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FORORD  

Oversættelse er et urgammelt erhverv, som fra tidernes morgen har bidraget til, 
at mennesker og kulturer overalt på kloden har kunnet kommunikere med 
hinanden på tværs af sproggrænser. I dag siger man, at der som følge af især 
globaliseringen faktisk er et så stort behov  for oversættelse globalt set, at der 
ikke findes nok professionelle oversættere til at imødekomme efterspørgslen 
(EU: 2009). Dette faktum har sammen med udviklingen inden for computer-
teknologien betydet, at sprogindustrien har taget forskellige former for oversæt-
telsesværktøjer i anvendelse i sine bestræbelser på at højne virksomhedernes 
og den enkelte oversætters produktivitet.  

Denne rapport kortlægger anvendelsen af forskellige former for oversættelses-
værktøjer i den danske sprogindustri anno 2013. Undersøgelsen er gennemført 
som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt danske oversættelses-
virksomheder.  

Vi vil gerne takke alle medvirkende virksomheder og respondenter for at have 
taget sig tid til at besvare vores spørgsmål. Det har bidraget med ny viden om 
anvendelsen af oversættelsesværktøjer i den danske sprogindustri – en viden 
som er helt uvurderlig for os i vores bestræbelser på at tilbyde vores studerende 
på cand.ling.merc.-uddannelsen med profilen translatør og tolk her på Aarhus 
Universitet en uddannelse, som klæder dem på til at takle de udfordringer, som 
de vil møde i praksis efter endt uddannelse. Det er således vores håb, at 
resultaterne af vores undersøgelse vil sætte os i stand til at uddanne dimittender 
med netop de kompetencer, som sprogindustrien efterspørger.      
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Anvendte forkortelser: 

CAT: Computer-Aided Translation = maskinstøttet oversættelse 

FAHQT: Fully-Automated High-Quality Translation = fuldautomatisk 
kvalitetsoversættelse 

HMT: Human Machine Translation = humanstøttet maskinoversættelse, fx ved 
hjælp af efterredigering (post-editing) eller som MT-støttet TM-oversættelse 
 
MHT: Machine-aided Human Translation = maskinstøttet humanoversættelse, fx 
TM-oversættelse 
 
MT: Machine Translation = maskinoversættelse 

TM: Translation Memory = oversættelseshukommelse 
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1. INDLEDNING 

Den danske sprogindustri (ofte kaldet oversætterbranchen) har i mange år gjort 
brug af en række forskellige værktøjer med henblik på at understøtte og 
effektivisere oversættelsesprocessen. Inden for de sidste 10-20 år er udviklingen 
af sprogteknologiske værktøjer nærmest eksploderet. I henhold til Den Store 
Danske er sprogteknologi en fællesbetegnelse for de teknikker, der anvendes 
med henblik på at få computere til at bearbejde tekster eller udsagn på 
almindeligt menneskeligt sprog. I henhold til Center for Sprogteknologi ved 
Københavns Universitet1 er ideen med sprogteknologi grundlæggende at få 
computere til at genkende, forstå, tolke, oversætte, producere og efterligne det 
menneskelige sprog i dets forskellige former - såvel skrevet som talt. 
 
Typisk siges sprogteknolgi at omfatte følgende typer af værktøjer (Pedersen et 
al 2012; Uszkoreit: årstal ukendt):  

 
Ø Software til sprogkontrol - fx stave- og grammatikkontrol. 

 
Ø Software til computerstøttet sprogindlæring – fx e-læringsprogrammer til 

glosetræning. 
 

Ø Søgemaskiner til informationssøgning på nettet - fx søgemaskinen 
Google. 

 
Ø Forfatterstøtte – værktøjer der understøtter brugen af kontrolleret sprog 

ved at gøre forfatteren opmærksom på, at denne anvender fx en 
”uønsket” term eller sætningsopbygning. 

 
Ø Oversættelsesværktøjer – omfatter systemer til automatisk oversættelse 

(maskinoversættelse) af skriftlige tekster, CAT-værktøjer (computer-aided 
translation), fx translation memory-systemer samt termbaser, som 
anvendes til lagring af fx virksomhedsspecifik terminologi. 

 
Ø Taleteknologiværktøjer - fx værktøjer til talegenkendelse (tale til tekst), 

talesyntese (tekst til tale), dialogsystemer og ”tale til tale”-oversættelses-
værktøjer.  

 
Denne rapport præsenterer resultaterne af en elektronisk spørgeskema-
undersøgelse udført blandt danske oversættelsesvirksomheder om deres 
anvendelse af oversættelsesværktøjer i maj måned 2013. De øvrige typer af 

                                                
1 http://cst.ku.dk/sprogteknologi/ (tilgået 15. februar 2014) 



Christensen, Tina Paulsen og Anne Schjoldager (2014): Kortlægning af anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer i sprogindustrien: En spørgeskemaundersøgelse af danske 
oversættelsesvirksomheder. Aarhus Universitet. 
 
 

 6 

sprogteknologiske værktøjer nævnt ovenfor er dermed ikke omfattet af 
undersøgelsen. 

1.1 FORSKELLIGE FORMER FOR 

OVERSÆTTELSESVÆRKTØJER  

Oversættelsesværktøjer defineres som softwareapplikationer, der anvendes til 
oversættelse af skriftlige tekster fra et (nationalt) sprog til et andet. Værktøjerne 
kan anvendes til oversættelse af alt fra enkelte ord til hele tekster, og 
oversættelsesprocessen kan være automatiseret i større eller mindre grad. Dette 
er illustreret i nedenstående model 1, der viser vores bearbejdning af Huchins 
og Somers (1992) model til klassifikation af oversættelsesværktøjer. 
 
Model 1: Typer af oversættelsesværktøjer 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(Huchins og Somers 1992, vores oversættelse og bearbejdning) 
 
I den højre ende af skalaen finder man det, vi har valgt at kalde for 
humanoversættelse. Denne form for oversættelse er kendetegnet ved, at 
oversættelsesprocessen på ingen måde er automatiseret, altså den form for 
oversættelse, som er blevet praktiseret i årtusinder. I det følgende anvendes 
betegnelsen oversætter synonymt for humanoversætter. I den modsatte ende 
af skalaen finder man den form for oversættelse, der genereres af en computer 
(maskinoversættelse) helt uden menneskelig indblanding, men alligevel er af 
samme høje kvalitet som humanoversættelse. Hutchins og Somers kalder 
denne form for fuldautomatisk kvalitetsoversættelse (på engelsk: Fully 
Automated High-Quality Translation, forkortet til FAHQT).  

