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Preface

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den
största översättarorganisationen i Sverige med
omkring 1 150 medlemmar, genomförde år 2007
en första och mycket omfattande undersökning
om vilka priser som debiterades av medlemmarna
och vilka inkomstnivåer de uppnådde.

The Swedish Association of Professional Translators
(SFÖ), the largest translators' organization in Sweden with a membership base of approximately
1,150, conducted its first and very comprehensive
survey of translation rates charged and income
levels achieved by its members in 2007.

2007 års enkätgrupp bestående av Sven Borei
(sammankallande), Mirja Wynn-Williams och
Robert Williams, konstaterade i enkätens förord
att ”[vi] behöver ... genomföra minst en enkät till
om cirka tre år och, i idealfallet, ytterligare en till
därefter. Bara då kan vi med någon säkerhet säga
att det vi lärt oss här fortfarande gäller och att
den framtid som svaren förutsåg också verkligen
inträffade. ”

The 2007 Survey Committee, consisting of Sven
Borei (convenor), Mirja Wynn-Williams, and
Robert Williams, had stated in the preface to their

Denna uppföljningsenkät har försökt att aktualisera den tidigare enkätens viktigaste resultat.
SFÖ:s nuvarande enkätgrupp, bestående av Per
Döhler (sammankallande och resultatbearbetning), Mats Linder och Robert Williams har
utvecklat uppföljningsenkäten 2011 i samråd med
SFÖ:s styrelse.

survey that “we need at least one more survey after
about three years and ideally yet another after that.
Only then can we say with some certainty that what
we have learned here still holds and that the future
suggested by the responses has really occurred.”
The present follow-up survey is an attempt to bring
the most important results of its predecessor up to
date. SFÖ’s current Survey Committee, consisting of
Per N. Dohler (convenor and processing of results),
Mats Linder, and Robert Williams, developed the
2011 follow-up survey in consultation with the SFÖ
Board.
The results are summarized in this report.

Resultaten sammanfattas i denna rapport.
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Verktyg och metod

Tool and method

Med tanke på erfarenheterna av SFÖ:s och systerorganisationernas tidigare enkäter, samt i syfte
att förenkla enkäten för informanterna och att
möjliggöra genomförandet med knappa personella och finansiella resurser, beslöt enkätgruppen att använda sig av det webbaserade verktyget
Surveymonkey (www.surveymonkey.se).

Building on the experience of SFÖ and its sister
organizations with similar surveys in the past and
with a view to making the survey easier for respondents to complete as well as facilitating conduct of
the survey with limited personnel and resources, the
Survey Committee decided to utilize the web-based
tool Surveymonkey (www.surveymonkey.com).

Den första inbjudan gick via e-post den 8 november 2011 ut till de 1 112 av SFÖ:s medlemmar
som inte avsagt sig utskick från föreningen. Påminnelser gick ut den 14 och 21 november.
Svarsperioden förlängdes med en vecka och gick
ut den 27 november.

An invitation to take part in the survey was sent by
e-mail to the 1,112 members of the association who
had not opted out of SFÖ mailings, on November 8,
2011, followed by reminders on November 14 and
21. The survey was subsequently extended by one
week and closed on November 27.

Med kontrollfrågor säkerställdes att endast de
som är yrkesverksamma som självständiga (ej
anställda) översättare och som är medlemmar i
SFÖ kunde delta i enkäten.

Control questions ensured that only working freelance translators (as opposed to employees) who
were members of the association were able to participate in the survey.

I motsats till den tidigare enkäten togs studentmedlemmar som är yrkesverksamma som självständiga översättare med.

By contrast with the previous survey, student members who are working as freelance translators were
included.

Informanter hindrades från att svara flera gånger
så långt tekniken tillät.

Multiple replies were prevented as far as technically
possible.

Undersökningen hölls konfidentiell genom att
uppgifterna i avidentifierad form tillställdes den
person som ansvarade för analysen. Liksom i
2007 års enkät har resultat som skulle kunna leda
till att enskilda medlemmars taxor identifieras, till
exempel vid språkkombinationer som endast en
eller ett litet antal medlemmar har angivit, inte
redovisats separat.

Confidentiality was ensured by supplying data supplied to the person responsible for analysis in anonymized form. As in the 2007 survey, results which
might lead to the identification of rates charged by
individual members, for example in the case of
language combinations for which only one or a
small number of members are listed, are not reported separately.

Ett av enkätens mål var att den skulle vara enkel
för informanterna att svara på. Tyvärr visade det
sig, inte minst i vissa kommentarer vi fick, att
vissa svarsalternativ var lite väl mycket förenklade. Samtidigt har förenklingen gjort att manuell
utvärdering bitvis blev nödvändig. Detta förklarar
även varför diagrammen inte alltid ser enhetliga ut.

It was one of the objectives of this survey that it
should be as easy as possible for respondents to
complete. Unfortunately, it turned out, judging not
least by feedback we received, that some response
options ended up being oversimplified. At the same
time, this meant that a number of analyses had to
be performed manually. This also explains why the
diagrams are not always uniform in design.
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Svarsfrekvens

Response rate

Enkäten påbörjades av 426 informanter (men
slutfördes inte av alla).

426 respondents started the survey (although not all
of them completed it).

Svarsfrekvensen 38,3 % var något lägre än 2007
års 45,8 % men ovanligt hög jämfört med de nivåer som uppnåtts i liknande enkäter internationellt. Med tanke på den förhållandevis höga
svarsfrekvensen kan resultaten anses vara tämligen representativa för hela medlemsgruppen.

The 38.3% response rate was somewhat lower than
the 45.8% achieved in 2007, but still unusually high
compared with the levels achieved in comparable
surveys by translators’ organizations abroad. In
view of the good response rate, the results could be
regarded as reasonably representative of the total
membership.

