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Sammandrag 

 

I denna uppsats görs en undersökning av vilka effekter CAT-verktyg har på svenska 

översättares arbete. Det genomfördes en enkätstudie där informanterna rekryterades genom 

Svenska Facköversättarföreningens interna e-postlista, SFÖ-debatt. De fick svara på en enkät 

som gjordes tillgänglig på webbsidan enkät.se. Som en bakgrund till undersökningen ges en 

översikt av CAT-verktygen som inkluderar en redogörelse för verktygens bakgrund, tre olika 

typer av CAT-verktyg, fyra marknadsledande CAT-verktyg, maskinöversättning samt 

verktygens inverkan på översättning. Det förklaras sedan hur undersökningen gick till, och 

sedan redovisas resultaten från den. CAT-verktygen har blivit mycket etablerade i 

översättningsbranschen. Detta beror framförallt på att verktyget bidrar till ökad produktivitet 

och bättre kvalitet på måltexten. Det finns dock vissa faror med användandet av verktygen. 

Felaktigt användande av översättningsminnen kan innebära att kvalitén på måltexter 

försämras. Om kunden får utöva alltför stor kontroll över översättningsprocessen genom att 

tvinga översättare att använda web- och serverbaserade översättningsminnen så kan det också 

bidra till sämre kvalitet. Användandet av CAT-verktygen kan också innebära att det blir en 

prispress som gör det svårare för frilansande översättare att försörja sig. 

 

Nyckelord: CAT-verktyg, computer aided translation, computer assisted translation, 

översättningsminne, översättningskvalitet. 

 

Arbetets engelska titel: CAT-tools: threat or opportunity? 
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1. Inledning 

Denna masteruppsats utgör examensarbetet för det två-åriga masterprogrammet i översättning 

på Lunds universitet. I uppsatsen behandlas ämnet CAT-verktyg, där förkortningen står för 

computer-assisted translation eller computer-aided translation. CAT-verktygen är en typ av 

mjukvara som har till syfte att underlätta översättningsarbetet för översättare. 

 Dessa verktyg är en central del av många översättares vardag. Arbetar man för 

översättningsbyråer så används de vid så gott som varje översättningsuppdrag man får. 

Byråerna har dessutom ofta specifika krav på vilka verktyg som ska användas vid uppdrag. 

Sedan CAT-verktygens inträde på marknaden under 90-talet har de radikalt förändrat 

översättarens arbetssituation. De har påverkat lönenivåer och pris per ord och har inneburit en 

stor förändring i arbetssättet för både enskilda översättare och översättningsbyråer. De har 

också haft en inverkan på själva översättandet, i synnerhet när det gäller produktivitet och 

kvalitet på texten. Detta inflytande på både arbetssituation och översättande gör att CAT-

verktygen lämpar sig för en djupare analys.   

 Syftet med uppsatsen är att göra en utförlig studie av svenska översättares bruk av CAT-

verktyg. Jag vill bidra med en klarare bild av vilka effekter verktygen har på svenska 

översättares arbete. I uppsatsens andra avsnitt ges en översikt av CAT-verktygen som 

inkluderar en redogörelse för verktygens bakgrund, tre olika typer av CAT-verktyg, fyra 

marknadsledande CAT-verktyg, maskinöversättning samt verktygens inverkan på 

översättning. För att nå en djupare insikt i bruket av CAT-verktyg hos svenska översättare 

genomfördes en enkätstudie. Resultatet från den presenteras och sammanfattas i avsnitt tre. 

Slutligen avslutas uppsatsen med en diskussion om CAT-verktygens inverkan på 

översättningsarbetet.     

 Utvecklingen på CAT-området går snabbt framåt och nya versioner av verktygen dyker 

upp med jämna mellanrum. Några av källorna som används i uppsatsen är flera år gamla, 

framförallt Esselink (2000) och Somers (2003a; 2003b). Dessa är dock fortfarande aktuella 

eftersom de används för att beskriva grundläggande funktioner hos verktygen som inte har 

förändrats.      

 Det ska tilläggas att jag själv är yrkesverksam översättare. I mitt arbete använder jag två 

CAT-verktyg: Trados 2007 och Trados Studio 2009. Det förstnämnda använder jag endast 

med uppdrag från översättningsbyråer eftersom de vill att man levererar filer i uncleaned-

format – ett filformat som inte stöds av Trados Studio 2009. Vid uppdrag från direktkunder 

använder jag Trados Studio 2009 eftersom jag anser att det är mer överskådligt och hanterar 
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översättningsminnen på ett bättre sätt. Man slipper även integreringen med MS Word 

eftersom Trados Studio 2009 är självstående. 

 

2. CAT-verktyg – en översikt 

2.1 Bakgrund 

Computer-assisted translation eller computer-aided translation (CAT, svenska: 

översättningsverktyg) är en typ av mjukvara vars syfte är att hjälpa översättare med 

översättningsprocessen. Det är alltså en människa som står för själva översättandet medan 

mjukvaran underlättar vissa aspekter av processen (Bowker & Fisher 2010). Till exempel, om 

en text innehåller många repetitioner av ett ord så behöver man bara göra en översättning – 

programmet översätter sedan automatiskt de resterande repetitionerna som finns i texten. 

CAT-programmet kan även automatiskt slå upp termer och ta fram tidigare översatt text för 

återanvändning (Esselink 2000:359). Man kan säga att motpolen till CAT är 

maskinöversättning (MT, machine translation), vilket innebär att det är en dator som står för 

huvuddelen av översättandet men att texten kan komma att redigeras av en människa (Bowker 

& Fisher 2010).    

 Utvecklingen av CAT-verktyg startade på 60-talet när man insåg att det var svårt att 

skapa mjukvara som klarade av helt automatiska maskinöversättningar. Under denna 

tidsperiod skapade man termbanker med strukturerad information som lagrades i datorer. 

Utvecklingen av datorer och språkteknologi under 70- och 80-talet bidrog till att de moderna 

CAT-verktygen skapades. Man fick tillgång till datorer som kunde användas för att lagra, 

söka och hämta information. Dessa verktyg blev dock tillgängliga för allmänheten först på 

mitten av 90-talet (Bowker & Fisher 2010). Efter deras introduktion på marknaden har de 

snabbt blivit mycket etablerade inom översättningsbranschen. Jämförelsevis används ännu 

inte maskinöversättning i lika stor utsträckning (Esselink 2000:359–360). 

 CAT-verktygen kan delas in i tre olika kategorier: Translation Environment Tool 

(TEnT), terminologiverktyg och lokaliseringsverktyg. De två förstnämnda brukar vara 

integrerade med varandra. Dessa tre förklaras närmare i följande avsnitt. 
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2.2 Translation Environment Tool 

Den grundläggande funktionen i det CAT-verktyg som kallas för Translation Environment 

Tool är översättningsminnet. Det gör att man kan spara texter som man tidigare har översatt 

för att sedan på ett enkelt sätt konsultera dem när man arbetar med en ny översättning (TM, 

translation memory). Både källtexten och måltexten sparas i en databas. I databasen delas 

texten in i ett antal segment som innehåller källspråk och målspråk (Bowker & Fisher 2010). 

Dessa segment är textelement som programmet har angett som den minsta översättningsbara 

enheten. Dessa är vanligtvis meningar men kan också vara kapitelrubriker eller punkter på en 

lista. I de flesta program kan man ändra inställningarna för segmenteringen, exempelvis kan 

man ändra så att segmenten blir stycken istället för meningar (Esselink 2000:362–363). 

 När man ska översätta en ny text så delar programmet in texten i segment och jämför 

sedan dessa segment med dem som redan finns i databasen (Bowker & Fisher 2010). Om 

programmet hittar en exakt översättning läggs denna in automatiskt (en s.k. exact match eller 

100 % match). Om översättningen inte överensstämmer helt uppstår det en s.k. fuzzy match, 

som man sedan kan använda som ett förslag på hur en ny översättning ska se ut (Somers 

2003a:31).      

 Fuzzy matching innebär alltså att den nya översättningen inte motsvarar översättningen i 

översättningsminnet till 100 % men att det finns en viss överenstämmelse. Fuzzy matches kan 

ha ett värde på 1–99 %. Ju högre värde desto mer användbar är översättningen. Många 

program har en förinställd gräns på 60–70 % (Bowker & Fisher 2010). Denna gräns kan dock 

bestämmas av användaren. När man får en träff i översättningsminnet så markerar 

programmet automatiskt de delar av texten i den gamla översättningen som skiljer sig från 

den nya översättningen (Somers 2003a:31). 

 

Exempel 1. En 60 % fuzzy match (Esselink 2000:364). 

Översättningsminnet Källtext 

To search for text. 

So suchen Sie text. 

To search and replace text. 

 

Exempel 1 visar källtextmeningen ”To search and replace text” vid en översättning från 
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engelska till tyska. Programmet söker automatiskt igenom översättningsminnet efter liknande 

meningar. I exemplet har programmet hittat en 60 % fuzzy match: ”To search for text.” som 

åtföljs av den tyska översättningen. Skillnaderna mellan meningarna markeras, ”for” i 

översättningsminnet och ”and replace” i källtexten (Esselink 2000:364). 

 Man har också möjligheten att göra konkordanssökningar i översättningsminnet. Det 

innebär att man kan söka efter textfragment som liknar dem som finns i texten som man 

översätter. Efter sökningen visar programmet en lista på träffar i översättningsminnet (de 

segment som tidigare har lagrats) (Translator's Workbench User Guide 2007). Man kan söka 

både på källspråk och målspråk och ställa in i procent hur pass mycket det textfragment man 

söker på ska stämma överens med det som finns i minnet. Syftet med funktionen är att ta fram 

exempel på tidigare översättningar som kan vara till hjälp när man arbetar med en ny 

översättning.     