   Graden af menneskelig indblanding 
 
 
 

Graden af automatisering 
 
 
 
Fully Automated   Humanstøttet Maskinstøttet  Human 
High-quality   maskinover-  humanover-  oversæt- 
Machine translation  sættelse  sættelse  telse 
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Man skelner overordnet set mellem to former for maskinoversættelsessystemer: 
statistikbaserede og regelbaserede systemer. I regelbaserede systemer anven-
der man lingvistiske regler og ordbøger med morfologiske (bøjning), syntaktiske 
(ordstilling) og semantiske (betydning) informationer. Disse systemer anvendte 
man til og med slutningen af 1980’erne, men på grund af ords flertydighed og 
sprogs dynamik opnåede man med denne teknologi aldrig at frembringe fuldt 
ud acceptable oversættelser, hvis der ses bort fra systemer udviklet til 
anvendelse inden for meget snævre fagområder, fx vejrudsigter. Da computere 
i slutningen af 80’erne blev stadig stærkere og billigere, indledtes en ny æra i 
maskinoversættelsens historie. På dette tidspunkt gik man over til statistik-
baserede systemer, som udleder en omtrentlig betydning af en kildesproglig 
sætning ved at sammenlige kildesætningen med oversatte tekster (såkaldte 
parallelle tekster), der allerede ligger på internettet. Et eksempel på parallelle 
tekster er Europarl, som indeholder udskrifter fra Europaparlamentets møder på 
alle medlemssprog. I takt med at mængden af parallelle tekster på internettet 
stiger, vil kvaliteten af maskingenererede oversættelser alt andet lige også stige. 
Som et eksempel på et statistikbaseret system kan nævnes Google Translate. En 
ulempe ved statistikbaserede systemer er, at de i modsætning til regelbaserede 
systemer genererer (delvist) ugrammatiske måltekster, fordi de ”klippe-klistrer” 
målsætninger sammen af flere forskellige fundne fraser uden automatisk at 
kunne foretage de nødvendige grammatiske tilpasninger. Den seneste trend er 
at kombinere de to metoder til automatisk oversættelse, fordi de kan komple-
mentere hinanden. Disse systemer kaldes for hybride systemer. Da hverken 
regelbaserede, statistikbaserede eller hybride systemer altid frembringer 
oversættelser, som er af tilstrækkelig høj kvalitet, dvs. hvor menneskelig 
efterredigering ikke er nødvendig, bevægede man sig i en lang periode væk 
fra ideen om FAQHT. I stedet introducerede man den form for maskin-
oversættelse, som Hutchins og Somers kalder for humanstøttet maskin-
oversættelse (på engelsk: Human-aided Machine Translation), hvor det er 
maskinen, der foretager selve oversættelsen, mens humanoversætteren 
primært efterredigerer de maskinoversatte tekster, så de bliver af den ønskede 
kvalitet. Dette kaldes ofte for postediting. Oversætteren kan også være 
involveret i oversættelsesprocessen på den måde, at hun eller han præ-editerer 
(forbehandler) kildeteksterne ved fx at underkaste dem kontrolleret sprog, så 
teksterne bliver mere entydige og dermed mere egnede til maskinoversættelse. 
I det følgende anvender vi forkortelsen HMT for humanstøttet maskinoversæt-
telse. MT anvendes her som forkortelse for maskinoversættelse (på engelsk: 
machine translation). MT omfatter både HMT og FAQHT. 
 
En anden måde at understøtte oversættelsesprocessen på er maskinstøttet 
humanoversættelse (på engelsk: Machine-aided Human Translation, herefter 
forkortet til MHT). Her er det oversætteren, der oversætter teksterne, men  i selve 
oversættelsesfasen får oversætteren hjælp af værktøjer, der tilbyder oversæt-
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teren en eller anden form for sprogligt input. Som eksempler kan nævnes 
terminologiske databaser (i det følgende kaldet termbaser) og oversættelses-
hukommelsesværktøjer (på engelsk: Translation Memory, herefter forkortet til 
TM). Begge typer af værktøjer oplevede stor popularitet i sprogindustrien fra 
starten af 1990’erne. 
 
En termbase er en database, der typisk indeholder termer med tilhørende 
oplysninger om emne, definitioner og brugseksempler. Mange termbaser 
omfatter i dag dog også oplysninger om relationer mellem begreber i form af 
begrebssystemer (ontologier), som gør det muligt at finde frem til mere præcise 
betegnelser for det, man taler om. Termbaser indeholder derudover oftest en 
lang række andre oplysninger, fx grammatik og andre sprogbrugsoplysninger 
samt henvisninger til kilder og illustrationer. De fleste termbaser er flersprogede 
og indeholder derfor terminologi på en række forskellige sprog. Som et 
eksempel på en gratis webbaseret termbase kan nævnes EU’s termbase kaldet 
IATE (InterActive Terminology for Europe)2, der indeholder EU-terminologi (Hardt 
et al. 2011). I dag er termbaser ofte en integreret del af TM-værktøjer. 
 
TM-værktøjer er databaser bestående af tidligere oversættelser. Hver gang 
man skal oversætte en sætning, som allerede er oversat og ligger i databasen, 
fremkommer systemet med et oversættelsesforslag. Det samme er tilfældet, hvis 
sætningen, der skal oversættes, kun er næsten identisk med sætninger, der 
ligger i databasen (Christensen og Schjoldager 2010). Når TM-værktøjer søger 
efter et oversættelsesforslag i databasen, sammenligner de sætningens 
tegnrækkefølge og anvender forskellige ’fuzzy-logic’-algoritmer til at beregne 
en såkaldt match-værdi (lighed) mellem den nye sætning, der skal oversættes, 
og de sætninger, der allerede ligger i databasen. Ideen bag translation 
memory-systemer er, at man ikke spilder tid på at oversætte ord og sætninger, 
man allerede har oversat én gang, fordi man kan genbruge tidligere 
oversættelser. Man kan således sige, at en TM ”lærer” af tidligere oversættelser. 
 
Som det er fremgået af ovenstående, omfatter oversættelsesværktøjer både 
værktøjer til fuldautomatisk kvalitetsoversættelse, HMT og MHT i form af TM-
værktøjer og termbaser. Værktøjer til både HMT og MHT kaldes som overbegreb 
for CAT-værktøjer (på engelsk: Computer-Aided Translation). Den seneste trend 
i sprogindustrien er at integrere MT med TM. Ideen er at maskinoversætte 
sætninger, som TM-systemet ikke kan finde et match til i databasen. 

                                                
2 

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea799193
0d752373dcf756c4c2199de81a5808324fa.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiLc
350?method=load (tilgået 13. november 2013) 
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Efterfølgende redigeres den maskinoversatte sætning af en oversætter. I dette 
set-up kombineres MHT således med HMT. Dette kaldes ofte for MT-støttet TM. 

1.2 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN 

Som anført ovenfor findes der en lang række oversættelsesværktøjer, som 
sprogindustrien kan gøre brug af. I henhold til Taravella og Villeneuve (2013: 62) 
er det forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan værktøjerne kombineres 
og anvendes: 
 
“The lack of translation specialists poses a problem for the growing translation 
markets around the world. One of the solutions proposed for the lack of human 
resources is automated translation tools. In the past few decades, organisations 
have had the opportunity to increase their use of technological resources. 
However, there is no consensus on the way that technological resources should 
be integrated into translation service providers (TSP).” 
 