När obehöriga och de som inte besvarade de inledande frågorna hade sållats bort återstod 383
svar (90,1 %).
Deltagandet föll av när det kom till ekonomifrågan (342 svar eller 80,7 % kvar efter denna
punkt) och till själva prisfrågorna (331 svar eller
80,7 % kvar efter denna punkt).
En möjlig anledning till den avtagande svarsfrekvensen kan vara att man (trots den inledande
uppmaningen i enkäten) inte hade siffrorna till
hands (fast de hade uppmanats till det) eller att
man ändå bestämde sig för att inte svara när de
”hårda” frågorna kom.

Once those who were not eligible for participation
or who stopped responding at or after the introductory questions had been screened out, 383 responses
(90.1%) remained.
Response rates declined when respondents reached
the questions concerning their general economic
situation (342 responses or 80.7% remaining after
that point) and the rates themselves (331 responses
or 77.9% remaining after that point).
A possible reason why response rates declined in this
manner was that respondents did not have the necessary figures available (despite having been
prompted to have them to hand) or decided not to
respond, once the “hardcore” questions appeared.

Plausibilitetskontroller

Plausibility checks

Innan analysen tog vid kontrollerades svarens
plausibilitet, och uppenbarliga fel (såsom priser i
öre eller euro istället för kronor, eller problem
relaterade till verktygets inkorrekta hantering av
tusentalsavgränsare) korrigerades.

Prior to analysis, responses were manually checked
for plausibility and corrected in obvious cases (rates
in öre or euros rather than SEK, problems related to
the tool’s incorrect handling of thousand separators,
etc.).
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Demo
ografisk
k informa
ation

Dem
mographic inforrmation
n

De demo
ografiska fråggorna i 2011 års enkät vaar
ganska få
få, eftersom vi
v inte förvän
ntade oss alltfför
stora förrändringar occh enkäten sk
kulle vara så
kortfattaad som möjliigt. Resultateen år 2007 an
nges
inom paarentes.

Theree were only a few demograaphic questions in the
2011 survey, as wee did not expeect any major shifts,
t objective had
h been to cconduct a fairrly conand the
cise survey. Resultts of the 20077 survey are sh
hown in
paren
ntheses.

Könsfö
ördelning

Gen
nder distriibution

Andelen
n män som deeltog i underrsökningen vvar
32,2 % (33,2 %), vilkket betyder attt könsfördellhos informan
nterna var rep
presentativ fö
för
ningen h
föreninggen, där ungeefär en tredjeedel är män.

The proportion
p
off men who toook part in thee survey
was 32.2%
3
(33.2%
%), which meeans that the gender
distriibution of resp
pondents wass representatiive of the
assocciation, approoximately a thhird of whosee members are
a male.

Bosattt i Sverige
e

Livin
ng in Swe
eden

17,6 % (15,0 %) av in
nformantern
na var bosattaa
utanför SSverige.

17.6%
% (15.0%) off respondentss were living outside
o
Swed
den.

Åldersgrupper
Det lilla och jämfört med 2007 än
nnu
mindre aantalet medleemmar undeer 30
år, 4,2 % (6,1 %), kan tyckas antyyda
en åldran
nde yrkesgru
upp. Det är em
mellertid tro
oligt att mångga nytillkom
mna i
yrket vän
ntar med att gå med i en
yrkesföreening.

Age grroups
The small number of members beloow
ht
30 years of age, 4.2% (6.1%) migh
a
professiion.
appear too suggest an aging
It is likelyy, however, th
hat many new
w
entrants wait before jooining a proffessional asssociation.
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Yrkessstatus

Pro
ofession
nal statu
us

Bland in
nformanternaa var 68,9 %
fullvärdiiga och 26,2 % associerad
de
medlemm
mar i SFÖ; 4,2
4 % var stu-dentmed
dlemmar. Efttersom dessaa inte
deltog i 22007 års enkät kan siffrorrna
inte jämfföras.

68.9% w
were qualifiedd members and
26.2% asssociate mem
mbers of SFÖ;
4.2% weere student members. The
latter didd not particippate in the 20007
survey, aand the percen
ntages are theerefore not ccomparable.

14,5 % aav informantterna var auk
ktoriserade övversättare, 99,4 % medlem
mmar i FAT (Föreningen
n
Auktorisserade Translatorer). 20,1
1 % var samttidigt
medlemm
mar i andra nationella
n
övversättarföreningar i och utanförr Sverige. Mo
otsvarande u
uppgifter förr 2007 är intee jämförbaraa.

14.5%
5% of respond
dents were au thorized tran
nslators;
9.4%
% held membeership of FAT
T (Federation
n of
Auth
horized Transslators in Sweeden). 20.1%
% were

Intressan
nt nog ansåg 9 informantter webbforu
umet
ProZ varra en sådan förening.
f

Interrestingly, 9 respondents connsidered ProZ
Z one of
thosee organization
ns.

40,2 % aav informanterna hade geenomgått en
översättaar- eller tolku
utbildning påå högskoleniivå.

40.2%
% of respond
dents had com
mpleted univeersity-

Vad gälleer antalet år inom yrket så
s
har siffro
orna tydligt förskjutits
f
i riktr
ning mo
ot längre tids yrkesverksam
mhet än årr 2007, som diagrammet
d
visar.

Antal år
å inom yrket ∙ Num
mber of years in thee profession

also members of other
o
nationaal translators’’ organiThe equivalen
nt figzatioons in or outside Sweden. T
ures for
f 2007 are not comparaable.

level education in
n translation oor interpretin
ng.

With reggard to the nu
umber of yearrs in
the profeession, a shift toward greatter
seniority has taken plaace, as the diaagram illu
ustrates.
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Verkssamhetssstatus

Wo
orking sttatus
Antal arbetsstimmar i veckan ∙ Number of hours w
worked per week

Antal a
arbetstimm
mar i veck
kan
Antalet ö
översättare so
om arbetar
0–19 tim
mmar har sjun
nkit jämfört
med 20007, medan an
ntalet som arb
betar 40–499 timmar har ökat. Dettaa kan
tyda på aatt fler översäättare har läm
mnat deltidsarbetet och
h beslutat attt
h
arbeta påå heltid eller helt enkelt haft
möjligheet att göra deet.