 Översättningsminnen kan också användas till att översätta dokument innan man har 

påbörjat det egna översättningsarbetet. När man genomför denna funktion, som kallas för pre-

translate, så ersätts segment i måltexten med en motsvarighet i översättningsminnet (om en 

sådan existerar). Man kan ofta välja att ställa in procentvärdet för fuzzy matches innan man 

gör detta (Translator's Workbench User Guide 2007). När man översätter texter med 

korpusbaserad maskinöversättning så sker det på ett liknande sätt. Översättningen skapas med 

hjälp av översättningsminnen. Den stora skillnaden mellan maskinöversättning och pre-

translate-funktionen är att man vid det senare använder översättningsminnen som man har 

skapat av egna översättningar. Översättningarna som finns i maskinöversättningskorpusarna 

är hämtade från andra källor. 

 En annan funktion som brukar åtfölja de flesta program med översättningsminne som 

bas är alignment. Alignment används för att skapa översättningsminnen av tidigare 

översättningar som gjorts utan CAT-verktyg. Man importerar källtext och måltext i 

programmet som automatiskt delar upp dessa i motsvarande segment (Esselink 2000:365). 

Sedan är det upp till användaren att rätta förslagen från programmet (Somers 2003a:36). Till 

exempel, om man har ett par HTML-dokument både i engelsk och finsk version och om man 

ämnar översätta nya versioner av dessa med hjälp av ett översättningsminne så kan man 

använda sig av alignment för att skapa ett översättningsminne av originaldokumenten som 

man sedan kan använda när man gör den nya översättningen (2000:365). 

 Det finns filter för olika filformat i programmen. Ett filter konverterar källfilerna till ett 

format som kan läsas av programmen. Hur filtren används varierar. I vissa program används 

de när man exporterar och importerar filer, i andra när man konverterar källfilerna till 
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programmets format, s.k. pre-processing (det omvända förloppet kallas för post-processing). 

De flesta program har filter för olika standardformat som .html/.sgml/.xml, .rc, .rtf, 

Words .doc-filer och FrameMakerfiler. Hur ofta filtren uppdateras beror på utvecklaren av 

programmet (Esselink 2000:362).    

 Det finns en mängd olika CAT-verktyg av det här slaget men några exempel är Trados, 

Déjà Vu, Wordfast och STAR Transit. Mer information om dessa och deras specifika 

funktioner finns i avsnitt 2.5. 

 

2.3 Terminologiverktyg 

Terminologiverktyg används för att lagra terminologisk information i en databas som man 

sedan kan söka i (Bowker & Fisher 2010). Informationen kan inkludera definitioner, kontext, 

genus, källa, synonymer m.m. (Esselink 2000:379). Användaren kan konsultera dessa och 

ändra efter behov (2010).    

 Terminologiverktygen är antingen självstående eller integrerade i ett TEnT (Quah 

2006:106). När de är integrerade så fungerar de på ett mer automatiskt sätt. Det finns till 

exempel en funktion som kallas för active terminology recognition. Den innebär att 

terminologiverktyget läser en text, jämför innehållet med informationen i databasen och sedan 

automatiskt listar de målspråkstermer som finns. Man kan automatisera processen ytterligare 

genom att låta programmet automatiskt ersätta termer i texten med motsvarande term på 

målspråket (Bowker & Fisher 2010).    

 Genom att använda terminologiverktyg kan översättare bli mer konsekventa vad gäller 

termer. Texten blir därmed lättare att läsa och förstå (Somers 2003a:49). 

 Exempel på denna typ av CAT-verktyg är MultiTerm, TermWatch och STAR TermStar. 

 

2.4 Lokaliseringsverktyg 

Lokalisering innebär att man anpassar mjukvara, manualer och andra produkter till en lokal 

region (Somers 2003a:67). Detta avsnitt behandlar de verktyg som används för att översätta 

texten som finns i mjukvara.    

 En funktion är att man kan översätta det grafiska användargränssnittet (GUI, graphical 

user interface) som finns i programvaror. Det grafiska användargränssnittet inkluderar 

dialogrutor, menyer och meddelanden som visas på datorskärmen (Somers 2003a:81). 

Dialogrutor är de fönster där man ändrar inställningar, ofta finns det flikar som man kan 
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klicka på. Menyer är de rullningslister som används för att välja kommandon och inställningar, 

eller för att öppna dialogrutor (Esselink 2000:58).  

 Felmeddelanden, statusmeddelanden, frågor och användningstips ingår i det som kallas 

för strängar. Att översätta strängar är den mest komplicerade och tidskrävande uppgiften vid 

lokalisering av mjukvara. Detta beror framförallt på att strängarna inte innehåller kontextuell 

information. I meny- och dialogrutorna är alternativen vanligtvis grupperade vilket innebär att 

man ser i vilken kontext de förekommer. När man översätter strängar måste man emellertid 

ofta gissa om, hur, och var en viss sträng visas i programmet (Esselink 2000:59). 

 Lokaliseringsverktygen har ett antal olika specialfunktioner. En funktion är att man i 

programmen kan översätta direkt i dialogrutorna och spara de ändringar man gör. Man kan 

också använda tidigare översättningar när man ska översätta nya versioner av program. Det 

finns även möjligheten att köra ett test på lokaliserad programvara för att undersöka om någon 

text har försvunnit på grund av brist på utrymme i en dialogruta (Somers 2003a:81). 

 Exempel på typer av lokaliseringsverktyg är Alchemy Catalyst, RC-Wintrans, Passolo 

och Sisulizer. 

 

2.5 Fyra marknadsledande CAT-verktyg 

2.5.1 Trados 

Trados utvecklas av företaget SDL och är det ledande verktyget på marknaden. I en studie 

gjord 2006 av Elina Lagoudaki använde 51 % av respondenterna Trados (Lagoudaki 2006). 

Programmet finns i två olika versioner: Trados 2007 och Trados Studio 2009. Investerar man i 

Trados Studio 2009, som är den senaste versionen, får man för närvarande Trados 2007, 

Passolo, MultiTerm och WinAlign på köpet.   

 Trados 2007 består av tre moduler som samverkar när man arbetar med översättningar: 

Translator’s WorkBench, TagEditor och MultiTerm (Peris 2009). WorkBench används för att 

lagra nya översättningar i översättningsminnet och konsultera gamla översättningar. Vid 

installationen sker en integration med Microsoft Word, där ett nytt verktygsfält med Trados-

specifika funktioner läggs till i menyn. Översättningen av dokument sker alltså i Word medan 

Workbench verkar i bakgrunden. Efter att ett dokument har översatts skapas en s.k. uncleaned 

file (i .doc-format). I denna fil finns källtexten och taggarna från Trados kvar. Taggarna som 

Trados skapar är kod som styr formateringen i ett dokument. Man måste sedan använda Clean 

Up-funktionen i Workbench för att skapa en fil som är översatt till målspråket (en s.k. cleaned 
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file) (Translator's Workbench User Guide 2007).   

 TagEditor är ett program som är specifikt utformat för att översätta och redigera 

textfiler med taggar. Ett exempel på en sådan filtyp är HTML-filer. I HTML-filer används 

taggarna för att styra strukturen och layouten på webbsidor. TagEditor kan användas 

tillsammans med Workbench när man översätter (på samma sätt som i Word där Workbench 

verkar i bakgrunden) (Translator's Workbench User Guide 2007).  

 Terminologiverktyget MultiTerm är integrerat med Workbench. Det används för att 

automatiskt ge förslag på termer medan man översätter. Förslagen hämtas från en databas som 

man har byggt upp själv. De presenteras i terminologifönstret som finns i Workbench. Man 

kan under arbetets gång lägga till termer i databasen från Workbench, Word eller TagEditor 

(Translator's Workbench User Guide 2007).   

 Resultatet från en enkät som gjordes av Svenska Facköversättarföreningen 2009 pekade 

på ett antal fördelar och nackdelar med Trados 2007 (Facköversättaren nr 6 2009). Bland 

fördelarna nämndes att programmet är väl etablerat inom översättningsbranschen, att det är 

lätt att sätta igång och översätta direkt i Word, att det har god hantering av 

översättningsminnen och snabb konkordanssökning, och att det kan hantera filformat 

som .xml och .html utan problem. Det är även lätt att få hjälp av andra översättare eftersom 

det är så pass utbrett. Utmärkande nackdelar är att det finns brister i integrationen mellan 

redigeringsverktygen (Word eller TagEditor), Workbench och MultiTerm, att själva 

redigeringsmiljön i Word är krånglig, att filkonverteringen är problematisk och sker i flera 

steg och att det förekommer en del tekniska problem med både program och filformat. 

 I Trados Studio 2009 har man tagit integrationen ett steg längre. I denna version av 

Trados kombineras många av de funktioner som finns i Trados 2007. Översättning, redigering, 

skapande av projekt och hanteringen av översättningsminnen sker numera i ett program (SDL 

Trados Studio 2009 Applications 2009). Integreringen med Word finns alltså inte längre, utan 

man översätter istället i den del av programmet som kallas för Editor. Det finns inte heller 

någon Clean Up-funktion utan rensningen av dokumenten sker när man sparar översättningen. 

 Det finns även möjligheten att skapa projekt i Studio. Det innebär att man kan 

specificera deadline för ett jobb, räkna antalet ord i översättningen, se i procent hur mycket av 

översättningen som återstår och lista de filer som ska översättas.  