For den enkelte oversættelsesvirksomhed består udfordringen i at vælge den 
løsning og dermed kombination af værktøjer og humane ressourcer, der bedst 
understøtter oversættelsesprocessen og overordnet set øger virksomheden og 
oversætternes produktivitet. Virksomhederne bliver med andre ord nødt til at 
finde den optimale balance mellem graden af automatisering og menneskelig 
interaktion til løsning af de forskellige typer af opgaver, som de tilbyder deres 
kunder. 
 
Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge den danske sprogindustris 
brug af MT, TM og termbaser anno 2013 samt at undersøge hvilken effekt, 
værktøjerne har haft på oversætterbranchen og professionen, herunder 
prisudviklingen samt oversætternes arbejdsopgaver og status. 

I vores undersøgelse har vi valgt at fokusere på oversættelsesvirksomhederne, 
fordi disse må forventes at sætte standarden for hvilke typer af 
oversættelsesværktøjer, der anvendes i branchen. Som det fremgår af afsnit 2.3 
indsnævres denne gruppe til momsregistrerede virksomheder med mindst én 
fysisk (aktiv) repræsentation i Danmark, som tæller mindst to ansatte. 
Virksomheden skal beskæftige sig med skriftlig oversættelse af fagsprogstekster 
i et eller andet omfang. Undersøgelsen omfatter således ikke freelance-
oversættere, selv om disse både i Danmark og i et internationalt perspektiv 
formodes at udgøre langt den største erhvervsgruppe blandt fagsprogs-
oversættere.  

Forskning inden for oversættelsesteknologi har dokumenteret, at oversættelses-
værktøjer på en lang række punkter ændrer den måde, som oversættere 
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arbejder og tænker på (Christensen 2011; Christensen og Schjoldager 2010). 
Samtidig indikerer forskningen, at den stadig større rolle, som oversættelses-
værktøjerne spiller i sprogindustrien, betyder, at oversættere i dag skal besidde 
en lang række instrumentelle kompetencer (Christensen og Schjoldager 2011). 
Som undervisere på cand.ling.merc.-uddannelsen på Aarhus Universitet har vi 
brug for viden om, hvilke konkrete kompetencer der efterspørges i sprog-
industrien. Det didaktiske formål med undersøgelsen er derfor at sætte os i stand 
til at forberede vores translatørstuderende på den nye teknologibaserede 
oversættelsespraksis, som de forventes at blive en del af efter endt uddannelse. 

Vi vil herefter i kapitel 2 præsentere spørgeskemaundersøgelsens population og 
metoder. I kapitel 3  præsenteres undersøgelsens resultater. I kapitel 4 opsum-
meres og perspektiveres undersøgelsens resultater. Kapitel 5 indeholder et 
resumé. 
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2. UNDERSØGELSE AF DEN DANSKE SPROGINDUSTRIS ANVENDELSE AF 

OVERSÆTTELSESVÆRKTØJER 

I det følgende præsenteres først undersøgelsens metode (afsnit 2.1) og spørge-
skemaets design (afsnit 2.2). Derefter præsenteres undersøgelsens population 
(afsnit 2.3) og analysens metode (afsnit 2.4).  

2.1 UNDERSØGELSENS METODE: 
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

Som nævnt ovenfor er undersøgelsen blevet gennemført som en elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemametoden opfattes generelt som en 
samfundsvidenskabelig metode til indsamling af data med henblik på kvan-
titative analyser. I denne undersøgelse kortlægges den danske sprogindustris 
anvendelse af oversættelsesværktøjer gennem både kvantitative og kvalitative 
analyser af respondenternes besvarelse af en række lukkede og åbne 
spørgsmål om oversættelsesvirsomhedernes anvendelse af oversættelses-
værktøjer og disses indvirkning på oversætterbranchen og professionen.  

Vi valgte at gennemføre undersøgelsen som en elektronisk spørgeskema-
undersøgelse, fordi det er en forholdsvis billig og nem måde at komme i kontakt 
med mange potentielle respondenter på. Samtidig er analysen af spørge-
skemadata mindre tidskrævende, fordi elektroniske spørgeskemaer, der gør 
brug af lukkede spørgsmål, genererer direkte sammenlignelige data, der kan 
underkastes automatiserede analyser og statistiske beregninger. Lukkede 
spørgsmål har dog en række metodiske svagheder. Den mest iøjnefaldende er, 
at der uanset antallet af afkrydsningsmuligheder altid vil være en risiko for, at de 
lukkede spørgsmål enten ikke giver mening for respondenterne, eller at 
svarmulighederne ikke gør det muligt for respondenterne at give udtryk for det, 
de egentlig mener. Der er endvidere en risiko for, at respondenterne forstår 
ordlyden af et lukket spørgsmål på forskellige måder, hvilket kan påvirke 
dataenes pålidelighed. Derfor gør vores spørgeskema udover lukkede 
spørgsmål også brug af åbne kommentarfelter og spørgsmål, hvor respon-
denterne bliver bedt om at besvare et spørgsmål med deres egne ord. Åbne 
spørgsmål genererer som følge heraf primært kvalitative data, som ikke altid er 
direkte sammenlignelige, men til gengæld bidrager de til en dybere forståelse 
af et givent spørgsmål eller fænomen.  
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2.2 SPØRGESKEMAETS DESIGN 

Det elektroniske spørgeskema består af i alt 30 spørgsmål og kan inddeles i fire 
dele: 

• Del 1 spørger respondenterne om virksomhedsdata og respondenternes 
personlige data: virksomhedens ejerforhold, respondentens stilling/ 
jobfunktion og uddannelsesmæssige baggrund, tidspunkt for senest 
afsluttede uddannelse, antal år ansat i virksomheden, antal år 
virksomheden har eksisteret i Danmark, antal fastansatte, antal 
tilknyttede freelanceoversættere, omsætning i 2012, virksomhedens 
opgavetyper, samt om virksomheden råder over en medarbejder, der er 
ansvarlig for virksomhedens sprogteknologi.  

• Del 2 spørger respondenterne om virksomhedens anvendelse af tre typer 
af oversættelsesværktøjer: TM, MT og termbaser.  

• Del 3 beder respondenterne beskrive hvilke konsekvenser, anvendelsen 
af oversættelsesværktøjer har haft for oversætterbranchen og profes-
sionenen, herunder prisudviklingen samt oversætternes arbejdsopgaver 
og status.  

• Del 4 spørger respondenterne, om deres virksomhed overvejer eller 
planlægge at foretage ændringer i deres anvendelse af oversættelses-
værktøjer. Afslutningsvist spørges respondenterne, om de har en 
afsluttende kommentar. 