Numbe
er of hourrs worked
d
per we
eek
There aree fewer transllators who woork
0–19 hou
urs comparedd with 2007 and
more whho work 40–499 hours. This
may indiicate that few
wer translatorrs
work parrt-time and more
m have deccided
to work ffull-time or have
h
succeeded
d in
doing so.

Översa
atta ord pe
er vecka

Worrds translated per w
week

Att många översättarre arbetar meed översättniing
d framgår av genomsnitteet, som låg påå
på deltid
8 200 – d
den högsta siiffran som näämndes var
35 000. ((2007 års enkkät hade någo
ot annorlundda
frågeform
muleringar, varför
v
ingen direkt jämföörelse
kan göraas.) Vi tvekarr att gå in på detaljer, efteersom det är för mångaa externa fak
ktorer som pååverdenna siffra.
kar just d

The fact
f that man
ny translatorss work on tran
nslation
part--time can be inferred
i
from
m the average number
of woords translateed per week, w
which was 8,2200 –
the highest
h
figure reported beinng 35,000. (T
The 2007
surveey had phraseed the questioon somewhat differentlyy, so the resultts cannot be ddirectly compared.)
We hesitate
h
to go into more deetail here, as too
t
manyy extraneous factors affectt this particullar figure.

Direktk
kunder vss. byråer

Dire
ect clients
s vs. transllation age
encies

Drygt 300 % av inform
manternas arrbete gäller ddirektkund
der, nästan 70
7 % byråer. Tendensen kkonstateradees redan 20077, men mer exakta
e
siffrorr
insamlad
des inte då.

Just over
o 30% of respondents’
r
ttranslation work
w is
undeertaken for direct clients, w
while nearly 70%
7 is
undeertaken for tra
anslation ageencies. This paattern
was already
a
evident in 2007, aalthough moree precise
data were not colllected at that time.

Uppdra
agsförmedling

Pas
ssing on work
w

Nästan 330 % av inforrmanterna sääger sig förm
medla
uppdragg till andra övversättare.

Nearrly 30% of resspondents repported passingg on
workk to other tran
nslators.

Endast 112 informantter hade en elller flera ansttällda.

Onlyy 12 respondents reported eemploying on
ne or
moree persons.

Endast 7 informanter var dessuto
om anställda som
översättaare med mån
nadslön (i orgganisation/bbolag
som ägs av någon an
nnan).

Onlyy 7 respondents reported beeing addition
nally
emplloyed as a translator by a ccompany own
ned by
someeone else.
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Verkttyg

Too
ols

CAT-ve
erktyg

CAT
T tools

79 % av alla informanter användeer CAT-verkktyg i
sitt arbette. De som gö
ör det använ
nder specifikaa
CAT-verrktyg i följan
nde utsträckn
ning:

79% of responden
nts use CAT to
tools in their work.
w
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below
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Tab. 1

Del av översättningsarbete utfört med
Percentage of translations done using

SDL Trados Suite
2007 eller
äldre/or older
SDL Trados Studio
2009/2011
MemoQ
DéjàVu
Wordfast
Other
Utan CAT‐verktyg/
no CAT tool

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ø

35,2 %
(107)

11,2 %
(34)

11,2 %
(34)

5,3 %
(16)

22,0 %
(67)

15,1 %
(46)

42,63

68,4 %
(208)
94,4 %
(287)
94,4 %
(287)
84,9 %
(258)
74,7 %
(227)
68,8 %
(209)

8,9 %
(27)
2,6 %
(8)
1,0 %
(3)
3,9 %
(12)
14,1 %
(43)
17,1 %
(52)

3,6 %
(11)
1,0 %
(3)
0,7 %
(2)
2,3 %
(7)
3,9 %
(12)
3,9 %
(12)

5,3 %
(16)
1,0 %
(3)
0,7 %
(2)
1,3 %
(4)
3,6 %
(11)
5,6 %
(17)

5,9 %
(18)
0,7 %
(2)
1,6 %
(5)
4,3 %
(13)
2,0 %
(6)
4,3 %
(13)

7,9 %
(24)
0,3 %
(1)
1,6 %
(5)
3,3 %
(10)
1,6 %
(5)
0,3 %
(1)

Frågan, som bara visades för dem som redan
hade svarat att de arbetar med CAT-verktyg, löd:
”Vilken del av ditt översättningsarbete utför du
med:” Exempelvis svaret ”Utan CAT-verktyg:
0 %” bör då tolkas som att av det av alla CATanvändare var 68,8 % som mycket sällan eller
aldrig utförde ett jobb utan något CAT-verktyg
alls (dvs. inte använde något verktyg ens till
20 % av sina jobb). På motsvarande sätt kan
man utläsa att 7,9 % använde SDL Trados Studio för alla sina översättningar.
Det går av systematiska skäl inte att summera
siffrorna i rader eller spalter. I genomsnittsspalten (Ø) har svaren för de enstaka verktygen viktats med procentvärdena för att ge en uppfattning om verktygens relativa betydelse.
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19,01
2,37
3,82
9,21
9,8
12,11

This question, which was only presented to those
who had responded that they work with CAT
tools, read: “What proportion of your translation
work do you perform using:”. The response “Without CAT tools: 0%”, for example, should be interpreted as meaning that 68.8% of all CAT users
very rarely or never did a translation job without
using a CAT tool. Similarly, it can be inferred that
7.9% used SDL Trados Studio for all their translations.
For systematic reasons it is not possible to add
together the figures in rows or columns. In the
average column (Ø) the responses for the individual tools have been weighted with the percentage
values in order to give an idea of the relative significance of the tools.
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Taligen
nkänningssprogram

Voic
ce recognition softw
ware

6 % av allla informan
nter använderr taligenkän-ningspro
ogram i sitt arbete.
a
De som
m gör det an
nvänder specifika verkktyg enligt följande:

6% of
o all respondeents use voicee recognition tools in

mmet represen
nterar bara 23
2 svar, och dde
Diagram
svaren so
om avser ”an
nnat” får man
n bortse ifrån
n,
eftersom
m samtliga ”vilka?”-svar visar på missfförstånd.

