bland de intervjuade finns en som uppfattar att myndighetsöversättarna i Finland är ett 

”mellanting mellan specialsakkunnig och sekreterare”, lite mer än sekreterare men ändå ”någon 

slags tjänare” för dem som utför det riktiga jobbet. Den intervjuade hävdar att hen som 

myndighetsöversättare tyvärr ibland får känslan av att vara en överlopps bit och uppger att det 

känns som att uppdragsgivarna tänker att de har fått finskan gjord men att svenskan är något 

som sedan ännu ska ”klämmas in”. För det här jobbet finns det enligt den intervjuade egentligen 

inte mycket tid. Därför känner hen sig ibland som en ”stoppare”. Vidare delger den intervjuade 

att hen ibland får det uttalat eller outtalat för sig att översättningen är något som borde göras så 

fort som möjligt. Den intervjuade inflikar trots allt att det också finns de uppdragsgivare som 

tycker att översättarna gör ett viktigt jobb, men att många andra samtidigt har den attityden att 

” bara vi inte skulle behöva det här översättandet så skulle det här ju komma ut redan”. Enligt 

den intervjuades erfarenheter varierar dock attityderna mellan olika arbetsplatser. Hen säger att 

hen på en enhet med färre översättare har upplevt större uppskattning från andra anställda som 

inte arbetar med översättning. De har till exempel kommit till hen för att fråga hur saker och 

ting ska uttryckas på svenska och frågat översättaren hur mycket tid som ska reserveras för 

översättningsarbetet. Den intervjuade antar att den här inställningen kan hänga ihop med att 

man på den arbetsplatsen arbetar i väldigt långa tidsperspektiv och med stora textpaket och att 

uppdragsgivarna därför är medvetna om hur lång tid det hade tagit för dem att ta fram källtexten 

och att de därför räknar med att man inte heller kommer att kunna skriva den svenska versionen 

i ett huj. På den här arbetsplatsen har den intervjuade i högre grad upplevt att hen betraktades 

som en av specialisterna, till skillnad från läget då hen har arbetat på en större översättnings-

enhet. 



51 
 

BILDEN AV ÖVERSÄTTARYRKET 

Detta avsnitt fokuserar på huruvida de intervjuade alltid har haft samma bild av att vara 

översättare eller om bilden har förändrats. Tre av de intervjuade uppger att de innan de började 

arbeta som myndighetsöversättare trodde att myndighetsöversättning skulle vara väldigt svårt 

och att de inte skulle klara av det. Men när de sedan inledde arbetet och fick lite erfarenhet så 

märkte de att jobbet inte var så svårt som de hade tänkt sig. 

En annan av de intervjuade delger att hen trodde att det skulle vara tråkigare att arbeta som 

myndighetsöversättare, men just nu känns arbetet väldigt intressant. En annan säger att hen 

egentligen inte hade en så bra bild av arbetet innan hen började arbeta som myndighets-

översättare, medan en av de intervjuade uppger att hen hade trott att yrket skulle vara mera 

prestigefyllt och att hens bild därför har blivit mera negativ. 

Som helhet avslöjar de intervjuades svar alltså att ingen av dem egentligen hade en särskilt 

tydlig bild av yrket innan de började arbeta som myndighetsöversättare. De trodde att yrket 

skulle vara svårare, tråkigare eller ha högre anseende. De flestas bild har blivit mer positiv, med 

undantag för den intervjuade som trodde att yrket skulle ha varit mer prestigefyllt. 

 

MOTIVERANDE FAKTORER 

Olika faktorer motiverar de intervjuade att arbeta som myndighetsöversättare. En uppger att 

hen motiveras av att få använda svenska och delta i att producera information på svenska, 

medan en annan medger att hen ibland får söka efter sin motivation, men att hen nog motiveras 

av att texterna som hen översätter är nyttiga och att översättningarna hjälper mottagarna att 

förstå dem. 