Spørgsmålene i del 1, 2 og 4 gør brug af både lukkede og åbne spørgsmål, 
mens del 3 udelukkende består af åbne spørgsmål. Teknisk er 
spørgeskemaet designet således, at respondenterne har mulighed for at 
klikke sig tilbage til tidligere spørgsmål for fx at se, hvad de tidligere har 
svaret på et spørgsmål, eller for at ændre en tidligere afgiven besvarelse. 
Respondenterne kan endvidere springe et spørgsmål over, hvis de ikke 
ønsker at besvare spørgsmålet. I del 2 spørges respondenterne blandt andet, 
om deres virksomhed anvender oversættelsesværktøjer. Såfremt en 
respondent svarer nej til dette, får denne ikke vist de efterfølgende 
spørgsmål om anvendelsen af TM, MT og termbaser. I stedet spørges 
respondenten om årsagen til, at virksomheden ikke anvender oversættelses-
værktøjer. Har respondenten svaret ja til, at virksomheden anvender 
oversættelsesværktøjer, men ikke anvender alle tre typer af oversættelses-
værktøjer, ledes respondenten uden om underspørgsmålene vedrørende de 
værktøjer, som virksomheden ikke anvender.  
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Spørgsmålenes forståelighed samt potentielle tekniske problemer i forbind-
else med dataindsamlingen blev testet ved at bede kollegaer på Institut for 
Erhvervskommunikation, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, 
besvare spørgeskemaet, inden det blev udsendt til virksomhederne. 
Testningen gav alene anledning til præcisering af enkelte spørgsmål. 

2.3 UNDERSØGELSENS POPULATION 

Da formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at indsamle solide og 
repræsentative data for derved at sikre en valid kortlægning af den danske 
sprogindustris anvendelse af oversættelsesværktøjer, blev undersøgelsens 
totalpopulation defineret som  

ü momsregistrerede virksomheder 

ü med minimum en dansk repræsentation  

ü med mindst to medarbejdere 

ü med en hjemmeside på dansk,  

ü der som del af deres serviceydelse tilbyder og udfører skriftlig 
oversættelse i større eller mindre omfang. 

Med henblik på at finde frem til virksomheder, der opfylder de ovenstående 
kriterier, søgte vi i CD Direct-databasen3, der indeholder virksomheds-
oplysninger om alle danske momsregistrede virksomheder, fx regnskabstal, 
antal ansatte og branchetilknytning. En søgning i databasen den 13. februar 
2013 generede en liste på i alt 2.175 virksomheder, der er registrerede som 
tilhørende NACE-branche 74.30.00 kaldet ”Oversættelse og tolkning”4. Af disse 
havde 80 virksomheder angivet at have mindst to ansatte.  

                                                
3 http://www.kob.dk/ (tilgået den 3. februar 2013) 
4 NACE er en forkortelse for ” Nomenclature generale des Activités economiques dans 
les Communautes Européennes" og er de fælles Europæiske branchenomenklaturer 
for klassifikation af økonomiske aktiviteter. NACE udsendes af Eurostat og blev indført i 
EU-medlemslandene i 1993. De 4-cifrede NACE-branchekoder er tilpasset danske 
forhold ved DB (Dansk Branchekode) der udarbejdes af Danmarks Statistik. Gældende 
dansk branchenomenklatur er DB03 fra 1. januar 2003. De første 4 cifre i DB03 svarer til 
NACE rev. 1.1, mens de to sidste cifre er danske underopdelinger. NACE udsendes af 
Eurostat https://www.kob.dk/upload/quickguidecd.pdf (tilgået den 4. november 
2014). 
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På baggrund af vores undersøgelse af de 80 virksomheders hjemmesider kunne 
vi konstatere, at kun 50 virksomheder levede op til samtlige af de ovenfor 
beskrevne definitionskriterier. Fx havde nogle af virksomhederne slet ingen 
hjemmeside eller tilbød ikke skriftlig oversættelse. Endvidere kunne vi 
konstatere, at den generede liste over virksomheder også omfattede 
virksomheder, der var direkte fejlplacerede, fx en frisørsalon og et bageri. 

Da vi endvidere kunne konstatere, at nogle af de oversættelsesvirksomheder, 
som vi selv har kendskab til, ikke figurerede på listen genereret ved hjælp af CD 
Direct-databasen, foretog vi den 1. marts 2013 en google-søgning på inter-
nettet, hvor vi anvendte søgeordene ”oversættelse” og ”oversættelses-
virksomhed”. På denne måde fandt vi frem til yderligere 19 navne på 
virksomheder, der på deres hjemmeside tilbyder skriftlig oversættelse. I alt otte 
af disse virksomheder havde dog enten ingen hjemmeside på dansk, ingen 
ansatte eller ingen fysisk repræsentation i Danmark. Af disse var flere 
internationale virksomheder, som har lokaliseret deres hjemmeside til at omfatte 
et dansk interface. På baggrund af søgningen i CD Direct-databsen og den 
efterfølgende internetsøgning endte vi med en liste på i alt 61 virksomheder, 
som opfyldte de af os til formålet definerede kriterier for at tilhøre den danske 
sprogindustri.  

2.3.1 Respondenter og indsamling af data 

For at få så valide besvarelser som muligt om oversættelsesvirksomhedernes 
anvendelse af oversættelsesværktøjer besluttede vi os for i prioriteret 
rækkefølge at fremsende linket til spørgeskemaet til: 

a. Personlig mailadresse: Henvendelse til navngivet person i virksomheden 
via vedkommendes personlige mailadresse, som vi fandt frem til 
gennem opringning til virksomheden eller på virksomhedens 
hjemmeside. I prioriteret rækkefølge søgte vi efter mailadressen på den 
ansvarlige for sprogteknologi eller virksomhedens ejer/direktør/ansvarlig 
partner eller alternativt en oversætter i virksomheden. 

 
b. Infomail-adresse: Henvendelse til virksomheden via deres infomail-

adresse uden angivelse af navngivet person (når hjemmesiden ikke 
indeholdt personlige mailadresser) eller til infomailadresse med 
navngivet person, hvis sådanne oplysninger var tilgængelige på 
virksomhedens hjemmeside. I prioriteret rækkefølge søgte vi efter navnet 
på den i virksomheden, der er ansvarlig for sprogteknologi, virksom-
hedens ejer/direktør/ansvarlig partner eller en oversætter i virksom-
heden. 
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Online-spørgeskemaet blev den 6. maj 2013 udsendt til populationen pr. mail 
bestående af de i alt 61 oversættelsesvirksomheder, som opfyldte de ovenfor 
definerede kriterier. Mailen havde følgende ordlyd: 

Kære	  N.N.	  /virksomhed	  

På	   Aarhus	   Universitet	   har	   vi	   indledt	   et	   forskningsprojekt	   om	   brugen	   af	  
sprogteknologi	   i	   den	   danske	   oversætterbranche.	   Vi	   håber	   meget,	   at	   I	   som	  
virksomhed	   vil	   deltage	   i	   dette	   forskningsprojekt.	  De	   virksomheder,	   som	  deltager	   i	  
projektet,	  vil	  naturligvis	  få	  adgang	  til	  projektets	  resultater.	  	  

Vi	   beder	   jer	   udfylde	  et	   elektronisk	   spørgeskema	   om	   brugen	   af	   sprogteknologi	   i	  
jeres	  virksomhed.	  Det	  vil	  anslået	   tage	  ca.	  10-‐15	  minutter	  at	  udfylde	  skemaet.	   I	  kan	  
være	  helt	  sikre	  på,	  at	  vi	  behandler	  alle	  svar	  fortroligt,	  og	  vi	  lover	  naturligvis,	  at	  den,	  
som	  udfylder	  skemaet,	  og	  virksomheden	  vil	  forblive	  absolut	  anonyme.	  	  	  