The graph
g
represents only 23 reesponses, of which
w
thosee relating to “others” (red) must be disccounted,
as thee details of th
he answers inddicate misund
derstand
dings in all these cases.

ndast VoiceX
XPress lämpadd för
För närvvarande är en
dikteringg på svenska..

At prresent, only VoiceXPress
V
iss suitable for dictation
d
in Sw
wedish.
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Layouttprogram

Layo
out/DTP software
s

12,5 % aav alla inform
manter använ
nder layoutprrogram i siitt arbete. Dee som gör dett jobbar regeelbundet ((minst en gån
ng i veckan) med ett ellerr
flera pro
ogram av de följande:
f

12.5%
% of respondeents use layouut/DTP softw
ware in

Frågan vvar inte mer specifikt
s
än så;
s den löd ”A
Använder d
du layoutprogram?”

The initial
i
questioon was not sppecific; it was simply
“Do you
y use layou
ut/DTP softw
ware?”

Inte alla som sa att de använder layoutprograam i
sitt arbette uppgav villket.

Not all
a those who said that they
ey used layoutt/DTP
softw
ware in their work
w indicateed what softw
ware they
used.

Det fann
ns ingen möjllighet att berrätta till vilkeet
ändamåll och i vilken
n utsträckning programm
men
användees, det kan sålledes handla om en snabbb
koll med
d lite justerin
ngar efter tillb
bakakonverteering
av den ö
översatta filen
n eller ganskaa ambitiösa llayoutarbetten,
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their work. Those who do so woork regularly (at least
wing:
once a week) with one or moree of the follow

Respoondents were not able to re
report for whaat purpose and
a to what extent
e
they ussed this softw
ware –
wheth
her for a quicck check and a few final toouches
follow
wing reconverrsion of a trannslated file orr for
fairlyy ambitions DTP
D tasks.
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Allmä
änna eko
onomifrrågor

Gen
neral fin
nancial q
question
ns

Taxera
ad årsinko
omst

Tax
xable annu
ual incomee

Den genomsnittliga årsinkomsten
å
n 2010 före sskatt
för alla in
nformanter var
v 247 200 kronor.
k
(Inggen
motsvaraande uppgiftt fanns år 200
07; dock anggavs
att årsinkkomsten för hälften av dee svarande uundersteg 2250 000 kron
nor.)

The average
a
taxab
ble annual inccome in 20100 for all
respoondents was SEK
S 247,200. (No corresponding
data are availablee for 2007, altthough it wass stated
alf the responndents had an
n annual
at thee time that ha
incom
me of less than
n SEK 250,0000.

En anmäärkningsvärt hög andel – 142 eller 46,,4 %
av 306 in
nformanter) angav att deras taxerade
årsinkom
mst (brutto före
fö skatt) var lägre än
200 000 kronor. Då detta
d
inte ansses vara en in
nkomst so
om det är mö
öjligt att levaa bekvämt påå för
ett hushååll eller en in
ndivid kan man
m misstänkaa att
översättn
ning för de fllesta i denna grupp inte kkan
vara den
n huvudsakligga inkomstkäällan.

A rem
markably high
h proportion (142 or 46.4%
4% of
306 respondents)
r
stated
s
that thheir taxable annual
a
incom
me or gross prre-tax incomee was less thaan
SEK 200,000.
2
As this
t is not rega
garded as an income
i
on wh
hich it is posssible to live coomfortably for a
houseehold or indivvidual, it is suuspected thatt for
most of this group, translation cannot be the main
sourcce of householld income.

Taxerad åårsinkomst fråån översättningstjänster 20006, 2009 och
h 2010, i tkr
Taxable a
annual incomee derived from
m translation services in 20
006, 2009, and 2010, in thoousands of SE
EK
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derlaget tillåtter visserligen
n inga hårda
Dataund
slutsatser, men det ärr ändå intressant att jämfföra
msnittliga antaalet
inkomstsiffrorna med det genom
timmar jjobbade i vecckan (se tabeell till höger)..
The undeerlying data do
d not permitt any firm connclusions tto be drawn. It is nevertheeless interestinng to
compare annual taxable income with
w the averaage
hours woorked per weeek (see table on
o right).

Män, varrs andel är 322,2 % av info
ormanterna, är
överreprresenterade i två av de hö
ögre inkomst gruppern
na; intressan
nt nog gäller detta
d
inte gru
uppen 450 000–599 9999 kronor.
Men, whho make up 32.2%
32
of all reespondents,
are overrrepresented in
n two of the higher
h
income bbrackets; interrestingly, thiss does not appply to
the SEK 450,000–5999,999 bracket.