 Hanteringen av översättningsminnen görs i den del av programmet som kallas för 

Translation Memories. Där kan man skapa minnen och redigera segment. Till skillnad från 

Trados 2007 kan man även ha flera översättningsminnen öppna samtidigt. Detta innebär att 

programmet kan söka igenom flera minnen på en gång och lägga till nya översättningar i dem. 
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 För hanteringen av termer används MultiTerm. Funktionerna och integrationen är 

samma som i Trados 2007.     

 Trados Studio 2009 var relativt nysläppt när Svenska Facköversättarföreningens enkät 

gjordes, men det framkom att programmet ansågs ha flera nya och lovande funktioner. Det 

påpekades att det största problemet med programmet är att det inte är kompatibelt med Trados 

2007. Man kan inte längre skapa de uncleaned files som används i Trados 2007 

(Facköversättaren nr 6 2009). 

 Trados 2007 och Trados Studio 2009 fungerar med operativsystemen Microsoft 

Windows XP, Vista och Windows 7. 

 

2.5.2 Déjà Vu 

I Lagoudakis studie utgjorde Déjà Vu-användarna 23 % av respondenterna (Lagoudaki 2006). 

Likt Trados Studio 2009 så sker översättandet i ett program, Déjà Vu X. Även hanteringen av 

projekt, termer och översättningsminnen görs i samma program.  

 Det som skiljer Déjà Vu från andra program med översättningsminne är integrationen 

med maskinöversättning, mer specifikt den typ som kallas för exempelbaserad 

maskinöversättning (EBMT, example-based machine translation) (Atril Déjà Vu X a). I 

exempelbaserad maskinöversättning använder man sig av en databas med källtexter och 

måltexter som sedan tolkas av mjukvaran för att skapa nya översättningar (Somers 2003b:85). 

Det är alltså en typ av korpusbaserad maskinöversättning (Forcada 2010). I Déjà Vu X 

används det i funktionen som kallas för assemble. Genom assemble kan man ”reparera” fuzzy 

matches så att de blir 100 % matches. Detta är möjligt eftersom programmet använder tidigare 

översättningar för att automatiskt skapa nya översättningar (Atril Déjà Vu X b). 

 Resultatet från Svenska Facköversättarföreningens enkät visade att Déjà Vu ansågs vara 

intuitivt och överskådligt. Det rankades som det näst mest användarvänliga CAT-verktyget 

(Wordfast rankades som det mest användarvänliga CAT-verktyget). Andra positiva aspekter 

inkluderade smidig hantering av projekt och tillhörande filer, och möjligheten att sortera 

segment kronologiskt eller alfabetiskt. Respondenterna uppskattade även assemble-funktionen. 

De negativa aspekterna var att vissa operationer i programmet tar lång tid, att man tvingas 

skapa projekt även vid översättning av korta dokument och att det finns svårigheter med att 

förhandsgranska översättningen innan den är helt klar. Det nämndes också att 

produktutvecklingen verkade ha stannat av (Facköversättaren nr 6 2009). 

 Deja Vu X stöds av operativsystemen Windows 98/ME/NT 4/2000/XP/Vista och 
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Windows 7. 

 

2.5.3 Wordfast 

Skillnaden mellan Wordfast och andra CAT-verktyg är framförallt att det är ett javabaserat 

verktyg. Detta innebär att programmet inte är begränsat till en specifik plattform. Det är alltså 

kompatibelt med Windows, Mac OSX och Linux (Wordfast Pro Product Brief). I Lagoudakis 

studie utgjorde Wordfastanvändarna 29 % av respondenterna. Det var det näst populäraste 

verktyget efter Trados (2006).    

 Wordfast finns i tre versioner, Wordfast Anywhere, Wordfast Classic och Wordfast Pro. 

Wordfast Anywhere är ett webbaserat CAT-verktyg där översättning, hantering av 

översättningsminnen, projekt och termdatabaser sker i en onlinemiljö. Alla filer laddas upp till 

en lösenordskyddad server. Tillgång till verktyget är gratis och man kan nå det från vilken 

internetuppkopplad dator som helst (Wordfast Anywhere). Wordfast Classic fungerar som ett 

tillägg till Microsoft Word, där all översättning sker. När man installerar programmet så läggs 

ett nytt verktygsfält med översättningsrelaterade funktioner till i Words menyrad. 

Funktionerna liknar de i Trados 2007, modulen Translator’s Workbench (Wordfast 

Translation Memory Products). Wordfast Pro liknar Trados Studio 2009 och Deja Vu X i det 

att översättningen sker i ett program. Det har även liknande funktioner vad gäller översättning, 

hantering av översättningsminnen, projekt och termdatabaser.  

 Respondenterna på Svenska Facköversättarföreningens enkät ansåg att Wordfast Classic 

är användarvänligt (rankat som det mest användarvänliga CAT-verktyget i undersökningen), 

överskådligt, robust, lätt att lära sig (man kan sätta igång direkt utan att behöva läsa 

manualen) och att det har en enkel och smidig terminologihantering. Det uppstår också sällan 

problem med programmet. De anmärkte emellertid på att det är besvärligt att arbeta med 

taggade filer (dock inte Excel- och Powerpointfiler) men att det är något som eventuellt 

fungerar bättre i Wordfast Pro (Facköversättaren nr 6 2009). 

 Wordfast Classic fungerar med Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 

7/8/9/OSX 10.3.4 och Linux. Wordfast Pro stöds av Windows XP/Vista/7, Mas OSX (över 

10.4 rekommenderas) och Linux (Wordfast Supported Platforms). 
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2.5.4 STAR Transit 

I Lagoudakis undersökning var 14 % av respondenterna STAR Transit-användare (2006). Den 

senaste versionen, STAR Transit NXT, liknar Trados Studio 2009, Déjà Vu X och Wordfast 

Pro i upplägget. Översättning, hantering av översättningsminnen och projekt görs alltså i ett 

program. Hanteringen av termdatabaser sker i terminologiverktyget STAR TermStar NXT. 

 Det som utmärker STAR Transit NXT är hanteringen av översättningsminnen. Istället 

för att använda ett centralt segmentbaserat översättningsminne skapar man ett slags virtuellt 

översättningsminne genom att associera översatta filer med varandra (Translorial.com 

20110329) (Lagoudaki 2006). Även möjligheten att importera översättningsminnen från andra 

program (i .tmx-format) finns. Det konverteras då till Transits specifika referensmaterial 

(Schubert 2009). Fördelen med detta är att man slipper problem som kan uppstå vid 

underhållet av databaserna. Man slipper också säkerhetsrisken med att ha all data samlad i en 

specifik fil (Lagoudaki 2006). En annan fördel är att man har segmenten i deras ursprungliga 

kontext till skillnad från centraliserade databaser. Problemet med detta är dock att det skapas 

en mängd olika referensfiler i projektmappar som man måste söka upp och associera för 

framtida projekt (Schubert 2009).   

 Respondenterna på Svenska Facköversättarföreningens enkät ansåg att Transit har en 

lätthanterlig redigeringsmiljö och att det kan producera bra tvåspråkiga utskrifter för 

korrekturläsning. Dock påpekades det att programmet hanterar översättningsminnen på ett 

dåligt sätt (Facköversättaren nr 6 2009). 

 STAR Transit NXT är kompatibelt med Windows 2000 (SP4)/XP/Vista och Windows 7 

(STAR Transit NXT – Product variants 2010). 

 

2.6 Maskinöversättning 

Maskinöversättning kan definieras som översättning av källtext till måltext genom 

användandet av en dator försedd med ändamålsenlig mjukvara. Maskinöversättning skiljer sig 

från CAT på det sätt att översättningen görs helt av datorn utan någon påverkan från 

översättaren. Det kan dock förekomma att översättaren gör ändringar antingen före eller efter 

översättningen är genomförd. De översättningar som görs av ett maskinöversättningsssystem 

är ofta annorlunda jämfört med de som görs av professionella översättare eftersom det uppstår 

en del problem under översättningsprocessen (Forcada 2010).  
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 En text kan tolkas på olika sätt. Meningar i en text kan vara tvetydiga om ett eller flera 

ord har flera betydelser eller om meningen har mer än en möjlig syntaktisk struktur. 

Människor kan använda sig av kontext och kunskap om världen för att lösa tolkningsproblem. 

Ett maskinöversättningssystem måste däremot använda processer som tar lång tid och kräver 

mycket information från texten runt om meningen i fråga (Arnold 2003:119–142). 

 Det finns flera sätt att uttrycka innehållet i en mening. Arnold (2003:119–142) ger ett 

exempel på skillnaden i hur man uttrycker en fråga om tid på olika språk: ”Vad är klockan?” 

(Tyska: ”Wie spät ist es?”), ”Vilka timmar är det?” (Portugisiska: ”Que horas são?”), ”Vilken 

tid är det?” (Engelska: ”What time is it?”).   

 Olika språk använder olika strukturer för att uttrycka samma sak. Ett exempel på detta 

är den engelska meningen ”I like bicycles”. På katalanska blir meningen ”M’agraden les 

bicicletes”, där det direkta objektet i den engelska meningen (”bicycles”) har blivit ett subjekt 

i den katalanska meningen (”les bicicletes”). Det subjektet kräver ett verb i plural, 

tredjeperson (”agraden”) och det engelska subjektet (pronomet ”I”) har blivit ett proklitiskt 

objekt (pronomet ”M’”). Skillnaden i strukturer mellan språk kan vara så stor att även enkla 

översättningar kan bli obegripliga (Arnold 2003:119–142).  