Spørgeskemaet	  bedes	  besvaret	  af	  den	  person	   i	  virksomheden,	  der	  har	  ansvaret	   for	  
og/eller	   overblikket	   over	   virksomhedens	   brug	   af	   sprogteknologi.	   Hvis	   det	   ikke	   er	  
dig,	  beder	  vi	  dig	  sende	  denne	  henvendelse	  videre.	  
Projektet	   søger	   at	   kortlægge	   brugen	   af	   sprogteknologi	   i	   forbindelse	   med	   skriftlig	  
oversættelse	  i	  den	  danske	  oversætterbranche.	  Vi	  er	  interesserede	  i	  jeres	  besvarelse,	  
uanset	   om	   skriftlig	   oversættelse	   udgør	   en	   større	   eller	   mindre	   del	   af	   jeres	  
forretningsområde,	  og	  uanset	  om	  I	  bruger	  sprogteknologi	  eller	  ej.	  
Hvis	   I	  udelukkende	  beskæftiger	   jer	  med	  andre	   former	   for	  oversættelse	  –	  som	  f.eks.	  
billedmedieoversættelse	   eller	   tolkning	   –	   eller	   med	   kursusvirksomhed,	   behøver	   I	  
ikke	  at	  udfylde	  spørgeskemaet.	  Til	  gengæld	  vil	  vi	  blive	  meget	   taknemmelige	   for	  en	  
mail	  fra	  jer	  som	  svar	  på	  denne	  henvendelse.	  

I	  er	  meget	  velkomne	  til	  at	  kontakte	  os,	  hvis	  I	  har	  spørgsmål	  til	  ovenstående	  eller	  til	  
projektet	  i	  det	  hele	  taget.	  	  

Vi	  vil	  være	  taknemmelige	  for	  at	  modtage	  jeres	  besvarelse	  senest	  fredag	  d.	  17.	  maj	  
2013.	  	  

Spørgeskemaet	   udfyldes	   ved	   at	   klikke	   på	   dette	   link:	  	  
https://www.survey-‐xact.dk/LinkCollector?key=LVY5HT7EC29P.	  

På	  forhånd	  tusind	  tak	  for	  din	  hjælp!	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Lektor	  Tina	  Paulsen	  Christensen,	  ph.d.,	  e-‐mail:	  tpc@asb.dk	   	   	  
Lektor	  Anne	  Schjoldager,	  ph.d.,	  e-‐mail:	  asc@asb.dk 
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Efter svarfristens udløb havde 21 virksomheder besvaret spørgeskemaet. De 
virksomheder, der ikke havde besvaret spørgeskemaet, modtag den 23. maj 
2013 en påmindelse om at besvare spørgeskemaet inden den 28. maj 2013. 
Ved svarfristens udløb havde i alt 29 virksomheder besvaret spørgeskemaet, 
hvilket svarer til en svarprocent på i 47,5%. Af de 29 respondenter havde 25 
klikket sig hele vejen igennem spørgeskemaet, mens fire respondenter alene 
besvarede nogle få indledende spørgsmål. 

2.4 ANALYSENS METODE 

Respondenternes besvarelse af de lukkede spørgsmål underkastes kvantitative 
analyser. Resultaterne af disse analyser præsenteres i tabel-/diagramform med 
henblik på at illustrere svarfordelingen som den faktiske forekomst og/eller 
gennemsnittet. Efterfølges et lukket spørgsmål af et åbent spørgsmål, hvor 
respondenterne gives mulighed for at uddybe deres besvarelse af det lukkede 
spørgsmål, er respondenternes kommentarer i anonymiseret form anført i deres 
fulde længde og underkastes kvalitative analyser (se nedenfor). 

Respondenternes kommentarer til de åbne spørgsmål underkastes kvalitative 
analyser. I modsætning til kvantitative metoder, der forsøger at skabe kausale 
sammenhænge mellem forskellige prædefinerede variabler, er formålet med 
den kvalitative metode at skabe en systematik i den virkelighed, vi lever i, med 
udgangspunkt i empiriske data om virkeligheden, der spejler respondenternes 
opfattelse af virkeligheden. Den kvalitative analyse gør derfor brug af en 
induktiv tilgang, hvor vi forsøger at udskille mønstre i de empiriske data uden at 
anvende prædefinerede analysekategorier for derigennem at skabe ny 
forståelse af problemfeltet, her anvendelse af oversættelsesværktøjer i den 
danske sprogindustri. Ved at udskille mønstre i de indsamlede kvalitative data er 
det vores håb, at vi i højere grad begrebsliggør og indfanger respondenternes 
erfaringer med og holdninger til oversættelsesværktøjerne.  
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3. RESULTATER 

I dette afsnit præsenteres respondenternes besvarelse af de i spørgeskemaet 
indeholdte spørgsmål i kronologisk rækkefølge. Da vi har lovet vores 
respondenter, at de forbliver anonyme, vil vi i det følgende præsentere resulta-
terne, så respondenternes besvarelse anonymiseres. Eventuelle firmanavne eller 
lignende anført af respondenterne i fx kommentarfelter erstattes derfor med 
tegnet X. Kommentarer vises som direkte citater. 

Når vi i det følgende præsenterer undersøgelsens resultater, vil vi anvende 
respondent  og virksomhed  synonymt, da det mange steder ikke giver mening 
at referere til respondenten, fordi et spørgsmål fokuserer på virksomheds-
specifikke forhold. Såfremt en respondent ikke har besvaret et spørgsmål, vil der 
i de illustrerende figurer være anført en stjerne (*) for den pågældende 
respondent, eller svarfeltet vil være tomt. 

Såfremt respondenternes afsluttende kommentarer til undersøgelsen (spørgs-
mål 30) indeholder oplysninger, som belyser et andet af spørgeskemaets 
spørgsmål, vil de afsluttende kommentarer blive inddraget i gennemgangen af 
resultaterne vedrørende det pågældende spørgsmål.  

3.1.1 Del 1: Indledende spørgsmål 

3.1.1.1 Spørgsmål 1: Hvordan er virksomhedens ejerforhold? 

Det første spørgsmål, som vi bad respondenterne svare på, havde til formål at 
undersøge virksomhedernes ejerforhold. Konkret spurgte vi respondenterne, om 
deres virksomhed er 
 

1) datterselskab eller underafdeling af en international virksomhed. 
2) moderselskab eller hovedkontor for en eller flere internationale 

virksomheder/afdelinger. 
3) moderselskab for en eller flere danske virksomheder/afdelinger. 
4) kendetegnet ved andre ejerforhold. 

 
Respondenternes besvarelse fremgår af nedenstående figur 1. De fire spørgs-
mål blev besvaret af henholdsvis 29, 28, 27 og 16 respondenter.  
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Figur 1: Virksomhedernes ejerforhold 
 
Er din virksomhed 
datterselskab eller 
underafdeling af en 
international virksomhed?  