Tab. 2 Beskattningsbar årsinkkomst och genomkan
snittligt antal timmar jobbat i veck
Annual ta
axable incomee and average hours
worked peer week
Årsinkomstt
Annual incom
me
0–149 999
150
1 000–299 999
9
300
3 000–449 999
9
450
4 000–599 999
9
600 000–

Tab. 3 Inkomstggrupper och kön
Income brackets and ggender
Årsinkomstt
Annual incom
me
0–149 999
150
1 000–299 999
9
300
3 000–449 999
9
450
4 000–599 999
9
600 000–

Frågan o
om den ekon
nomiska betydelsen
av översäättningstjänssterna gav sam
mma
lite förvåånande resulttat som 2007
7,
nämligen
n att den för många inte är av
avgörand
de betydelse (för 62,5 % av
a
informan
nterna utgjorde de bara hälfh
ten eller mindre av hushållsinkom
h
msten).
he financial siignifiThe quesstion about th
cance of translation seervices yielded
d the
ng result as in
n
same sligghtly surprisin
2007, naamely that traanslation is noot the
urce of income in a large numn
main sou
ber of casses (for 62.5%
% of respondeents,
translatioon only accou
unted for halff or
less of hoousehold income).
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Timmar
Hours
23,4
32,2
37,8
42,6
44,2
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Andel mä
än
PPercentage off men
25,9 %
30,8 %
44,6 %
23,5 %
68,2 %

Belägg
gning
Den situ
uation som beeskrivs i föreegående frågga verkar dock inte alltid vara
frivillig, eftersom 51,,5 % av inforrmanbbar mindre än den tid so
om de
terna job
skulle villja jobba med
d översättnin
ng
(data avsser de 12 månaderna föree enkäten). D
Det är fler som vill jobba mer
än som vvill jobba min
ndre (se diaggram
nedan). Den faktiskaa beläggningeen
verkar ha varit oförän
ndrad underr
denna peeriod (se diaggram till högger;
procentttalen avser in
nformanter).

Worklo
oad
Many resspondents app
pparently wish
h that
this was not the case, as 51.5% would
like to haave more tran
nslation workk than
they actu
ually do (the data
d refer to the
t 12
months pprior to the su
urvey). Fewerr want
less workk than want more
m work (seee
graph below). The acttual workload
d
d over
seems to have remained unchanged
this periood (see graph on right; perrcentage figurres refer to resspondents).
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Betalningsmoral
De flestaa kunderna (668,0 %) betaalar
som avtaalat eller tidiggare. 25,3 %
betalar u
upp till 14 daagar försenat,,
medan 66,7 % betalarr ännu senaree.
Betalnin
ngar verkar i genomsnitt
g
ha
h
fördröjtss något undeer de senaste 3
åren (se vänster sida på andra diaagrammet).

Payme
ent practicces
Most clieents (68.0%) pay at the aggreed
time or eearlier. 25.3%
% pay up to tw
wo
weeks latte, 6.7% even
n later.
On averaage, paymentts seem to havve
become ssomewhat slow
wer over the past
p
three yeaars (see left-haand side of loower
graph).
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Priser för översättning

Rates charged for translation

Ordtaxor

Rates per word

Den genomsnittliga taxan per källord 2011
(2007) var:

The average rate per source word in 2011 (2007)
was

Direktkunder:
1,65 kronor (1,72; –4,2 %)

Direct clients:

Översättningsbyråer:
1,21 kronor (1,29; –6,6 %)

Translation agencies:

Detta betyder att översättare får 36,4 % (33,3 %)
mer betalt per ord från direktkunder än från
översättningsbyråer.

This means that translators receive 36.4% (33.3%)
more per word from direct clients than from translation agencies.

Timtaxor

Hourly rates

Den genomsnittliga timtaxan 2011 (2007) var:

The average hourly rate in 2011 (2007) was:

Direktkunder:
499 kronor (482; +3,5 %)

Direct clients:

Översättningsbyråer:
375 kronor (369; +1,6 %)

Translation agencies:

2007 års undersökning visade praktiskt taget ingen skillnad mellan översättningstjänster och övriga tjänster som översättarna utför, och därför
skilde 2011 års enkät inte mellan dessa. 2007 års
värden redovisade ovan avser endast översättningstjänster.

The 2007 survey showed practically no difference
between hourly rates charged for translation services
and other services that translators offer, and this
distinction was therefore not maintained for the
2011 survey. The 2007 values above refer to translation services.

Detta betyder att översättare får 33,1 % (33,3 %)
mer betalt per timme från direktkunder än från
översättningsbyråer.

This means that translators receive 33.1% (33.3%)
more per hour from direct clients than from translation agencies.

Enkäten omfattade endast enskilda medlemmar.
Följaktligen gav den inte någon information om
vilka taxor som tillämpas av översättningsbyråerna gentemot sina kunder eller vilka påslag de gör
på taxorna de betalar sina översättare.

The survey covered only individual members and
therefore did not provide any information on the
rates translation agencies charge their clients and
their markup over the rates they pay their translators.

Prisenkät 2011 ·
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Priser för olika
språkkombinationer

Rates by language
combination

Då flera medlemmar uttryckt oro över att uppge
sina individuella priser, insamlades av konfidentiella skäl endast genomsnittspriser för språkkombinationer som år 2007 hade minst tio informanter; därutöver infördes de tre samlingskategoriera Andra språk till svenska, Svenska till
andra språk och Andra språk till andra språk.

In the interests of confidentiality, as several members had expressed concern about revealing their
individual rates, data were collected only for language combinations that had been represented by at
least ten respondents in 2007; in addition, the three
categories Other to Swedish, Swedish to Other and
Other to Other were introduced.

De meddelade genomsnittspriserna per källord
(ordtaxor) och timtaxor när det gäller olika
språkkombinationer för översättningsbyråer och
direktkunder visas i Tab. 4a och 4b. Där bara ett
pris eller bara minsta/högsta pris har angivits har
(genomsnittet på) dessa tagits med i beräkningen
(om man inte gör så, förändras helhetsbilden
bara marginellt; däremot kan detaljresultaten
påverkas). I Tab. 4a jämförs även 2007 års och
2011 års resultat.