 Om två språk är morfologiskt, syntaktiskt och semantiskt lika varandra så minskar 

problemen med maskinöversättning. Det finns också olika texttyper som är mer eller mindre 

svåröversatta. Kommersiella brev och tekniska eller ekonomiska texter är inga problem för ett 

maskinöversättningssystem medan poesi eller marknadsföringstexter inte fungerar alls 

(Forcada 2010).    

 Maskinöversättning är som effektivast när man översätter input som har kontrollerats av 

en grupp översättare som efteråt också står för redigeringen. Gruppen måste identifiera 

problem som kan uppstå och eventuellt anpassa texten för maskinöversättningssystemet. För 

bästa resultat så måste texten vara specifikt anpassad för det maskinöversättningssystem man 

har tänkt använda (Esselink 2000:395). 

 Forcada (2010) beskriver två huvudtyper av maskinöversättning: regelbaserad och 

korpusbaserad maskinöversättning. Regelbaserad maskinöversättning är resultatet av ett 

samarbete mellan språk- och datorexperter. De skapar tillsammans ett mjukvarusystem som 

används för morfologisk och syntaktisk analys. De sammanställer också ordlistor och 

grammatiska regler som kan användas av systemet. I korpusbaserad maskinöversättning ”lär 

sig” mjukvaran att översätta genom användningen av stora korpusar som innehåller texter 

med miljontals sammanlänkade meningar på två språk. De kan liknas vid stora 

översättningsminnen.    
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 Exempelbaserad maskinöversättning är en typ av korpusbaserad maskinöversättning 

som kan delas in i tre faser: matching, alignment och recombination. Matching innebär att 

man jämför en mening som ska översättas med de källtexter som finns i de tvåspråkiga 

korpusarna. I fasen som kallas för alignment identifierar man de meningsfragment som 

överensstämmer med de måltexter som finns i korpusarna. I den sista fasen, recombination, så 

skapas en ny översättning av meningsfragmenten. Exempelbaserad maskinöversättning liknar 

översättningsminnen så tillvida att om det i korpusen finns en exakt motsvarighet till en 

mening som ska översättas så används denna automatiskt. Denna funktion finns inte i 

statistisk maskinöversättning (Forcada 2010).   

 Statistisk maskinöversättning är det område som det bedrivs mest forskning inom. Det 

är också en typ av korpusbaserad maskinöversättning. I systemet används statistisk 

sannolikhet för att skapa översättningar. Statistisk sannolikhet innebär att det finns en viss 

sannolikhet att en mening i målspråket är en översättning av en mening i källspråket. Det 

gäller alltså att hitta den mening i målspråket som har högst sannolikhet att vara den rätta 

översättningen. Sannolikheten beräknas av en dator med hjälp av korpus som innehåller texter 

på två språk (Forcada 2010).     

 Forcada (2010) anser att det inte finns någon risk att maskinöversättning kommer att 

ersätta professionella översättare. Man kan inte förvänta sig att ett maskinöversättningssystem 

ska kunna förstå texten, lösa alla tvetydigheter och producera texter som stämmer överens 

med målspråkets kultur och som passar till översättningens syfte. Det kan dock minska 

arbetsbördan för översättare, vilket innebär ökad produktivitet.  

 Prisreduktion och pc- och internetkompatibilitet har bidragit till ett ökat intresse för 

maskinöversättningssystem. CAT-verktygen som har stöd för maskinöversättning blir fler och 

fler. Translator’s Workbench i Trados 2007 är kompatibelt med Logos och Systran (Esselink 

2000:395). Trados Studio 2009 har stöd för tre maskinöversättningssystem: SDL Enterprise 

Translation Server, Language Weaver och Google Translate. Genom dem kan man skapa 

översättningar inom allmänna ämnesområden utan kostnad. Vilka språk som stöds varierar 

mellan systemen (SDL Automated Translation). I Déjà Vu X finns det stöd för 

exempelbaserad maskinöversättning. Wordfast Pro kan man använda tillsammans Google 

Translate och Wordfast Classic har stöd för Systran, Power Translator, ProMT Reverso 

(Wordfast Technical Reference Manual 2010). STAR Transit NXT har stöd för Systran, 

ProMT Reverso och Logos (STAR Transit NXT User's Guide 2009). 

 I ett datorsystem där översättningsminne och maskinöversättning används i kombination 

letar programmet först igenom översättningsminnet efter en översättning av segmentet i fråga. 
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Om programmet inte hittar någon översättning (eller bara en fuzzy match) kan man be 

maskinöversättningssystemet att översätta meningen, redigera resultatet och sedan lagra 

översättningen i översättningsminnet. Man kan också göra detta i en omgång genom att låta 

programmet köra pre-translate-funktionen. Källtexten översätts då med hjälp av ett 

översättningsminne. De oöversatta segment som blir kvar översätts av 

maskinöversättningssystemet. Måltexten kan sedan granskas av en översättare som redigerar 

och lägger in varje segment i översättningsminnet (Esselink 2000:395). 

 1997 genomförde det nederländska företaget Baan Company ett sex månader långt 

pilotprojekt där man kombinerade översättningsminne med maskinöversättning. Man använde 

då STAR Transit i kombination med Logos för att översätta från engelska till tyska (Lange & 

Bennet 2000:204–205). Det visade sig att man kunde öka översättningshastigheten upp till 

50 %, men bara om proceduren var problemfri. Detta innebär att texten som behandlas av 

systemet måste vara grammatiskt korrekt, att översättarna är utbildade och använder rätt 

makron och att maskinöversättningssystemet är utrustat med rätt termer och regler så att det 

kan förstå texten. En problemfri procedur innebär också att det inte förekommer några 

systemkrascher eller problem med regler och terminologi. Av pilotprojektet framgick det även 

att översättarnas roll i det hela var oumbärlig. De hade en bakgrundsroll som innebar att de 

hanterade systemet och dess funktioner så att en korrekt översättning skapades (Lange & 

Bennet 2000:216). 

 

2.7 Inverkan på översättningsprocess och slutresultat 

Den ökning av produktivitet och kvalitet som användandet av CAT-verktyg innebär har 

bidragit till att de används av översättningsbyråer, regeringar, internationella organisationer, 

multinationella företag och frilansöversättare. Ökningen i produktivitet beror framför allt på 

CAT-verktygens förmåga att ta fram användbara träffar i översättningsminnet. Texter som har 

mycket repetitioner eller som liknar texter som översatts tidigare tenderar att generera bra 

träffar. Detta gäller dock inte litterära texter och marknadsföringstexter som generellt är 

mindre förutsägbara. En signifikant ökning i produktivitet sker dock först efter en längre tid 

eftersom CAT-verktygen har en hög inlärningskurva, d.v.s. det tar lång tid att lära sig dem 

(Lagoudaki 2006) (Quah 2006:156) (Bowker & Fisher 2010).  

 Det finns även en del problem gällande ökningen i kvalitet. Som frilansande översättare 

är det svårt att kontrollera kvalitén på ett översättningsminne som en översättningsbyrå bistår 

med. Dessutom kan själva uppdelningen av texten i segment som de flesta CAT-verktyg 
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använder vara ett problem i sig. Man kan bli frestad att hålla sig nära källtexten vilket kan 

resultera i en sämre måltext (Bowker & Fisher 2010, Bowker 2006). 

 CAT-verktygen kan också påverka översättares status, lön och äganderätt. Vissa kunder 

kan vara av åsikten att arbete utfört med CAT-verktyg är mindre värt eftersom översättandet 

går snabbare än utan dem. Det kan innebära att de vill betala mindre för översättningen. De 

kan vilja ha ett prisavdrag om man får många 100 % träffar eller fuzzy matches i ett 

översättningsminne de bidrar med. Man måste dock kontrollera att de 100 % träffar man får 

passar in i kontexten. Det krävs alltså att man lägger ner arbetstid även på 100 % träffarna. 

CAT-verktygen kan också påverka betalningssättet – det blir allt vanligare för översättare att 

få timlön snarare än betalt per ord eller sida. Detta gäller framförallt frilansare (Bowker & 

Fisher 2010). Web- och serverbaserade översättningsminnen blir också allt vanligare vilket 

kan resultera i att kunderna får mer kontroll. De kan därmed insistera på att man bara får 

använda deras egna översättningsminnen. Detta kan medföra att det blir svårt att bygga upp 

den egna databasen med översättningar (Garcia 2008).  

 Innehållet i ett översättningsminne består av källtexter och översättningar av dessa. De 

tillhör kunden. Men när de samlas i en databas blir frågan om vem som äger vad oklar. Det 

kan finnas översättare som vill sälja översättningsminnen eller termdatabaser. Det kan uppstå 

problem om kunden vägrar att gå med på detta med hänvisning till att de har copyright på 

texterna. Lösningen på detta problem är för närvarande att översättare får skriva under 

kontrakt och sekretessavtal som innebär att de inte får sprida informationen (Bowker & Fisher 

2010). 