Hos en av de intervjuade har det skett en ändring i motivationen: Tidigare motiverades hen 

av att hen deltar i att skapa service på svenska. Hen motiverades också av att hen lyckades 

omvandla svårare förvaltningstexter till skapliga översättningar. Dessutom motiverades hen 

väldigt mycket av känslan av att hen utvecklades och lärde sig. I sitt nuvarande arbete upplever 

den intervjuade dock inte längre samma motivation. Hen menar att det beror på att hen arbetar 

så ensam. Hen har kollegor, men i praktiken arbetar de flesta med egna uppgifter utan att 

samverka med kollegorna i det vardagliga arbetet. 

En av de intervjuade säger att hen skulle motiveras av att arbeta för att trygga de grund-

läggande språkliga rättigheterna om allt skulle fungera som det borde och hen skulle uppleva 

att allt blir bra. Enligt översättaren är detta dock inte fallet och därför känner sig den intervjuade 

inte motiverad av den orsaken. Det som däremot motiverar hen är att hen helt enkelt har ett jobb 

och får lön. Hen säger att när hen blev fastanställd så gladde hen sig över att hen skulle få den 
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trygghet som betald semester innebär. Detta kan säkert tolkas som en eloge till myndighets-

översättarens yrke, som ofta innebär en fast anställning. Att nu kunna planera sitt arbete i ett 

längre tidsperspektiv var inte alls något som översättaren tänkte på, hen tänkte bara på 

tryggheten. Den intervjuade tillägger att något annat som skulle motivera hen i jobbet skulle 

vara en chef som skulle förstå svenska tillräckligt bra för att till exempel kunna berömma den 

intervjuades arbete. Då denna möjlighet fattas försöker kollegor i stället berätta för varandra 

hur duktiga de är. 

Även en till av de intervjuade avslöjar att det är lönen som motiverar hen att arbeta som 

myndighetsöversättare. Hen säger att hen aldrig till exempel har haft ett enormt språkintresse 

eller känt kärlek till yrket. Trots detta är hen väldigt mån om att sköta sitt arbete väl, eftersom 

hen inte vill göra någonting dåligt. Den intervjuade menar dock att hen på sistone har börjat 

motiveras litegrann av tanken att det kanske är viktigt att arbeta för svenskan i Finland och dra 

sitt strå till stacken för ett levande språk. Denna nya aspekt av motivation har sitt ursprung i det 

motstånd eller direkta hat mot svenskan som den intervjuade upplever att har uppstått i 

samhället. 

En av de intervjuade beskriver sin motivation så här: 

 

(4) 

Jag känner att jag borde svara att det som motiverar mig är att det är ett så viktigt jobb. Det tycker jag också, 

men det kommer på andra plats. På första plats kommer att jag tycker att det är så jätteroligt. Trots att texterna 

kanske inte är de allra mest sprittande och det kanske inte låter så roligt att arbeta som myndighetsöversättare, 

men det är väldigt intressant. 

 

När vi analyserar de intervjuades svar som en helhet ser vi att en stor del av översättarna på lite 

olika sätt uttrycker att de uppfattar det som viktigt och motiverande att de deltar i att trygga den 

svenskspråkiga befolkningens rättigheter genom att producera information på svenska, 

rättigheter som diskuterats i kapitel 2. Det finns dock också översättare som rakt ut säger att 

översättaryrket för dem helt enkelt bara handlar om att få en inkomst. 

 

SYN PÅ ROLLEN I SAMHÄLLET 

Vad som de intervjuade anser att är deras roll och uppgift som översättare i samhället har ett 

nära samband med det som motiverar översättarna. Två av de intervjuade tar avstamp i lag-

stiftningen då de pekar på att Finland är ett tvåspråkigt land och att myndigheterna ska kunna 

erbjuda service på både finska och svenska. Mera specifikt arbetar myndighetsöversättarna för 

att den svenskspråkiga minoriteten ska få sina rättigheter tillgodosedda, som den ena av de 
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intervjuade formulerar det. För hen ingår det också i översättarens roll att arbeta för att 

minoriteten ska överleva. 