The average rates quoted per source word or per
hour for different language combinations for translation agencies and direct clients are shown in Tables 4a and 4b. Where only one price or a maximum/minimum was stated, these (or the mean)
were included in the calculations (this affects overall
results only marginally, but may have an impact on
detailed results). Table 4a also includes a comparison between the 2007 and 2011 results.
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Tab. 4a

Ordtaxor för olika språkkombinationer, 2011/2007
Rates per word charged for individual language combinations, 2007/2011

Språkkombinationer
Från:
Danska till svenska
Engelska till svenska
Finska till svenska
Franska till svenska
Italienska till svenska
Norska till svenska
Spanska till svenska
Tyska till svenska
Andra språk till svenska
Svenska till engelska
Svenska till finska
Svenska till franska
Svenska till spanska
Svenska till tyska
Svenska till andra språk
Danska till engelska
Franska till engelska
Norska till engelska
Tyska till engelska
Andra språk till andra språk

Svar
Responses
2007
2011
n
n
60
43
164
183
16
11
39
32
12
16
46
26
22
17
57
60
34
112
70
11
5
13
5
13
5
26
25
26
10
7
10
7
11
8
11
5
47

Översättningsbyråer
Translation agencies
2007
2011
2007–2011
SEK
SEK
%
1,19
1,17
–1,7 %
1,21
1,14
–6,2 %
1,48
1,44
–2,6 %
1,22
1,14
–6,6 %
1,40
1,22
–14,9 %
1,18
1,19
+0,5 %
1,25
1,03
–21,7 %
1,31
1,20
–9,1 %
1,48
1,38
1,30
–5,9 %
1,38
1,50
1,40
1,09
1,47
1,10
1,35
1,21
–11,8 %
1,31
1,46
1,39
1,30
1,34
1,44
1,27
1,37
1,40
1,21

Antalet svar är större än antalet informanter därför att informanterna kunde lämna svar för flera
(2011: max. 3) språkkombinationer. – Förändringar i % redovisas endast för språkkombinationer
med minst 10 svar. – Kombinationer med ”andra” fanns inte med 2007.
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2007
SEK
1,67
1,62
1,85
1,67
1,80
1,67
1,58
1,74
1,77
1,76
1,68
1,71
1,77
1,91
1,69
1,88
1,77

Direktkunder
Direct clients
2011
SEK
1,71
1,60
1,85
1,54
1,44
1,77
1,42
1,66
1,73
1,84
1,88
1,29
1,27
1,62
1,66
1,94
1,59
1,40
1,69
1,57

2007–2011
%
+2,1 %
–1,3 %
–0,2 %
–8,4 %
–25,4 %
+5,4 %
–11,6 %
–4,9 %
+3,6 %

–9,4 %

Language combinations
From:
Danish to Swedish
English to Swedish
Finnish to Swedish
French to Swedish
Italian to Swedish
Norwegian to Swedish
Spanish to Swedish
German to Swedish
Others to Swedish
Swedish to English
Swedish to Finnish
Swedish to French
Swedish to Spanish
Swedish to German
Swedish to Others
Danish to English
French to English
Norwegian to English
German to English
Others to Others

The number of responses exceeds the number of respondents, as the latter could provide replies
for multiple language combinations (2011: max. 3). – Changes in % are shown only for language
combinations with at least 10 responses. – “Others” combinations were not included in 2007.
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Tab. 4b

Timtaxor för olika språkkombinationer, 2011
Hourly rates charged for individual language combinations, 2011

Språkkombinationer

Svar
Responses

Från:
Danska till svenska
Engelska till svenska
Finska till svenska
Franska till svenska
Italienska till svenska
Norska till svenska
Spanska till svenska
Tyska till svenska
Andra språk till svenska
Svenska till engelska
Svenska till finska
Svenska till franska
Svenska till spanska
Svenska till tyska
Svenska till andra språk
Danska till engelska
Franska till engelska
Norska till engelska
Tyska till engelska
Andra språk till andra språk

n
43
183
11
32
16
26
17
60
34
70
5
5
5
25
26
7
7
8
5
47

Översättnings‐
byråer
Translation
agencies
SEK
384
357
394
353
415
403
314
362
370
425
420
354
350
363
398
358
450
385
475
367

Detaljdata for de enstaka språkkombinationerna var inte
tillgängliga 2007.
Antalet svar är större än antalet informanter därför att
informanterna kunde lämna svar för flera (2011: max. 3)
språkkombinationer.
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Direktkunder
Direct clients
SEK
477
432
461
408
464
509
317
405
405
512
443
450
558
399
456
750
525
945
600
439

Language combinations
From:
Danish to Swedish
English to Swedish
Finnish to Swedish
French to Swedish
Italian to Swedish
Norwegian to Swedish
Spanish to Swedish
German to Swedish
Other to Swedish
Swedish to English
Swedish to Finnish
Swedish to French
Swedish to Spanish
Swedish to German
Swedish to Other
Danish to English
French to English
Norwegian to English
German to English
Other to Other

Data broken down to the language combination level were
not available in 2007.
The number of responses exceeds the number of respond‐
ents, as the latter could provide replies for multiple lan‐
guage combinations (2011: max. 3).

· Survey of Rates 2011

Priser för olika ämnesområden Rates by area of specialization
Det är intressant att korrelera priser och ämnesområden, eftersom vi vet att ämnesområdet har
avsevärd betydelse för prissättningen.

It is of interest to correlate rates with areas of specialization, since we know that specialization has a
great impact on rates.

Men listor över ämnesområden som översättare
är verksamma i brukar vara mycket långa. Eftersom översättning i princip berör alla livets
moment är detta heller inte förvånande.

Lists of possible specializations tend, however, to be
quite extensive. As translation can, in principle, be
related to all aspects of life, this is not surprising.

Antalet ämnesområden i denna enkät har därför
begränsats till några mycket få och ganska breda.
På så sätt bör vi åtminstone ha fått en rättvisande
översiktsbild. Resultaten visas i Tab. 5a och 5b.
Det skulle förmodligen vara intressant att korskorrelera priserna per språkkombination med
priserna per ämnesområde. Trots att bara ett litet
antal ämnesområden togs med finns det dock
alldeles för många kombinationsmöjligheter för
att det ska gå att göra en meningsfull analys på
basis av befintliga data.
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This survey has therefore been restricted to a very
small number of quite broad areas in order to at
least present a relevant overview. The results are
shown in Tables 5a and 5b.
It might have been interesting to cross-tabulate
prices per language combinations with prices per
area of specialization. Although the number of areas considered is small, there are still far too many
possible combinations with too few responses each
to be able to perform a meaningful analysis based
on existing data.