 

3. Svenska översättares bruk av CAT-verktyg 

I detta avsnitt redovisas svenska översättares bruk av CAT-verktyg. För att möjliggöra detta 

genomfördes en enkätundersökning. Frågorna i de två första kategorierna,  

”Översättarprofiler” och ”Arbetssituation”, ställdes för att få en tydlig bild av de svenska 

översättare som deltog i studien. Däri ingick grundläggande frågor kring kön, ålder m.m. men 

också frågor kring utbildning och huruvida de frilansar eller inte. Frågorna som ställdes i 

kategorierna ”Användning av CAT-verktyg” och ”Effekterna av CAT-verktyg” hade syftet att 

kartlägga användningen av CAT-verktygen och ta reda på vilka effekter de har på arbetet. Det 

jag ville undersöka var fördelar med verktygen som produktivitet och kvalitet, men också 

potentiella nackdelar som hämmandet av kreativitet, reproducering av fel i 

översättningsminnet och buggar i mjukvaran. I de två sista kategorierna, ”Framtidens CAT-
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verktyg”, och ”Allmänna åsikter om CAT-verktyg”, gavs det utrymme till respondenterna att 

meddela vilka funktioner de ville se i nästa generations verktyg samt lämna allmänna åsikter 

om verktygen. 

 

3.1 Enkätundersökningen 

Informanterna i enkätundersökningen rekryterades genom Svenska Facköversättarföreningens 

interna e-postlista, SFÖ-debatt. Det var därmed bara medlemmar i SFÖ som deltog i 

enkätundersökningen, d.v.s. yrkesutövande översättare. Ett mejl med instruktioner och 

webbadress till enkäten skickades ut till listan. I samma mejl informerades informanterna om 

att deltagandet var anonymt. Det totala antalet informanter var 43 (30 kvinnor och 13 män). 

Åldern låg mellan 26 och 70 år, med en medelålder på 47,8 år.  

 Den typ av CAT-verktyg som frågorna i enkäten avsåg var Translation Environment 

Tool. Enkäten bestod av sammanlagt 23 frågor. Utformandet av vissa frågor inspirerades av 

enkäterna som användes i Imperial College London Translation Memorials Survey 2006 

(Lagoudaki 2006) och LISA 2004 Translation Memory Survey (Lommel 2004). 

 Resultaten från enkätundersökningen jämförs även med dessa två undersökningar. De 

har emellertid ett något annorlunda fokus. I Lagoudakis undersökning låg fokus på att 

undersöka synen på CAT-verktyg och användandet av dem. Syftet med den undersökningen 

var att använda sig av input från respondenter för att förbättra verktygen. Detta skiljer sig från 

syftet hos min undersökning, att klarlägga svenska översättares bruk av CAT-verktyg. Min 

undersökning kan dock ses som en fristående uppföljning på den undersökningen – flera av 

frågorna som används i Lagoudakis undersökning används också i min. Påtagliga skillnader är 

dock att min undersökning har svenska respondenter, två öppna frågor, och mer fokus på 

problematiken kring verktygen.    

 Även Lommels undersökning hade något annorlunda fokus jämfört med min 

undersökning. I den undersökningen var syftet att undersöka användningen av 

översättningsminnen, värdet av översättningsminnen i branschen, och användningen av .tmx-

standarden (Lommel 2004).    

 Enkäten gjordes tillgänglig på webbsidan enkät.se. Svaren inkom mellan 20110303 och 

20110308. En begränsning hos enkät.se påverkade enkätens utformning. I flervalsfrågorna 

kunde man nämligen ha 7 alternativ per fråga som mest, vilket gjorde att jag var tvungen att 

stryka vissa alternativ. 
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Tabell 1. Översikt över enkäten. 

Kategori Typ av frågor Antal frågor 

Översättarprofil Ålder, kön, antal år som översättare, språkpar, 

operativsystem, utbildning, datorutbildning, 

datorkompetens. 

8 

Arbetssituation Frilansar eller fast anställning, typ av kunder, 

specialområde. 

3 

Användning av CAT-verktyg Om man använder CAT-verktyg, typ av CAT-

verktyg, varför man inte använder CAT-

verktyg, hur ofta CAT-verktygen används, 

köpa/sälja översättningsminnen. 

5 

Effekterna av CAT-verktyg Produktivitet, kvalitet, kreativitet, 

reproducering av fel i översättningsminnet, 

buggar i mjukvaran. 

5 

(påståenden) 

Framtidens CAT-verktyg Öppen fråga. 1 

Allmänna åsikter om CAT-

verktyg 

Öppen fråga. 1 

 

3.2 Resultat 

I detta underavsnitt redovisas resultaten från enkätundersökningen. Dessa resultat avser de 

respondenter som valde att svara på enkäten. 

3.2.1 Översättarprofil 

Som väntat hade respondenterna många års erfarenhet inom branschen. De rekryterades 

genom Svenska Facköversättarföreningen, där det krävs att man har arbetat i minst 6 månader 

som översättare för att bli accepterad som associerad medlem och i minst fem år som 

fullvärdig medlem. Hela 37 % hade arbetat som översättare mellan 10 och 20 år, och 16 % i 

mer än 30 år (en respondent hade arbetat i 50 år som översättare).  
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Diagram 1. Hur många år har du varit verksam som översättare? 

 

 

 

Huvudparten av respondenterna angav att de översätter från engelska till svenska. Det var 

också många som översätter från de nordiska språken till svenska, framförallt danska och 

norska. Flera översatte även från tyska och franska till svenska. Enstaka översättare hade 

relativt ovanliga språkpar, som tjeckiska till svenska och nederländska till svenska. 

Respondenterna tenderade att översätta från många olika källspråk, de flesta från två eller mer. 

En respondent avstod från att svara på frågan. 

 Respondenterna använde huvudsakligen operativsystemet MS Windows (84 %), det 

dominerande operativsystemet på marknaden. Få respondenter var användare av enbart Mac 

OS (7 %). Detta beror förmodligen på att många etablerade CAT-verktyg inte finns i en 

version till Mac OS. Det marknadsledande CAT-verktyget Trados finns till exempel än så 

länge bara till MS Windows. Undantaget är Wordfast vars javastruktur har möjliggjort 

versioner till flera olika operativsystem. Numera finns dock även möjligheten att kombinera 

operativsystem. En lösning om man har en Intel-baserad dator från Apple är att använda 

verktyget Boot Camp, ett program som gör att man kan installera och använda Windows XP 

(eller Windows 7) (Apple 2011). 9 % av respondenterna använde en kombination av olika 

operativsystem. Inga av respondenterna använde Linux eller liknande GNU-baserade 

operativsystem. 
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Diagram 2. Vilket operativsystem använder du? 

 

 

 

När respondenterna tillfrågades om de hade genomgått någon form av formell utbildning 

svarade 46 % att de hade en universitetsutbildning och 42 % att de hade gått på en 

översättarutbildning. 12 % av respondenterna var självlärda och hade egen erfarenhet. Detta 

resultat visar att översättare är en yrkesgrupp som tenderar att ha genomfört studier på 

högskolenivå. Även i Lagoudakis undersökning kan man finna ett liknande resultat, där 68 % 

av respondenterna hade universitetsexamen. Lagoudaki (2006) påpekar att dessa resultat är 

positiva för branschen i stort eftersom de tyder på att översättning utförs av människor med 

professionell kompetens snarare än bara praktisk språkförmåga inom flera språk. 

 

Diagram 3. Vad har du för formell utbildning? 
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Respondenterna tillfrågades också om de hade genomfört någon form av datorutbildning. De 

flesta var självlärda (62 %) men en relativt stor andel hade genomfört datorutbildning som en 

del av universitetsutbildningen (19 %). Av resterande respondenter hade 5 % gått på kurser 

anordnade av folkuniversitetet och 14 % på kurser anordnade av privata företag. 

 

Diagram 4. Har du genomgått någon form av datorutbildning? 

 

 

 

Respondenterna fick även gradera sin allmänna datorkompetens. De flesta ansåg att de hade 

antingen ”bra” datorkompetens (51 %) eller ”utmärkt” datorkompetens (40 %). Ett fåtal var 
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av uppfattningen att de bara hade en ”tillräcklig” datorkompetens (9 %). Detta resultat kan 

påvisa en tendens att översättare har en allmänt hög datorkompetens. Det kan finnas ett 

samband mellan denna höga kompetens och CAT-verktyg eftersom CAT-verktygen har en 

hög inlärningskurva (Quah 2006:156). Det är förmodligen svårare för människor med låg 

datorkompetens att lära sig CAT-verktyg. Lagoudaki (2006) kom i sin studie fram till ett 

liknande resultat (”excellent” 30 %, ”good” 64 %, ”adequate” 6 %). Hon menar att 

professionella översättare har nått en viss mognadsgrad gällande datoranvändning och därmed 

känner sig mer trygga att använda CAT-verktyg i arbetet.  

 Sannolikt finns det även ett samband mellan den höga datorkompetensen och det stora 

antalet respondenter som hade genomfört någon form av datorutbildning. 

 

Diagram 5. Hur skulle du gradera din allmänna datorkompetens? 

 

 

 

3.2.2 Arbetssituation 

Majoriteten av respondenterna var frilansare (70 %), och en del arbetade tillsammans med 

andra frilansare (23 %). Endast 7 % svarade att de var anställda som översättare på ett företag. 

I Lagoudakis studie kan man urskilja ett liknande resultat, med ett signifikant större antal 

frilansare som arbetar självständigt (48 %) (2006). Svenska Facköversättarföreningens 

prisenkät från 2007 visar dessutom att många översättare arbetar på deltid eller halvtid 

(Svenska Facköversättarföreningen 2007). Fast anställning på ett företag är något som man 
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ofta får efter att ha arbetat i flera år. 

 

Diagram 6. Hur ser din arbetssituation ut? 

 

 

 

I fråga om vilken typ av kunder som respondenterna arbetar med svarade 58 % att de arbetar 

med både översättningsbyråer och direktkunder, 33 % att de endast arbetar med översättnings-

byråer och 9 % att de endast arbetar med direktkunder. Den höga andelen av respondenter 

som arbetar med översättningsbyråer är värd att notera eftersom det ofta kan förekomma krav 

på översättarna att använda ett specifikt CAT-verktyg. 