En av de intervjuade ser det som översättarens roll och uppgift i samhället att helt enkelt 

producera information på svenska, medan en annan formulerar det som att översättaren gör 

texter förståeliga för många som sedan har nytta av dem. Hen anser också att det hänger ihop 

ett visst ansvar med översättarens roll, något som översättarna också tog upp i samband med att 

de beskrev vad det innebär att vara översättare. 

Hur viktig översättarens roll känns i samhället varierar enligt en av de intervjuade beroende 

på hurdana texter hen översätter. Denna översättare har nämligen både erfarenhet av att 

översätta texter för en myndighet vars webbplats besöks av väldigt många och av att översätta 

texter som översättaren är säker på att nästan ingen läser, utan att de bara översätts för att de 

ska finnas på svenska. Den intervjuade ser det som sin uppgift i samhället att studera och lära 

sig bättre svenska och på så sätt bidra till att ”ens några av de texter som publiceras på svenska 

är på en bättre nivå”. 

 

SYN PÅ BRANSCHENS FRAMTID 

Av de sex intervjuade översättarna tar fem upp maskinöversättning som en del av branschens 

framtid. De har helt klart mest att säga om just maskinöversättning när de redogör för sin syn 

på framtiden. Alla fem beskriver att maskinöversättningens intåg skulle betyda att översättar-

yrket förändras så att man i högre grad börjar editera eller korrekturläsa maskin-

översättningarna, i stället för att översättaren skulle översätta själv. Två av de intervjuade för-

håller sig dock väldigt kritiskt till denna framtidsbild. De frågar sig ”vad är det för en slags 

människa som sedan orkar kolla att är maskinöversättningen vettig” och ”vem vill göra sådant 

jobb”? Den ena uttrycker också sin oro för hur svårt det blir att korrekturläsa då maskin-

översättningen kan styra tolkningen av källtexten i en riktning som inte beaktar alla språkets 

nyanser. 

En av de fem som tar upp maskinöversättning tror dock inte att maskinöversättning kommer 

att användas vid översättning från finska till svenska, utan främst när engelska ingår i språk-

paret. En av översättarna oroar sig särskilt för att frilansöversättare enligt hens erfarenhet får 

väldigt dåligt betalt för att korrekturläsa maskinöversättningar. Däremot ser hen inte något 

motsvarande hot i fråga om inhouse-översättare, eftersom hen antar att inhouse-översättarnas 

lön inte skulle påverkas av en övergång till att granska maskinöversatta texter. De intervjuade 

översättarna stämplar inte maskinöversättning som ett direkt hot, men de oroar sig för hur den 
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kommer att påverka översättaryrket och en av de intervjuade uttrycker att hen är ”rädd att man 

kommer att gå för långt med den”. 

Två av de intervjuade tar upp en eventuell grundlagsändring som ett hot för branschens 

framtid, med tanke på just översättning av myndighetstexter till svenska. Den ena uttrycker sin 

oro för att politiker kanske i framtiden kan se översättningsverksamheten som något man kan 

spara pengar på genom att låta bli att översätta lika mycket som översätts i dagsläget. Därför 

uppger den intervjuade att om hen i dagsläget skulle utbilda sig till översättare skulle hen 

komplettera sin utbildning med andra studier. Hen säger att hen ”inte skulle satsa allt på ett kort 

med översättning” om hen skulle ha fyrtio år i arbetslivet framför sig. 

En av de intervjuade tar upp samhällsdiskussionen och en ”hård attityd mot svenskan” som 

något som oroar hen. Hen är inte säker på att hen kommer att få arbeta som översättare under 

hela sitt arbetsliv och det bekymrar hen. Hen tror dock inte på en förändring inom ”nära 

förestående framtid”. Ett orosmoment som hen ser är att engelskan får större roll. Likaså är hen 

orolig för översättningarnas kvalitet om myndigheterna upphandlar översättningar från 

översättningsbyråer. 

 

SAMMANFATTNING AV SYNER PÅ ATT VARA ÖVERSÄTTARE 

De intervjuade tar upp väldigt olika saker vid frågan om vad det innebär att vara översättare. 