· Survey of Rates 2011

Tab. 5a

Ordtaxor för olika ämnesområden, 2011
Rates per word charged for different areas of specialization, 2011

Ämnesområden

Ekonomi och finans
Industri och teknologi
Juridik och politik
Kommunikation och IT
Kultur och samhälle
Marknadsföring och PR
Medicin och vård
Annat

Tab. 5b

Översättningsbyråer
Translation agencies
SEK
1,28
1,19
1,28
1,06
1,35
1,20
1,23
1,22

Direktkunder
Direct clients
SEK
2,00
1,56
1,72
1,51
1,79
1,55
1,76
1,57

Area of specialization
Business and finance
Industry and technology
Law and politics
Communication and IT
Culture and society
Marketing and PR
Medicine and health
Other

Timtaxor för olika ämnesområden, 2011
Hourly rates charged for different areas of specialization, 2011

Ämnesområden

Ekonomi och finans
Industri och teknologi
Juridik och politik
Kommunikation och IT
Kultur och samhälle
Marknadsföring och PR
Medicin och vård
Annat

Översättningsbyråer
Translation agencies
SEK
412
369
383
336
397
358
394
393

Detaljdata for de enstaka ämnesområdena var inte tillgäng‐
liga 2007.
Tabellerna avser de områden till vilka huvuddelen av varje
informants uppdrag tillhör. Beroende på strukturen på
rådata har data för informanter med flera språk en viss
övervikt, men det finns ingen anledning att anta att detta
påverkar resultaten signifikant.
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Direktkunder
Direct clients
SEK
700
475
472
420
516
469
540
482

Area of specialization
Business and finance
Industry and technology
Law and politics
Communication and IT
Culture and society
Marketing and PR
Medicine and health
Other

Data broken down by area of specialization level were not
available in 2007.
The tables relate to the areas to which the highest propor‐
tion of jobs for each respondent belong. Owing to the
structure of raw data, data for respondents with more than
one language are somewhat overweighted, but there is no
reason to assume that this has a significant impact on the
results.

· Survey of Rates 2011

Minim
midebite
ering

Min
nimum charge
c

Precis so
om 2007 angaav ett stort fllertal av inforrmantern
na att de tilläm
mpar minim
miarvode.

n 2007, a largee majority off respondents reported
As in
applyying a minimum charge.

Det geno
omsnittliga minimiarvod
m
det 2011 (20007)
var:

The average
a
minim
mum charge quoted in 2011
(20077) was:

Direktku
under:
onor (395; +1
11,1 %)
439 kro

Direcct clients:

Översätttningsbyråer::
375 kro
onor (321; +1
11,7 %)

Translation agenccies:

SEK
K 439 (395; +111.1%)
SEK
K 375 (321; +111.7%)
Extrradebitering tilläm
mpad av % inform
manter ∙
Su
urcharges applied by % of responndents

Extra
adebiteriing
65 % av informanterrna tillämparr
extradeb
bitering för uppdrag
u
som
utförs un
nder särskild
da omständiggheter. Avv dessa tilläm
mpar nästan alla
a
(63 % avv alla informanter) tilläggg för
expressu
uppdrag (oftaast 50 eller
100 %), medan mellaan 16 och 36 %
dra särskildaa
gör det fför under and
omständ
digheter (se diagrammet
d
bredvid)). Någon sign
nifikant skilllnad
mellan ö
översättningssbyråer och did
rektkund
der finns intee.

Surch
harges
65% of rrespondents appply a surchaarge
for jobs in particular circumstance
c
es.
Almost aall of these (633% of respondents) appply rush chargges (often 50%
% or
100%), w
while between
n 16% and 366%
do so in oother circumsstances (see graph
g
on right)). There is no significant difference bbetween translation agencies
and direcct clients.
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CAT-rrabatterr
Frågan ggällde huruviida de som an
nvänder C
CAT-verktyg åtminstone
ibland tiillämpar olika rabatter beeroende på matchningsggrad.
59 % anggav att de gjo
orde det; 22 %
gjorde det inte (övrigga använder inte
CAT-verrktyg).

CAT d
discounts
The quesstion was to what
w
extent reespondentts working wiith CAT toolss at
least occaasionally applied CAT discount scaales to their raates dependin
ng
on the levvel of fuzzy matches.
m
59% repoorted doing soo, while 22% did
not (the remainder diid not use CA
AT
tools).

CAT-ttrappa

CAT discou
unt scale
les

Frågan (som ställdes bara till dem
m som åtne ibland tilläämpar olika rabatter
r
beroominston
ende på matchningsggrad) gällde hur
h stor proccentandel avv basordpriseet informantterna debiteraar
för de ollika matchnin
ngskategorieerna.

This question (wh
hich was only presented to those
a least somettimes apply vvarious discou
unts
who at
based
d on level of match)
m
was cooncerned with
h how
greatt a percentagee of the basic pprice per worrd the
respoondents chargge for the diffeerent match levels.

Av prakttiska skäl gickk det inte attt låta varje in
nformant ange vilka ”ttrappsteg” hon/han norm
malt
m gängse
tillämpar, men vi frågade på de mest
trappsteggen (nämligeen 100, 95–99, 85–94, 75––84
och 50–774 % samt reepetitioner).

For practical
p
reasoons it was nott possible to ask
a each
respoondent to indiicate what scaales he or shee normallyy applies, butt we asked aboout the most common match levels (100, 95–99,
9, 85–94, 75–884 and
50–774%, plus repeetitions).

Resultateen finns i tab
bellen nedan..

The results
r
are preesented in thee table below..

(Detta läär ha betydelse mest i sam
mband med u
uppdrag från
n översättnin
ngsbyråer.)