 

Diagram 7. Vilken typ av kunder arbetar du med? 
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För att ge en tydligare bild av respondenternas arbetssituation så fick de ange det 

specialområde som de främst arbetar inom. Majoriteten av respondenterna hade teknik som 

specialområde (32 %), men många svarade även att de översätter allmänna texter (eller andra 

områden) (30 %). 14 % angav att deras specialområde var medicin, 12 % var specialiserade 

inom ekonomi, 7 % inom juridik och 5 % inom marknadsföring. Detta kan jämföras med 

resultatet av Lagoudakis studie där över hälften av respondenterna hade teknik som 

specialområde (61 %) och där gruppen som svarade att de översätter inom andra områden låg 

på 15 % (2006). 

 

Diagram 8. Vad har du för specialområde? 

 

 

 

3.2.3 Användning av CAT-verktyg 

På frågan om man använder CAT-verktyg när man översätter svarade 91 % att de gjorde det, 

9 % att de inte gjorde det. Den höga andelen deltagande CAT-användare beror förmodligen på 

att det finns många erfarna översättare inom Svenska Facköversättarföreningen och att flera 

av dem använder föreningens interna e-postlista, SFÖ-debatt. Dessa siffror hade antagligen 

sett något annorlunda ut om man hade använt ett annat forum för att rekrytera informanter. 

 

Diagram 9. Använder du CAT-verktyg när du översätter? 
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Trados 2007 (eller en tidigare version) visade sig vara det vanligaste CAT-verktyget. Det 

används av mer än hälften av respondenterna (53 %). Vad gäller resterande CAT-verktyg så 

svarade 16 % att de använder Trados Studio 2009, 12 % Wordfast, 7 % Déjà Vu och 7 % ett 

annat CAT-verktyg. Två respondenter avstod från att svara på frågan. Som väntat var alltså de 

flesta av respondenterna användare av Trados 2007. Tidigare forskning har visat att många 

översättare använder Trados – I Lagoudakis (2006) och Lommels (2004) undersökningar var 

51 % respektive 71 % användare av Trados. Det var emellertid också intressant att Trados 

2009 kom på andra plats. Det kan tyda på att det i branschen håller på att ske en övergång från 

Trados 2007 till Trados 2009. 

 

Diagram 10. Om ja, vilket CAT-verktyg använder du? 
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7 % av respondenterna i enkätstudien använder inte CAT-verktyg för att det inte passar deras 

arbete. Detta beror antagligen på att texterna de översätter innehåller få repetitioner eller 

saknar liknande terminologi vilket gör att de har begränsad användning för CAT-verktyg. En 

respondent uppgav ”annat” som anledning till varför han/hon inte använder CAT-verktyg. 

 Den höga andelen av respondenterna som använder CAT-verktyg dagligen (65 %) tyder 

på att CAT-verktyg är ett etablerat verktyg för översättare. 23 % använder CAT-verktyg varje 

vecka och 2 % varje månad. 5 % använder inte alls CAT-verktyg och 5 % inte särskilt ofta. 

 

Diagram 11. Hur ofta använder du CAT-verktyg? 

 

 

 

På frågan om de skulle kunna tänka sig att köpa/sälja översättningsminnen svarade 49 % att 

de behövde ta reda på mer information om det, 37 % var inte intresserade, 9 % kunde tänka 

sig att byta och 5 % att köpa. I Lommels undersökning fann man ett liknande resultat, där 

ungefär hälften ville ta reda på mer information (49 %) och en fjärdedel av respondenterna var 

ointresserade av frågan (25 %) (2004). Intresset för att köpa eller sälja översättningsminnen 

verkar än så länge vara rätt litet i branschen. 

 

Diagram 12. Skulle du kunna tänka dig att köpa/sälja översättningsminnen? 
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3.2.4 Effekterna av CAT-verktyg 

På påståendet till ”Min produktivitet ökar när jag använder CAT-verktyg” svarade 58 % av 

respondenterna att det stämmer mycket bra, 26 % att det stämmer ganska bra, 9 % att det 

stämmer ganska dåligt och 2 % att det inte stämmer alls. Två respondenter lämnade inget svar. 

Dessa resultat kan därmed jämföras med tidigare forskning som visar att CAT-verktyg ökar 

produktiviteten vid översättning (Lagoudaki 2006). 

 

Diagram 12. Min produktivitet ökar när jag använder CAT-verktyg. 
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Den övervägande delen av respondenterna ansåg också att kvaliteten på måltexten ökar när 

man använder CAT-verktyg. 39 % svarade ”Stämmer mycket bra” och 39 % 

svarade ”Stämmer ganska bra” på frågan om kvaliteten ökar när man översätter med CAT 

verktyg. 14 % svarade att det påståendet stämmer ganska dåligt och 5 % att det inte stämmer 

alls. En respondent lämnade inget svar. Även detta resultat kan relateras till tidigare forskning. 

I Lagoudakis undersökning svarade 70 % att de använde CAT-verktyg för att det ökade 

kvaliteten på översättningarna (2006). Detta kan jämföras med resultatet i denna 

undersökning där totalt 78 % ansåg att kvaliteten ökade. 

 

Diagram 13. Kvaliteten på måltexten ökar när jag översätter med CAT-verktyg. 

 

 

 

Respondenterna fick gradera påståendet att CAT-verktyg hämmar kreativiteten vad gäller 

ordval och meningsbyggnad. Här blev resultatet något mer varierat, 35 % svarade ”Stämmer 

ganska bra”, 30 % svarade ”Stämmer ganska dåligt”, 26 % svarade ”Stämmer inte alls” och 

7 % svarade ”Stämmer mycket bra”. En respondent lämnade inget svar. Majoriteten av 

respondenterna ansåg således att CAT-verktyg inte hade en hämmande effekt vid översättning. 

Dock ansåg en betydande del av respondenterna att det fanns en hämmande effekt (nära 

hälften av respondenterna). Detta beror förmodligen på CAT-verktygens centrala funktion: 

återanvändningen av tidigare översättningar. Det kan vara lättare och mindre tidskrävande att 

använda sig av de översättningar som redan finns i översättningsminnet istället för att variera 

meningsbyggnad och ordval. 
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Diagram 14. CAT-verktyg hämmar min kreativitet vad gäller ordval och meningsbyggnad. 

 

 

 

På påståendet till ”Det är vanligt att fel reproduceras i översättningsminnet när man använder 

CAT-verktyg” svarade 47 % att det stämmer ganska bra, 26 % att det stämmer ganska dåligt 

och 21 % att det stämmer mycket bra. Tre respondenter lämnade inga svar. En klar majoritet 

av respondenterna ansåg därmed att det är vanligt att fel reproduceras i översättningsminnet 

vid översättning. 

 

Diagram 15. Det är vanligt att fel reproduceras i översättningsminnet när man använder 

CAT-verktyg. 
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Nära hälften av respondenterna meddelade att de ofta har problem med CAT-verktyg på 

grund av buggar i mjukvaran (49 % svarade ”Stämmer ganska bra”). 47 % ansåg däremot att 

detta påstående stämmer ganska dåligt. 2 respondenter avstod från att svara. Detta resultat 

visar att det är relativt vanligt att stöta på buggar i CAT-verktygen, vilket kan vara ett hinder i 

arbetet eftersom man blir tvungen att lägga ner tid på att lösa eventuella mjukvaruproblem. 

För flertalet av CAT-verktygen finns det dock inofficiella (och ibland officiella) internetforum 

där man kan få hjälp vid problem. Ett exempel på ett aktivt sådant är det tekniska forumet på 

proz.com (Proz.com Translator Forums - Technical Support), där det finns underavdelningar 

för varje CAT-verktyg. 

 

Diagram 16. Det är ofta problem med CAT-verktygen som beror på buggar i mjukvaran. 

 

 

 

3.2.5 Framtidens CAT-verktyg 

När respondenterna tillfrågades om vilka funktioner de ville se i nästa generations CAT-

verktyg kunde man urskilja ett par tendenser. Det som nämndes mest var kompabilitet, 

hantering av terminologi och översättningsminnen och stavningskontroll. Respondenterna 

hade dock åsikter om en rad olika förbättringsområden utöver dessa. 

 Flera respondenter ville se bättre kompabilitet mellan olika CAT-verktyg, det vill säga 

enhetliga filformat som fungerar med flertalet verktyg. Detta gäller exempelvis filer som 
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översättningsminnen och arbets- och projektfiler. Två respondenter ville även att verktygen 

skulle ha bättre inbördes kompabilitet, så att man kan använda översättningsminnen från 

tidigare programversioner. En annan funktion som flera respondenter ansåg borde förbättras 

var hanteringen av terminologi. En respondent ville se en integration mellan verktygen och 

ordlistor som finns online eller på hårddisk. Automatisk översättning av självvalda nyckelord 

var också en förbättring som efterlystes.    

 Ett antal förbättringar gällande översättningsminnesfunktionen togs också upp. En 

respondent ville att CAT-verktygen inkorporerar ett lättare sätt att arbeta med serier av filer 

och flera översättningsminnen samtidigt. Andra förbättringar som föreslogs var smidigare 

redigering av segment direkt i minnet, enklare lösningar för att dela minnen med översättare 

som jobbar parallellt på samma jobb och smidigare sätt att skilja mellan olika typer av träffar i 

översättningsminnet.     