Bland annat svarar de att översättaren är ett mellanting, producerar svenskspråkig service och 

bär ett ansvar för svenskan. En del utför arbetet enbart för lönens skull. Alla de intervjuades 

bild av översättaryrket har ändrats med tiden. De trodde att yrket skulle vara svårare, tråkigare 

och mera prestigefyllt. Som sin främsta roll i samhället uppfattar de flesta intervjuade att bidra 

till svenskan i Finland och när de blickar in i branschens framtid tänker de främst på 

maskinöversättningens intåg, men oroar sig också i viss mån för svenskans framtida ställning i 

den finska lagstiftningen. 

 

4.5 Ytterligare synpunkter på översättarskap 

 

I det här avsnittet redogörs för sådant som de intervjuade delger i samband med intervjuerna 

men som inte direkt hör ihop med något av temana i denna avhandling. Informationen är ändå 

unik och värd att ta upp. 

Imkomsten är ett ämne som tas upp. En av de intervjuade vill framhäva att hen anser sin lön 

vara väldigt dålig. Hen tillägger ändå att hen trots detta trivs med yrket eftersom hen får arbeta 

väldigt mycket på distans. Hen anser också att distansarbetet främjar att hen stiger upp 
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emellanåt. Den intervjuade har nämligen börjat tänka mycket på hur ohälsosamt det är att sitta. 

Hen anser ytterligare att översättare borde ha rättighet att gå på gymnastik på arbetstid, 

åtminstone en timme i veckan men helst två. 

En annan faktor som nämns är att de granskningsprocesser som översättningar genomgår 

känns väldigt nedbrytande. En av översättarna anser att granskningsprocessen i viss mån är bra, 

men att den inte borde vara överdriven och till exempel handla om att granskaren säger vad 

hens språköra tycker. Den intervjuade anser att det vore bra för översättaren att själv få bära 

ansvaret för sin översättning och den intervjuade hävdar att översättarens självständiga 

yrkesstolthet skulle växa av detta. Med granskningsprocessen känner sig den intervjuade inte 

som ”en fullvärdig yrkesmänniska”. 

Engelskans roll är något som väcker oro då många arbetsgivare enligt en av intervju-

personerna lägger stor vikt vid kunskaper i engelska när de rekryterar svensköversättare. Hen 

undrar hur arbetsgivarna kan ”tro att man är så bra att man kan översätta från finska perfekt till 

två helt olika språk”. Hen tillägger att ”det skulle ju då kräva dubbelexamen i både svenska och 

engelska”. Den intervjuade är även i övrigt väldigt orolig över att många översättare saknar 

översättarutbildning och att arbetsgivare inte alltid ens är medvetna om att översättnings-

vetenskap är ett ämne som man kan studera vid ett universitet. Den intervjuade har också den 

uppfattningen att många som översätter utan översättningsvetenskaplig utbildning inte vill 

använda olika lingvistiska hjälpmedel, till exempel böcker som de borde slå upp i för att 

förbättra sin text. 

En av de intervjuade vill ta tillfället i akt för att tillägga att hen har ifrågasatt hela sitt yrkesval 

alltsedan studierna. Därför tycker hen att det nu känns ”trösterikt att få vara så här pass viktig 

och värdefull att man blir ett intervjuobjekt i en vetenskaplig studie”. 

 

 

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

Syftet med min studie har varit att öka kännedomen om myndighetsöversättare som översätter 

från finska till svenska i Finland och att synliggöra deras viktiga arbete och insats i samhället. 

Min studie är kvalitativ och deskriptiv. Utöver att jag har intervjuat sex översättare och 

förmedlat deras beskrivningar av sig själva och sina syner på översättarbranschen har jag i 

studiens teoretiska referensram visat på att det finns ett behov för min studie och att de ämnen 

som jag behandlar är relevanta. 
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Mina forskningsfrågor tar avstamp både i att det finns rätt så knappt om tidigare forskning 

kring mitt forskningsämne och i mitt eget intresse som inhouse-översättare. I avhandlingen har 

de intervjuade fått möjlighet att belysa sina bakgrunder, karriärvägar och personliga 

egenskaper. De har också fått beskriva vad det enligt dem innebär att vara myndighets-

översättare från finska till svenska i Finland. Utgående från forskningsfrågorna skapade jag fyra 

teman för intervjuerna och jag följer samma indelning när jag nu framför mina slutsatser och 

ger uppslag till fortsatt forskning. 