(Thiss appears to be
b mostly signnificant in con
nnection
with work from trranslation ageencies.)
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Tab. 6

CAT-trappa: Genomsnittlig procentandel av basordpriset debiterat enligt matchningskategorierna
CAT discount scale: Mean percentage of basic rate per word charged depending on match level
Matchningskategori

Procent av basordpriset
Percentage of basic rate

Upprepningar inom texten
100 % matchning mot
översättningsminnet
95–99 % matchning
85–94 % matchning
75–84 % matchning
50–75 % matchning

23,0
25,7
45,4
59,2
74,5
93,2

Frågan löd: ”Hur stor procentandel av baspriset
debiterar du för de olika matchningskategorierna? –
Vi är medvetna om att detta kan variera en hel del.
För denna enkät, ange därför gärna de värden som
du anser vara mest typiska för dig. Alla uppgifter ska
göras i procent.”
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Match class

Within‐text repetitions
100 % match against
translation memory
95%–99% match
85%–94% match
75%–84% match
50%–75% match
The question read: “How great a percentage of the
basic price per word do you charge for the different
match levels? We are aware that this can vary
widely. For the purposes of this survey, please
therefore state the values you consider to be most
typical of you. All figures should be given as a per‐
centage.”

· Survey of Rates 2011

Slutkommentarer

Final comments

Om inkomster

Income

Ett anmärkningsvärt iakttagelse av denna enkät,
som också har framkommit i tidigare enkäter
samt i liknande enkäter som genomförts av systerorganisationer, är att så få informanter uppger
högre inkomsten nära eller över en miljon kronor. I en population som den här borde det finnas ett större antal översättare som tjänar mer,
både enligt anekdotisk evidens och i enlighet med
översättarnas offentligt redovisade bolagsintäkter.

A notable observation in connection with the present survey, as in earlier surveys and similar surveys
conducted by other organizations abroad, is that
that so few respondents report incomes near or
above SEK 1 million. In a population such as that
covered by the present study, one would expect a
number of high-earning translators based on anecdotal evidence and on informal assessments of the
published revenues and profits of incorporated
translators.

Anledningen till det kan man bara spekulera
över. En möjlighet är att de som har hög inkomst
av olika anledningar inte deltar i dessa enkäter.
En annan är att ekonomiskt framgångsrikare
översättare inte ens är medlemmar i översättarföreningar, möjligen att de inte anser att de behöver dem.
Detta tillkortakommande i alla dessa enkäter är
beklagligt; dels ger inkomsttabellerna en snedvriden bild av vad marknaden faktiskt erbjuder
översättarna, dels går nybörjare miste om informationen att vårt inte bara är ett av de mest
spännande yrken som finns utan att det även kan
gå att försörja sig på det – inte bara tillräckligt
utan till och med mycket bra.

Why this should be so must remain a matter for
speculation. One possibility is that those who are
high earners do not participate in these surveys for
various reasons. Another possibility is that financially successful translators tend not to be members
of translator organizations, possibly because they do
not perceive the need.
This shortcoming of all such surveys is regrettable;
firstly, the survey results will present a distorted
picture of market opportunities, and secondly newcomers to the profession fail to learn that our profession is not only one of the most stimulating there
is, but that it is very much possible to make a good
or even excellent living from translation.

Om frågorna

The questions

Det har visat sig att antalet variabler och möjliga
korrelationer är mycket högt trots all strävan efter
förenkling.

It has become apparent that the number of variables and possible correlations is extremely high,
despite all attempts at simplification.

Många frågor hade krävt en mer ingående definition. När man till exempel betraktar antal översatta ord i veckan, borde man då inte jämföra
med antal timmar, genomsnittliga ordpriser och
intäkter från översättning? Hur påverkas statistiken av dem som inte jobbade med översättning
hela året? Och av dem som tolkar – och har de
räknat de intäkterna? Om man tillämpar en s.k.
rabattrappa, har man då i svaren som gäller ordantal räknat alla ord likvärdigt eller tagit hänsyn
till rabatteringen?

Many questions would have required more detailed
definitions. For example, with regard to the number
of words translated per week, should we not also
look at the number of hours worked, mean rates per
word, and annual income from translation? It
might be the case that someone does not work in
translation for the full year, or has worked in interpreting and has included these figures in the income
figures. Or, when a discount scale is applied, are all
words counted equally in the responses relating to
word counts, or has account been taken of deductions for matches?

Ett fåtal uppgifter faller på sin orimlighet när
man gör en ”sunt förnuft”-plausibilitetskontroll.
Men annars är det de många möjliga varianterna
som gör att man inte kan ta tillvara en del tänkbar korstabuleringsinformation i en enkel enkätPrisenkät 2011 ·
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A small number of responses can be discounted after
an informal “common sense” plausibility check.
Otherwise, however, it is the many possible variations that preclude many otherwise conceivable
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uppföljare. Till och med den mycket omfattande
och avancerade enkäten som gjordes 2007 fick
ibland kapitulera inför datamängden.

cross-tabulations. Even the comprehensive and
well-designed 2007 survey occasionally had to simply capitulate in the face of sheer weight of raw data.

Ändå tycker vi att det är viktigt att i detta dokument presentera den bild vi fått genom 2011 års
uppdateringsenkät. Sett tillsammans med sin
mera omfattande föregångare erbjuder den en
ögonblicksbild av marknadssituationen som annars inte skulle varit tillgänglig.

We nevertheless believe that it is important to present our insights gained from the 2011 follow-up
survey in this document. Read in conjunction with
its more comprehensive predecessor, it presents a
snapshot of the market situation that would otherwise have been unavailable.

Vi hoppas att den kan fungera som underlag när
medlemmarna överväger sin prispolitik och när
de förhandlar om pris med kunden, vare sig
denna är en byrå eller direktkund.

We hope that it can serve as a basis when members
are considering their pricing policy and when they
are negotiating on prices with clients, whether these
are agencies or direct clients.
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