 Det förekom också förslag på förbättringar på hanteringen av text i programmen. Det 

nämndes att stavningskontrollen borde ske i samband med sparandet av segment. En 

respondent var av åsikten att verktygen borde hantera tekniska beteckningar med blandade 

siffror och bokstäver bättre. En annan respondent ville att det skulle vara enklare att 

kontrollera ändringar i texten.    

 Andra förbättringar som respondenterna ville se var lättare hantering av taggar, ett mer 

användarvänligt användargränssnitt, ett användarvänligt lokaliseringsprogram, steg-för-steg 

instruktioner för hantering av olika filtyper, stöd för källtexter som innehåller två källspråk, 

stöd för taligenkänning och andra typer av insticksprogram och att det borde vara lättare att 

komma igång med översättandet, d.v.s. mindre delprocesser som kräver kringarbete. En 

respondent tyckte att verktygen redan innehöll onödigt många funktioner. 

 

3.2.6 Allmänna åsikter om CAT-verktyg 

Respondenterna tillfrågades även om de hade några allmänna åsikter om CAT-verktyg som de 

ville delge. De aspekter på verktygen som kommenterades mest var frågan om hur pass 

nödvändiga verktygen är, produktivitet, taxor, översättningsminnen samt kompabilitet. Det 

förekom även en del kommentarer gällande specifika CAT-verktyg.  Ett flertal respondenter 

ansåg att verktygen var oumbärliga i översättningsarbetet. Vissa var av åsikten att de var till 

stor hjälp men att det fanns en del nackdelar med dem, till exempel att de kan hämma 

formuleringskonsten och att det finns en risk att man godtar felaktiga termer. En respondent 

menade att man inte ska överdriva verktygets betydelse utan att ordböcker, webbläsare och 
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stavningskontroll är lika viktiga i översättarens arbete. En annan respondent föreslog att man 

först borde översätta en text med verktygen och sedan läsa och revidera den utan verktyget 

efteråt för att få bästa möjliga måltext.     

 Flera respondenter var överens om att verktygen ökar produktiviteten. Det nämndes att 

det var ett bra verktyg vid återkommande jobb för samma kund och med liknande texter. Det 

fungerar även bra med texter som innehåller många repetitioner och med avancerad 

facklitteratur där det finns många och specifika termer (där man kan använda 

konkordansfunktionen). En respondent nämnde att verktygen gav ökad stress när de inte 

fungerade som det skulle. Enligt ett antal respondenter är det främst kunder och 

översättningsbyråer som vinner på att det går snabbare att översätta eftersom de vill ha ett 

lägre ordpris för träffar i översättningsminnet. En respondent nämnde att slutkunden ofta har 

regler för hur översättare får uttrycka sig, vilket resulterar i en stelbenthet i texten. 

Anledningen till dessa regler är att översättningarna ska resultera i ett konsekvent 

översättningsminne.     

 Två respondenter uppskattade möjligheten att skapa egna översättningsminnen. Andra 

respondenter belyste problemen med översättningsminnena som översättningsbyråerna bidrar 

med. Dessa är ofta av dålig kvalitet på grund av bristen på kontinuerligt underhåll. Det kan 

vara så att fel blir kvar i översättningen i de fall som kunden inte vill betala för korrektur av 

100 % träffar. En respondent tyckte att översättningsminnen som man kopplar upp sig mot 

online fungerar dåligt eftersom översättningen tar längre tid och ger upphov till inkonsekvent 

terminologi. Den inkonsekventa terminologin beror på att ord och segment ofta har översatts 

på olika sätt av olika översättare vilket gör att det är svårt att veta vi lken översättning som är 

korrekt.     

 Respondenterna hade även åsikter om specifika CAT-verktyg. En respondent hade gått 

över från PC till Mac för att få fler uppdrag från översättningsbyråer och hade åsikter om både 

Wordfast och Trados 2009. Wordfast för Mac OS orsakar olika problem och utvecklarna är 

inte tillräckligt lyhörda. Trados 2009 har ett rörigt användargränssnitt som är tidskrävande att 

använda men det har dock ett bättre sätt att uppdatera översättningsminnen på. En respondent 

menade att ett minskat användande av Tradosfiler som är uncleaned kommer att få 

konsekvenser för marknaden men att detta förmodligen är en förändring till det bättre. En 

respondent tyckte att det är problematiskt att Trados är så pass dominerande på marknaden. 

 Andra aspekter som respondenterna nämnde var bristen på kompabilitet mellan olika 

CAT-verktyg, att CAT-verktygen är dyra, att de innehåller få möjligheter till anpassningar till 

översättarens personliga arbetssätt och att om man får uppdrag där det ingår pdf-filer så är 
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CAT-verktygen till liten nytta. 

 

3.3 Sammanfattning 

Enkätundersökningen genomfördes för att ge en tydligare bild av de svenska översättare som 

använder CAT-verktyg och den inverkan verktygen har på översättningsarbetet. Resultatet 

från undersökningen gör att man kan dra vissa generella slutsatser kring användandet av 

verktygen.      

 En tydlig profil av respondenterna framgick av svaren från enkäten. Respondenterna 

hade allmänt mycket erfarenhet av översättningsarbete. Mer än hälften hade arbetat i över 10 

år (62 %). De flesta respondenterna översätter från engelska, danska och norska till svenska. 

Det mest använda operativsystemet var MS Windows (84 %). De flesta hade antingen 

universitetsutbildning (42 %) eller översättarutbildning (46 %). Flertalet var självlärda istället 

för att ha gått någon form av datorutbildning (62 %). Den övervägande delen av 

respondenterna graderade sin datorkompetens som ”Bra” (51 %). Majoriteten av dem var 

frilansare (70 %). Vidare så var det vanligast att arbeta både med översättningsbyråer och 

direktkunder (58 %). Teknik visade sig vara det specialområde som de flesta arbetade inom 

(32 %).      

 Majoriteten av respondenterna använder CAT-verktyg i översättningsarbetet (91 %). De 

som inte använder verktygen angav att verktygen inte passar deras arbete som främsta 

anledning. Den övervägande delen av respondenterna använde verktygen dagligen (65 %). 

Trados 2007 (eller en tidigare version) var det vanligaste CAT-verktyget. Intresset för att 

köpa eller sälja översättningsminnen var allmänt rätt lågt då 49 % kände att de behövde ta 

reda på mer information och 37 % var ointresserade.   

 Den övervägande delen av respondenterna ansåg att verktygen ökar produktiviteten 

(58 % svarade ”Stämmer mycket bra”, 26 % svarade ”Stämmer ganska bra”) och kvaliteten 

(39 % svarade ”Stämmer mycket bra”, 39 % svarade ”Stämmer ganska bra”). De var dock 

något mer delade på påståendet till att CAT-verktygen hämmar kreativiteten vad gäller ordval 

och meningsbyggnad. Mer än hälften var kritiska till detta påstående (30 % svarade ”Stämmer 

ganska dåligt”, 26 % svarade ”Stämmer inte alls”), men många ansåg också att påståendet 

stämde (35 % svarade ”Stämmer ganska bra”, 7 % svarade ”Stämmer mycket bra”). Större 

delen av respondenterna var av åsikten att det ofta reproduceras fel i översättningsminnet när 

man använder CAT-verktyg (47 % svarade ”Stämmer ganska bra”, 21 % svarade ”Stämmer 

mycket bra”). Respondenterna var delade när det kom till påståendet att det ofta är problem 
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med verktygen som beror på buggar i mjukvaran (49 % svarade ”Stämmer ganska bra”, 47 % 

svarade ”Stämmer ganska dåligt”).    

 Många respondenter ville ha bättre kompabilitet mellan CAT-verktygen t.ex. ett 

enhetligt filformat som fungerar med flera verktyg. De ville också se förbättringar gällande 

hanteringen av terminologi och översättningsminnen. Ett flertal respondenter var av åsikten 

att CAT-verktygen är nödvändiga i översättningsarbetet. Vidare ansåg flera att de ökar 

produktiviteten. Några nämnde dock att det främst är kunder och översättningsbyråer som 

vinner på detta eftersom de vill ha reducerat pris för träffar i översättningsminnet. 

 

4. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att klarlägga svenska översättares bruk av CAT-verktyg. Fokus låg 

på hur CAT-verktygen påverkar översättningsarbetet. För att undersöka detta genomfördes en 

enkätstudie där yrkesverksamma översättare fick svara på frågor om sin arbetssituation, 

användningen av CAT-verktyg samt den inverkan CAT-verktygen har på arbetet. Av 

resultatet från undersökningen framgick det att det finns tydliga fördelar och nackdelar med 

att använda sig av verktygen.    

 En av de tydligaste fördelarna är ökningen i produktivitet. I linje med tidigare forskning 

så visade resultatet från min undersökning att många översättare upplever en ökning i 

produktivitet vid användning av CAT-verktyg. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte 

gäller alla ämnesområden. Litterära texter och marknadsföringstexter fungerar förmodligen 

inte lika bra att översätta med CAT-verktyg som t.ex. en teknisk text, eftersom de innehåller 

färre repetitioner än den senare. Det är också värt att nämna den höga inlärningskurvan som 

verktygen har (Quah 2006:156). Detta fenomen var inte något som specifikt nämndes av 

respondenterna, men i mitt fall som yrkesverksam översättare så tog det ett tag innan 

ökningen i produktivitet visade sig eftersom jag var tvungen att lära mig hur verktygen 

fungerade. Det kan tilläggas att jag anser att jag har utmärkt datorkompetens.  