 

BAKGRUND 

För det första har de intervjuade berättat om sina bakgrunder. De är alla födda och uppvuxna i 

Svenskfinland, men det finns stor variation i svenskans och finskans roller under uppväxten: 

Det finns både dem som kommer från en tvåspråkig familj och dem som har haft en helsvensk 

uppväxt. Dessutom har svenskan och finskan haft olika mycket utrymme under uppväxten – 

allt från nästan enbart svenska till nästan enbart finska. Allas skolspråk har dock varit svenska. 

De intervjuade har vuxit upp med föräldrar som kan men inte måste ha haft högskoleutbildning, 

men gemensamt är att mångas föräldrar enligt de intervjuade har haft en mycket positiv 

inställning till språk. De intervjuade har för det mesta haft fritt fram att välja yrke, men ingen 

av dem har siktat på översättarbanan sedan särskilt ung ålder. Ingen av dem har heller inspirerats 

av någon professionell förebild. 

På de flesta punkterna ger översättarna alltså en rätt så heterogen bild av sin bakgrund. Detta 

kan ses som ett tecken på att det inom översättaryrket eventuellt inte finns ett så starkt samband 

mellan familjebakgrund och karriär som inom många andra yrken (se diskussionen i avsnitt 

3.2). För att fastslå den hypotesen skulle det dock krävas fortsatt forskning med ett betydligt 

större antal informanter. En sådan studie skulle man kunna genomföra i form av en enkät-

undersökning. 

 

KARRIÄRVÄG 

För det andra fick intervjupersonerna berätta hurdana karriärvägar de har haft både före och 

efter att de började arbeta som myndighetsöversättare. Av de intervjuade har alla högre 

högskoleexamen. Detta är en betydligt större andel än i den enkät som Finlands översättar- och 

tolkförbund lät utföra 2011 och där andelen facköversättare med högre högskoleexamen var 60 

% (se närmare avsnitt 3.1.2). I förbundets enkät deltog dock representanter för många olika 

språkpar. Eftersom antalet deltagare i min studie är så litet kan vi inte direkt dra den slutsatsen 
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att myndighetsöversättare till svenska i högre grad skulle ha högskoleexamen än andra fack-

översättare i Finland, men detta är en fråga som man kunde granska genom en mer omfattande 

enkätstudie. Det vore också intressant att se om det finns en skillnad mellan svensköversättare 

som översätter myndighetstexter och svensköversättare som översätter andra facktexter. Det 

bör dock beaktas att det av myndighetsöversättare ofta krävs lämplig högskoleexamen, så det 

är i sig inte överraskande att myndighetsöversättarna har högskoleexamen. 

Emellertid saknade två av de översättare som jag intervjuade formell översättarutbildning, 

medan endast 4 procent av dem som deltog i Finlands översättar- och tolkförbunds under-

sökning saknade formell utbildning. Detta tolkar jag som ett potentiellt tecken på två olika 

saker: det kan handla om att myndigheterna prioriterar kompetens och examen inom den 

substans som översätts eller så finns det inte tillräckligt många utbildade översättare för 

myndigheternas behov. Antagligen är verkligheten en kombination av dessa två faktorer. 

I övrigt tyder intervjupersonernas svar på att varken översättaryrket eller specifikt 

myndighetsöversättning skulle vara karriärer som man siktar på, utan de intervjuade har mer 

eller mindre halkat in i branschen. Här anser jag att det skulle krävas fortsatt forskning kring 

varför läget är sådant som det är: Uppfattas översättaryrket inte som tillräckligt prestigefyllt för 

att vara eftersträvansvärt? Har allmänheten en felaktig uppfattning om översättaryrket? Är det 

universiteten som misslyckas med att marknadsföra sin översättarutbildning? Vad kunde göras 

för att göra branschen mer lockande? Resultaten från Taru Virtanens doktorsavhandling (se 

avsnitt 3.1.2) visar på att engelsköversättarna vid statsrådets kansli uppfattar sin personliga 

arbetsplatsstatus som mycket hög, men inte översättaryrkets status i samhället i det stora hela. 