Er din virksomhed 
moderselskab eller 
hovedkontor for en eller 
flere internationale 
virksomheder/afdelinger? 
 

Er din virksomhed 
moderselskab eller 
hovedkontor for en eller 
flere danske virksomheder/ 
afdelinger?  

Er din virksomhed: Andet?  

Nej: 23 (20,7 %) 
Ja:   6    (79,3 %) 
I alt 29 

Nej: 26 (92,9 %) 
Ja:   2    (7,1 %) 
I alt 28 
 

Nej: 25 (92,6 %) 
Ja:   2    (7,4 %) 
I alt 27 
 

Nej: 16 (84,2 %) 
Ja:   3    (15,8 %) 
I alt 19 

 

Figuren viser, at kun seks virksomheder (20,7 %) ejes af en international 
virksomhed. I alt 23 virksomheder (79,3 %) er ikke ejet af en international 
virksomhed. Samtidig viser figuren, at i alt 26 virksomheder (92,9 %) ikke har 
udenlandske underafdelinger/datterselskaber. Alene to virksomheder (7,1 %) 
har internationale underafdelinger/datterselskaber. Ligeledes har kun de 
færreste virksomheder underafdelinger/datterselskaber i Danmark. I alt 25 
virksomheder (92,6 %) angiver, at de ikke har underafdelinger i Danmark, mens 
to virksomheder (7,4 %) har. På spørgsmålet om, hvorvidt andre ejerforhold gør 
sig gældende for virksomheden, svarede 16 (84,2 %), at dette ikke er tilfældet, 
mens tre respondenter (15,8 %) svarede bekræftende på spørgsmålet. I et 
tilhørende kommentarfelt forklarer de tre respondenter deres besvarelse. Den 
ene respondent anfører, at dennes virksomhed er et videotolkecenter, som 
udover hovedkontoret har afdelinger i andre danske byer. Den anden 
respondent anfører, at dennes virksomhed yder support til andre virksomheder. 
Den tredje respondent anfører, at dennes virksomhed er en afdeling af et 
selskab med hovedkontor i Schweiz. Dette korrelerer med, at respondenten 
svarede ja til, at virksomheden er et datterselskab eller underafdeling af en 
international virksomhed. 

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at langt størsteparten af de 
danske oversættelsesvirksomheder er danskejede virksomheder uden inter-
nationale eller nationale datterselskaber/underafdelinger. 

3.1.1.2 Spørgsmål 2: Respondenternes 
stillingsbetegnelse/jobfunktion? 

Adspurgt om deres stillingsbetegnelse/jobfunktion svarede respondenterne som 
vist i figur 2. Af de i alt 29 respondenter besvarede i alt 27 (93,1 %) spørgsmålet. 
 
 
 
 



Christensen, Tina Paulsen og Anne Schjoldager (2014): Kortlægning af anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer i sprogindustrien: En spørgeskemaundersøgelse af danske 
oversættelsesvirksomheder. Aarhus Universitet. 
 
 

 19 

Figur 2: Respondenternes stillingsbetegnelse/jobfunktion 
 
Respondent Kommentar 

1 *  

2 Direktør 

3 Language Operations Manager 

4 Produktionsdirektør 

5 Økonomi og ledelse 

6 Fagdirektør, engelsk, og bestyrelsesformand 

7 Konsulent 

8 Partner/Translatør 

9 WW Sourcing Manager/HR Manager - Denmark/Norway 

10 European Sales Director 

11 Direktør 

12 Daglig Leder 

13 Partner / Operations Manager 

14 CEO 

15 Ceo 

16 Partner og Language Lead 

17 * 

18 Varetager virksomhedens sprogteknologiske værktøjer samt it 

19 Translation Tools Director 

20 Project Manager; Interpreter 

21 Administrerende direktør, projektleder, oversætter, kvalitetskontrollør 

22 Translatør, personaleansvarlig og sprogteknologichef 

23 Produkt Information manager 

24 Direktør/oversætter 

25 Partner 

26 Chef for kommunikation og projekter 

27 Indehaver 

28 CEO 

29 Branch Manager - chef  

 
Som det fremgår af ovenstående figur 2, har respondenterne mange forskellige 
titler/jobfunktioner. Værd at bemærke er det, at 14 respondenter angiver at 
være direktør, CEO, indehaver, partner eller daglig leder (herunder branch 
manager). Tre respondenter (nr 18, 19 og 22) anfører en titel/jobfunktion, som 
indikerer, at de er direkte ansvarlige for virksomhedens oversættelsesteknologi. 
De anfører henholdsvis ”varetager virksomhedens sprogteknologiske værktøjer 
og it”, ”translation tools director” og ”sprogteknologichef”. Den titel, som 
respondent 22 angiver, tyder dog på, at denne også har andre funktioner i 
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virksomheden, nemlig translatør og personaleansvarlig. Faktisk tyder flere af de 
anførte titler på, at en del respondenter øjensynligt varetager flere funktioner i 
virksomhederne, fx både direktør og oversætter (fx nr 24).  
 

3.1.1.3 Spørgsmål 3: Respondenternes uddannelsesmæssige 
baggrund? 

Adspurgt om deres uddannelsesmæssige baggrund svarede respondenterne 
som vist i figur 3. Af de i alt 29 respondenter besvarede 27 (93,1 %)  spørgsmålet. 
 
Figur 3: Respondenternes uddannelsesmæssige baggrund 
 
Respondent Kommentar 

1 * 

2 Cand.ling.merc 

3 Cand.ling.merc. 

4 Fransk og kommunikation fra Universitetet i Oslo 

5 HDU – HDO 

6 Cand.ling.merc. (translatør) 

7 Cand.ling.merc. 

8 Cand.ling.merc. 

9 Cand.ling.merc. 

10 HHX 

11 Civil ing. 

12 Reklametegner 

13 Oversætter (fra tysk universitet) 

14 Cand.ling.merc. 

15 bsc.sc. 

16 Cand.ling.merc. i engelsk 

17 * 

18 Datalingvist 

19 Cand.ling.merc. i sproglig informatik 

20 AK og BSc.,Mediadesigner og Medialog 

21 Translatør i spansk med fransk som andetsprog + HD (U) 

22 Cand.ling.merc. i tysk 

23 Sygeplejerske Bachelor of arts i sprog og marketing 

24 Nysproglig studentereksamen 

25 Bachelor fra CBS, International Virksomhedskommunikation, Spansk & Europæiske studier 

26 Diplomleder 

27 Politi 
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28 Idehistoriker 

29 Cand.negot. 

 
Som det fremgår af figur 3, har i alt 11 respondenter en baggrund som 
cand.ling.merc. i et sprog (10 respondenter) eller i sproglig informatik (1 respon-
dent). Cand.ling.merc.-uddannelsen med profilen translatør og tolk i et sprog 
giver ret til beskikkelse som statsautoriseret translatør i Danmark. Af tabellen 
fremgår det, at yderligere en respondent har en tysk universitetsgrad (nr 13) i 
oversættelse, og en respondent har en uddannelse i fransk og kommunikation 
fra et svensk universitet (nr 4). Endelig har en respondent en baggrund som 
cand.negot. (nr 29), der også er en universitetsgrad, der indbefatter sprog. To 
respondenter har en BA, der indbefatter sprog, nemlig en BA i sprog og 
marketing (nr 23) og en i BA i international virksomhedskommunikation (nr 25). 
Det kan således konstateres, at i alt 16 af de 27 respondenter, der har besvaret 
spørgeskemaet, har en universitetsgrad i sprog på kandidat- eller bachelor-
niveau. I alt to respondenter har en uddannelse inden for datalingvistik/datalogi 
og en enkelt inden for mediadesign. De resterende otte respondenter har en 
ikke-sproglig eller ikke–datalingvistisk baggrund, fx idehistoriker, diplomleder, 
politiuddannet, civilingeniør og reklametegner.  
 