 En negativ bieffekt av ökningen i produktivitet är att översättare kan få mindre betalt för 

att översätta texter där man får mycket träffar i översättningsminnet. Flera respondenter 

menade att det främst är kunder och översättningsbyråer som vinner på att översättare 

använder CAT-verktyg eftersom de då kan pressa ordpriserna. Detta gör att man måste 

översätta mer för att hålla uppe sin lön. Det innebär att det kan vara svårt för nybörjare att ta 

sig in på marknaden eftersom man i början inte kan producera det höga antal ord som krävs. 

Det är också märkligt att själva färdigheten att använda CAT-verktyg inte värderas högre av 
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kunder och översättningsbyråer då det är en specialkunskap som tar tid att lära sig. 

 En annan fördel är den ökning av kvalitet på måltexterna som man får när man använder 

CAT-verktyg. Även här fanns det ingen större skillnad från tidigare forskning utan 

majoriteten av respondenterna i min undersökning ansåg att kvaliteten ökade. Intressant nog 

ansåg större delen av respondenterna även att fel ofta reproduceras i översättningsminnet när 

man använder CAT-verktyg. Att felaktiga termer lagras i översättningsminnet är ju något som 

onekligen borde ha en negativ påverkan på måltextens kvalitet. Vidare så nämnde två 

respondenter att de översättningsminnen som översättningsbyråerna bidrar med ofta är av 

dålig kvalitet på grund av brist på kontinuerligt underhåll. Detta är problematiskt eftersom det 

påverkar måltextens kvalitet om man översätter med ett översättningsminne som är av dålig 

kvalitet. Översättningsbyråernas regler för hur översättare får uttrycka sig kan också ha 

konsekvenser på måltextens kvalitet. Man föredrar alltså ett konsekvent översättningsminne 

framför en bra måltext.     

 Det är också värt att nämna den påverkan på formuleringskonsten som CAT-verktygen 

har. Många av respondenterna ansåg att verktygen hämmar både ordval och meningsbyggnad. 

Använder man hela tiden de ord och meningar som finns i översättningsminnet så hämmas 

förmodligen kreativiteten. Man blir mindre benägen att hitta nya lösningar på problem och 

därmed producerar man förmodligen inte den bästa måltext man kan. Även segmenteringen 

som görs i CAT-verktyg kan vara ett problem. När man arbetar i CAT-verktyg så läggs fokus 

oftast på en mening i taget. Därmed finns det en risk att måltexten blir sämre eftersom man 

håller sig nära källtexten.     

 Många av respondenterna kände att de ville ta reda på mer information innan de ger sig 

in på att köpa eller sälja översättningsminnen. Detta kan bero på att frågan är oklar om det är 

översättaren eller kunden som äger rätten till de översättningsminnen som skapas efter ett 

översättningsprojekt. Det är möjligt att översättarna kommer att få mindre kontroll över sina 

översättningsminnen i framtiden. Garcia (2008) nämner att web- och serverbaserade 

översättningsminnen blir allt vanligare vilket kan visa på en sådan tendens. En respondent 

nämnde även att den typen av översättningsminnen kan bidra till sämre kvalitet på måltexten 

på grund av att det finns för många översättningar att välja mellan i sådana minnen. Det är 

svårt att veta vilken översättning i minnet som är korrekt. 

 Nära hälften av respondenterna ansåg att det ofta är problem med CAT-verktygen som 

beror på buggar i mjukvaran. Detta är problematiskt eftersom buggar kan hindra översättare i 

arbetet om de är tillräckligt allvarliga. Det är tur att det finns många olika aktiva supportforum 

där man kan fråga om råd. Men utvecklarna borde se till att släppa programversioner som är 



 34 

så pass fria från buggar som möjligt. Många respondenter efterlyste bättre kompabilitet 

mellan CAT-verktygen, vilket är något som också skulle kunna förbättras i framtida 

programversioner.     

 Det bedrivs mycket forskning inom statistisk maskinöversättning. Flera CAT-verktyg 

går redan att använda tillsammans med Google Translate. Jag tror att den funktionen kommer 

att utökas och förbättras, och att vi kommer att se en ännu större integration av 

maskinöversättning och CAT-verktyg i framtiden. I Déjà Vu X har man redan kommit en bit 

på vägen med integrationen av exempelbaserad maskinöversättning.  

 Det råder ingen tvekan om att CAT-verktyget är etablerat i översättningsbranschen. Det 

är ett verktyg som numera är lika självklart att man använder i översättningsarbetet som 

ordböcker och ordbehandlingsprogram. Anledning till detta är att verktyget bidrar till ökad 

produktivitet och bättre kvalitet på måltexten. Det finns dock en fara om man låter den nya 

tekniken styra översättningen i alltför hög grad. Felaktigt användande av översättningsminnen 

kan innebära att kvalitén på måltexter påverkas negativt. Om kunden får utöva alltför stor 

kontroll över översättningsprocessen genom att tvinga översättare att använda web- och 

serverbaserade översättningsminnen så kan det också bidra till sämre kvalitet. Det finns också 

en fara för att användningen av CAT-verktygen medför en prispress som gör att det blir allt 

svårare för frilansande översättare att försörja sig. 
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Appendix: Enkät 

 

Examensarbete, masterkurs, VT 2011                     John Wasmuth 

Översättarutbildningen, SOL, Lunds universitet 

 

Denna enkätundersökning är en del av en masteruppsats vid Översättarutbildningen på Lunds 

Universitet. Den tar ca 10–15 minuter att slutföra och du kommer att vara anonym. Notera att 

fråga 17–21 handlar om påståenden som ska graderas. 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

/John Wasmuth 

 

Enkätundersökning – CAT-verktyg 

 

1. Ålder: ____ 2. Kön:  Man ☐ Kvinna ☐ 

3. Hur många år har du varit verksam som översättare? _____ 

4. Vilka är dina språkpar? 

______________________________________________________ 

5. Vilket operativsystem använder du? 

☐ Mac OS    ☐ MS Windows    ☐ GNU/Linux    ☐ Kombination av olika OS 

6. Hur ser din arbetssituation ut? 

☐ Frilansar    ☐ Frilansar och samarbetar nära med andra frilansare 

☐ Anställd som översättare på ett företag 

7. Vad har du för specialområde? 

☐Allmänna texter/annat    ☐Teknik    ☐Ekonomi   ☐Juridik  

☐Medicin    ☐Marknadsföring 

8. Vilken typ av kunder arbetar du med? 
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☐ Översättningsbyråer    ☐ Direktkunder    ☐ Både översättningsbyråer och direktkunder 

9. Vad har du för formell utbildning? 

☐Översättarutbildning    ☐Annan universitetsutbildning    ☐Certifikat från institution 

☐Självlärd, egen erfarenhet 

10. Har du genomgått någon form av datorutbildning? 

☐Nej, jag är självlärd    ☐Folkuniversitetet    ☐Kurs anordnad av privat företag    ☐Som en 

del av min universitetsutbildning 

11. Hur skulle du gradera din allmänna datorkompetens? 

☐ Utmärkt    ☐ Bra    ☐ Tillräcklig    ☐ Mycket låg 

12. Använder du CAT-verktyg när du översätter? ☐ Ja    ☐ Nej 

13. Om ja, vilket CAT-verktyg använder du? 

☐ Trados Studio 2009    ☐ Trados 2007 eller tidigare    ☐ Déjà Vu    ☐ Wordfast    ☐ STAR 

Transit 

☐ Annat 

14. Om nej, varför använder du inte CAT-verktyg? 

☐ De passar inte mitt arbete    ☐ Jag använde ett tidigare men hade ingen nytta av det i mitt 

arbete     ☐ De kostar för mycket   ☐ Jag har testat flera men gillade inget av dem    ☐ Jag 

har varken tid eller energi att hitta ett passande och lära mig det    ☐ Jag har ett men har inte 

lärt mig det ☐ Annat 

15. Hur ofta använder du CAT-verktyg? 

☐ Dagligen    ☐ Varje vecka    ☐ Varje månad    ☐ Inte särskilt ofta    ☐ Inte alls 

16. Skulle du kunna tänka dig att köpa/sälja översättningsminnen? 

☐ Köpa    ☐ Sälja    ☐ Byta    ☐ Behöver ta reda på mer information om det här 

☐ Inte intresserad 

17. Min produktivitet ökar när jag använder CAT-verktyg. 



 41 

☐ Stämmer mycket bra ☐ Stämmer ganska bra  ☐ Stämmer ganska dåligt ☐ Stämmer inte 

alls 

18. Kvaliteten på måltexten ökar när jag översätter med CAT-verktyg. 

☐ Stämmer mycket bra ☐ Stämmer ganska bra  ☐ Stämmer ganska dåligt ☐ Stämmer inte 

alls 

19. CAT-verktyg hämmar min kreativitet vad gäller ordval och meningsbyggnad. 

☐ Stämmer mycket bra ☐ Stämmer ganska bra  ☐ Stämmer ganska dåligt ☐ Stämmer inte 

alls 

20. Det är vanligt att fel reproduceras i översättningsminnet när man använder CAT-

verktyg. 

☐ Stämmer mycket bra ☐ Stämmer ganska bra  ☐ Stämmer ganska dåligt ☐ Stämmer inte 

alls 

21. Det är ofta problem med CAT-verktygen som beror på buggar i mjukvaran. 

☐ Stämmer mycket bra ☐ Stämmer ganska bra  ☐ Stämmer ganska dåligt ☐ Stämmer inte 

alls 

22. Vilka funktioner skulle du vilja se i nästa generations CAT-verktyg? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

23. Allmänna åsikter om CAT-verktyg: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