Gäller samma mönster för myndighetsöversättare från finska till svenska? Är det kanske så att 

allmänheten inte har en uppfattning om vad det innebär att vara specifikt myndighetsöversättare 

och därför inte upplever branschen som attraktiv? En av intervjupersonerna i min undersökning 

var väldigt upprörd över sina negativa erfarenheter av arbetet som frilansöversättare. Är det 

kanske denna bild som når ut till allmänheten och kastar en skugga över hela översättar-

branschen i allmänhetens ögon? Det vore intressant att utföra en undersökning om detta bland 

gymnasiestuderande som har ansökan till högskoleutbildning framför sig. Vilken uppfattning 

har de egentligen om översättaryrket? Är myndighetsöversättning ens något som de kommer 

att tänka på eller präglas deras bild av översättaryrket av till exempel skönlitterär översättning? 

Problematiken kring en förvrängd bild av översättaryrket har redan diskuterats på Finlands 

översättar- och tolkförbunds höstseminarium för lärare och forskare 2019, och man kom fram 

till att det behövs marknadsföringsinsatser för att bättre lyckas locka studenter till 

översättningsvetenskapliga studier vid de finländska universiteten (Kujamäki m.fl. 2020). 
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PERSONLIGA EGENSKAPER 

Genom det tredje temat riktas fokuset på hurdana personliga egenskaper de intervjuade har och 

hur de ser på sina egna och sina kollegors personliga egenskaper i förhållande till översättar-

yrket. Uthållighet och noggrannhet har visat sig vara gemensamma egenskaper för många av 

de intervjuade och dessa egenskaper är samtidigt sådana som de intervjuade uppfattar som 

nyttiga för en översättare. Andra egenskaper som lyfts fram som nyttiga är ödmjukhet, 

självständighet, kreativitet och stresstålighet, och av sina översättarkollegor önskar de 

intervjuade framför allt samarbetsförmåga och vilja att dela med sig av sin kunskap. 

När jag jämför svaren i min studie med det som listas upp i Kompetenstårtan och av Lafeber 

samt Kumpulainen (se diskussionen i avsnitt 3.4) kan jag se att många av de personliga 

egenskaper som mina intervjupersoner har lyft fram också finns bland de kompetenser som har 

lyfts fram i tidigare forskning. Som jag konstaterar i avsnitt 3.4 har den tidigare forskningen 

gjorts ur arbetsgivares eller utbildares synvinkel och handlat om de önskemål som riktas mot 

översättarna, medan denna studie har koncentrerat sig på att beskriva hurdana personliga 

egenskaper myndighetsöversättarna själva anser sig ha. Det har visat sig att de önskade 

egenskaperna och de verkliga egenskaperna i hög grad sammanfaller med varandra. Detta kan 

uppfattas som ett lyckligt läge för både arbetsgivarna och arbetstagarna. 

 

ATT VARA ÖVERSÄTTARE 

Det fjärde och sista temat ämnade utreda vad det enligt de intervjuade innebär att vara 

myndighetsöversättare och hur de ser på sin roll i samhället och på branschens framtid. Tidigare 

forskning har inte gett myndighetsöversättare som översätter från finska till svenska i Finland 

tillfälle att på ett motsvarande sätt som i min studie fritt diskutera sina tankar om översättar-

yrket. 

Det har visat sig finnas stor variation i vad de intervjuade uppfattar att det innebär att vara 

översättare. Det finns exempel på översättare som ser det som sin roll i samhället att producera 

svenskspråkig service, något som de motiveras av. Samtidigt finns det också exempel på 

översättare som främst motiveras av att ha ett arbete och få lön. Endast en av de intervjuade 

berättar att översättaryrket är hens drömyrke. Det vore intressant att genom en mer omfattande 

undersökning utreda en hur stor andel av myndighetsöversättarna till svenska som uppfattar sitt 

yrke som ett drömyrke och hur många som bara utövar yrket för utkomstens skull. Antagligen 

finns det en stor skillnad mellan olika arbetsplatser. Som diskuterat i avsnitt 3.1.2 visar Taru 

Virtanens doktorsavhandling att engelsköversättarna vid statsrådets kansli är mycket belåtna 
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med sitt arbete. Å andra sidan kan man säkert vara belåten med sitt arbete även om man inte 

direkt skulle uppfatta att man arbetar med sitt drömyrke. 