3.1.1.4 Spørgsmål 4: Senest afsluttede uddannelse? 

Adspurgt om, hvornår de afsluttede deres seneste uddannelse, svarede 
respondenterne som vist i figur 4. I alt 26 respondenter (89,7 %) besvarede dette 
spørgsmål. 
 
Figur 4: Årstal for respondenternes senest afslutttede uddannelse 
 
Res. År Res. År 
1 * 16 2000 
2 1998 17 * 
3 1990 18 2006 
4 1984 19 1997 
5 1996 20 2012 
6 1986 21 2001 
7 2005 22 1999 
8 1999 23 1996 
9 1990 24 1971 
10 1998 25 * 
11 1987 26 2013 
12 1995 27 1986 
13 2001 28 2003 
14 2012 29 2002 
15 2002   
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Figur 4 viser, at respondenterne afsluttede deres seneste uddannelse i perioden 
1971–2013. I gennemsnit afsluttede respondenterne deres seneste uddannelse i 
1997, det vil sige for 17 år siden. 
 

3.1.1.5 Spørgsmål 5: Antal år ansat i virksomheden? 

I spørgsmål 5 blev respondenterne bedt om at anføre hvor længe, de har været 
ansat i deres respektive virksomhed. I alt 26 respondenter (89,7 %) besvarede 
dette spørgsmål. Af nedenstående figur 5 fremgår, hvor mange år respon-
denterne har været ansat i deres respektive virksomhed. Respondent 1, 17 og 
27 besvarede ikke spørgsmålet. 
 
Figur 5: Antal år respondenterne har været ansat i virksomhederne 

 
 
Af figur 5 fremgår det, at den respondent, der har været ansat længst i sin 
virksomhed, har været ansat i 30 år, mens den, der har været ansat i kortest tid, 
har været ansat i et år. I gennemsnit har respondenterne været ansat i 9,7 år. 
Respondenterne har således generelt stor anciennitet i deres resepektive 
virksomheder. 
 

3.1.1.6 Spørgsmål 6: Antal år virksomheden har eksisteret i Danmark? 

I spørgsmål 6 blev respondenterne bedt om at angive, hvor længe deres 
virksomhed har eksisteret i Danmark. Spørgsmålet blev besvaret af 11 (37,9 %) 
af de i alt 29 respondenter. Respondenternes besvarelse fremgår af figur 6. 
Tomme felter betyder, at respondenten ikke besvarede dette spørgsmål. 
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Figur 6: Hvor længe har virksomheden eksisteret i Danmark? 
 

 
 
Figuren viser, at den virksomhed, der har eksisteret længst i Danmark, har 
eksisteret i 30 år, mens den virksomhed, der har eksisteret i kortest tid, har 
eksisteret i 3 år. I gennemsnit har de 11 virksomheder, der besvarede 
spørgsmålet, eksisteret i 13,6 år. Som følge af den lave besvarelsesprocent er 
det dog svært at konkludere noget generelt. Den lave besvarelsesprocent kan 
måske skyldes, at en del respondenter ikke har været bekendt med 
virksomhedens stiftelsestidspunkt. 
 

3.1.1.7 Spørgsmål 7: Antal fastansatte? 

I spørgsmål 7 blev respondenterne bedt om at svare på, hvor mange 
fastansatte medarbejdere virksomheden tæller. De blev bedt om at anføre: 
 

Ø antal fastansatte oversættere (se figur 7) 
Ø antal projektledere/project managers (se figur 8) 
Ø antal ledere, som ikke fungerer som oversættere eller 

projektledere/project managers (se figur 9) 
Ø antal sælgere/salgsmedarbejdere (se figur 10) 
Ø antal layout-/desktop publishing-medarbejdere (se figur 11) 
Ø antal øvrige fastansatte (se figur 12) 
Ø eventuelle kommentarer til spørgsmålet om øvrige antal fastansatte 

medarbejdere (se figur 13) 
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I figurerne nedenfor er tomme felter ensbetydende med, at respondenten ikke 
har besvaret spørgsmålet. 
 
Figur 7: Antal fastansatte oversættere 
 

 
 
I alt 25 respondenter (86,2 %) besvarede spørgsmålet om antal fastansatte 
oversættere. Det højeste antal fastansatte oversættere i en virksomhed er 11. 
Interessant er det, at seks virksomheder anfører, at de ingen fastansatte 
oversættere har. I gennemsnit har de 25 virksomheder 4,2 fastansatte 
oversættere. 
 
Figur 8: Antal fastansatte projektledere/project managers 
 

 
 
I alt 24 respondenter (82,8 %) besvarede spørgsmålet om antal fastansatte 
projektledere/project managers. Det højeste antal fastansatte projekt-
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ledere/project managers i en virksomhed er 29. En enkelt virksomhed angiver, 
at de ingen fastansatte projektledere/project managers har. I gennemsnit har 
de 24 virksomheder 5,2 fastansatte projektledere/project managers, hvilket 
indikerer, at oversættelsesvirksomheder generelt har flere projektledere/project 
managers end faste oversættere. 
 
Figur 9: Antal fastansatte ledere, som ikke fungerer som oversættere eller 
projektledere/project managers 
 

 
 
I alt 22 respondenter (75,9 %) besvarede spørgsmålet om antal fastansatte 
ledere. Det højeste antal fastansatte ledere er 13. Interessant er det, at syv 
virksomheder anfører, at de ingen fastansatte ledere har. Dette kan måske 
skyldes, at en del virksomheder har medarbejdere, der varetager forskellige 
funktioner, fx både funktionen som direktør og oversætter (se figur 2 ovenfor). I 
gennemsnit har de 22 virksomheder 1,9 fastansatte ledere. 
 
Figur 10: Antal fastansatte sælgere/salgsmedarbejdere 

 



Christensen, Tina Paulsen og Anne Schjoldager (2014): Kortlægning af anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer i sprogindustrien: En spørgeskemaundersøgelse af danske 
oversættelsesvirksomheder. Aarhus Universitet. 
 
 

 26 

 
I alt 22 respondenter (75,9 %) besvarede spørgsmålet. Det højeste antal 
fastansatte  sælgere/salgsmedarbejdere er 22. I alt syv virksomheder anfører, at 
de ingen fastansatte sælgere/salgsmedarbejdere har. I gennemsnit har de 22 
virksomheder 2,1 fastansatte sælgere/salgsmedarbejdere. 
 