Det som helt klart kännetecknar de intervjuades bild av översättningsbranschens framtid är 

maskinöversättning. De intervjuade ställer sig inte direkt negativt till maskinöversättningens 

intåg, men de oroar sig för huruvida tekniken kommer att användas på ett sätt som verkligen 

stöder översättarnas arbete och inte gör yrket för monotont. Endast två av de sex intervjuade 

känner oro för att en sådan ändring skulle kunna göras i grundlagen som skulle leda till att färre 

myndighetstexter översätts till svenska i Finland. För det mesta var de intervjuade alltså inte 

alls oroliga för att det inte skulle finnas arbete för dem i framtiden, vilket ju förmedlar en 

trösterik bild. 

 

När jag nu i efterhand evaluerar min studie kan jag konstatera att den största begränsningen 

under studien har varit den anonymitet som jag utlovade intervjupersonerna. På grund av 

begränsningen har det inte varit möjligt att beskriva enskilda individer, utan beskrivningen har 

i stället gällt en grupp på sex översättare. Anonymiteten har alltså gjort att jag inte har kunnat 

skapa profiler om de enskilda översättarna och titta på samband mellan de enskilda individernas 

svar på olika frågor, vilket dock heller aldrig har varit målet med studien. 

Anonymiseringen har också gjort att jag har blivit tvungen att i rapporteringen utelämna en 

del information som skulle ha kunnat äventyra anonymiteten. Medan det har varit möjligt att 

inkludera mycket information genom ett skifte i abstraktionsnivån (för att ge ett fiktivt exempel 

på användning av överbegrepp: att skriva släkting i stället för kusin), har jag varit tvungen att 

utelämna information i sådana fall där de intervjuade har berättat om något specifikt som en 

annan person har sagt dem. Till exempel kan det ha handlat om en igenkännbar kommentar från 

en kollega. I sådana fall har det inte varit möjligt att anonymisera utan sådana effekter på 

utsagan att den skulle ha tappat sitt informationsvärde. 

Trots att anonymiteten har begränsat min studie på de ovannämnda sätten försvarar jag mitt  

val att utlova intervjupersonerna anonymitet. Om jag inte hade gjort det hade det antagligen 

varit betydligt svårare att hitta myndighetsöversättare att intervjua. Denna bedömning grundar 

sig på att flera av dem som jag kontaktade ställde frågor om anonymiseringen och vissa till och 

med under intervjun ville påpeka att en del saker som de tog upp skulle anonymiseras. 

Ett annat problem som jag antar att hade uppstått utan anonymiseringen hade varit att endast 

sådana personer som gärna vill synas skulle ha ställt upp för intervju. Det här skulle ha gjort 

gruppen av intervjupersoner mera homogen och förvrängt mina resultat. Antagligen skulle 

extroverta egenskaper ha framhävts i högre grad i studien än vad som är läget nu. Valet att 
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anonymisera handlar inte heller endast om att locka intervjupersoner, utan är också i linje med 

EU:s allmänna dataskyddsförordning och tidens anda, där man utgår ifrån att personuppgifter 

ska skyddas. 

Valet av fokusintervjun som metod för materialinsamling var lyckat, eftersom det tillät 

insamling av ett mångsidigt material och intervjupersonerna hade möjlighet att ta upp sådant 

som jag inte direkt frågade efter. Nackdelen med intervjuer är dock att de är arbetsdryga, vilket 

även i denna studie har lett till att antalet intervjupersoner är så lågt att inga långtgående och 

generaliserande slutsatser kan dras utgående från materialet. 
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