Figur 11:  Antal fastansatte layout-/desktop publishing-medarbejdere 
 

 
 
I alt 23 respondenter (79,3 %) besvarede spørgsmålet om antal fastansatte 
layout-/desktop publishing-medarbejdere. Det højeste antal fastansatte  layout-
/desktop publishing-medarbejdere er to. I alt 14 af de 23 virksomheder (60,9 %) 
anfører dog, at de ikke har tilknyttet fastansatte layout-/desktop publishing-
medarbejdere. I gennemsnit har de 23 virksomheder 0,6 fastansatte layout-
/desktop publishing-medarbejdere. 
 
Figur 12: Antal øvrige fastansatte i virksomheden 
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I alt 11 respondenter (37,9 %) besvarede spørgsmålet om antal øvrige 
fastansatte medarbejdere. Det højeste antal øvrige fastansatte i en virksomhed 
er 10. I alt fem af de 11 virksomheder (45,5 %) anfører dog, at de ingen øvrige 
fastansatte medarbejdere har. I gennemsnit har virskomhederne 2,1 øvrige 
ansatte. 
 
I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at anføre en kommentar til 
deres besvarelse af spørgsmålet om antal øvrige fastansatte. Dette gjorde i alt 
15 respondenter, hvilket betyder, at nogle af de respondenter, der svarede nej 
til, at virksomheden har øvrige fastansatte medarbejdere, alligevel har anført en 
kommentar. I nedenstående figur 13 har vi indsat de 15 kommentarer. 
 
Af figuren kan vi se, at kategorien øvrige fastansatte medarbejdere omfatter en 
række forskellige jobfunktioner, fx telefonmedarbejdere, regnskabsmedarbej-
dere, udviklere/teknikere og sekretærer. Samtidig viser kommentarerne, at 
nogle af respondenterne bruger kommentarfeltet til at uddybe deres besvarelse 
af spørgsmålene om de forskellige medarbejderkategorier nævnt ovenfor.  
 
Figur 13: Kommentarer til spørgsmålet om antal øvrige fastansatte 

Respondent Kommentar 

4 Alle enheter bestiller oppdrag hos 2 sentrale layoutmedarbeidere (de tilhører altså ikke DK). 

5 Kun én oversættere. Alle andre medarbejdere (3) fungerer også som projektledere. 

9 De 8 fastansatte sproglige medarbejdere er ikke oversættere. De står primært for:  kvalitetskontrol, 
korrektur og terminologistyring.  X er resultatet af flere opkøb. Et af de opkøbte virksomheder har 
været i Danmark i 30+ år. 
 

11 Vi har 1927 freelance tolke, som er tilknyttet firmaet. 

12 Vi beskæftiger os hovedsagelig med tolkning, og sender alt hvad der skal oversættes ud af huset til 
translatører. 
 

13 1 studentermedhjælper 1 Vendor Manager 
 
 

16 Vi er tre partnere, som hver især har et eller flere driftsmæssige ansvarsområder, f.eks. 
administration, personale, it, økonomi, salg, marketing osv. SahMTidig varetager vi vores primære 
funktioner som oversætter/korrekturlæser og projektleder. 
 

18 Datalingvist og sekretær 

20 Der er en del korrekturlæsere og freelancetolke som arbejder for X 

22 Partnergruppe på fire personer, som ud over at virke som oversættere også varetager ledelses- og 
salgsopgaver. 
 

23 Vi er i alt 14 ansatte, som er ansvarlige for forskellige arbejdsområder. Oversættelsesafdelingen 
består af 4 medarbejdere. 
 

24 Deltidsbogholder 

25 Freelance oversættere x 12 stks 

26 Telefonmedarbejdere og regnskabsmedarbejdere 

29 1 udvikler/tekniker 1 marketing manager 
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Med udgangspunkt i figurerne 7-12 har vi summeret det samlede antal 
fastansatte medarbejdere i de 26 virksomheder. Antallet fremgår af neden-
stående figur 14. 
 
I gennemsnit har de 26 virksomheder 13,6 fasansatte medarbejdere i Danmark. 
Det højeste antal fastansatte medarbejdere er 64 personer, mens det laveste 
antal er en enkelt fastansat medarbejder. Som anført i afsnit 2.3 udgør 
undersøgelsens population alene oversættelsesvirksomheder med mindst to 
fastansatte medarbejdere. Af figuren fremgår det dog, at virksomhed nr 8 alene 
har en enkelt fastansat medarbejder, hvorfor denne virksomhed reelt ikke 
tilhører undersøgelsens population. Begrundelsen for at virksomheden er 
medtaget i undersøgelsen er, at det af CD Direct-databasen fremgik, at 
virksomheden opfyldte kravet om to fastansatte medarbejdere. Respondentens 
besvarelse af vores spørgeskema lader derfor formode, at virksomheden siden 
registreringen i databasen har reduceret antallet af fastansatte medarbejdere.   
 
Figur 14: Antal fastansatte i alt 

 
 

3.1.1.8 Spørgsmål 8: Antal freelanceoversættetere? 

I spørgsmål 8 blev respondenterne bedt om at angive, hvor mange freelance-
oversættere virksomheden samarbejder med. Deres besvarelse ses i neden-
stående figur 15. Respondent 1, 17, 21 og 23 besvarede ikke spørgsmålet. 
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Figur 15: Antal tilknyttede freelanceoversættere 

 
 
I alt 25 respondenter (86,2 %) besvarede spørgsmålet om antal tilknyttede 
freelanceoversættere. Det gennemsnitlige antal tilknyttede freelanceover-
sættere er 828. Der er dog store individuelle forskelle. Således er der kun fem 
virksomheder, der har over 1000 tilknyttede freelanceoversættere, heraf en 
enkelt der har hele 10.000 freelanceoversættere. I alt 20 virksomheder har 
færre end 1000 freelanceoversættere tilknyttet. I alt 10 virksomheder har færre 
end 100 tilknyttede freelanceoversættere. 

3.1.1.9 Spørgsmål 9: Virksomhedens omsætning? 

I spørgsmål 9 blev respondenterne spurgt om virksomhedens omsætning i 2012. 
Dette spørgsmål blev besvaret af i alt 20 respondenter (69 %). Besvarelsen frem-
går af nedenstående figur 16. Respondent 1, 9, 17, 18, 20, 21, 23, 25 og 27 
besvarede ikke spørgsmålet. 

Figur 16: Virksomhedens omsætning 

 



Christensen, Tina Paulsen og Anne Schjoldager (2014): Kortlægning af anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer i sprogindustrien: En spørgeskemaundersøgelse af danske 
oversættelsesvirksomheder. Aarhus Universitet. 
 
 

 30 

Som det fremgår af figur 16, varierer virksomhedernes omsætning meget, 
nemlig fra 0 DKK – 140 mio DKK i 2012. Den gennemsnitlige omsætning for 
virksomhederne beløb sig i 2012 til 20,4 mio. DKK. Over halvdelen af virksom-
hederne (55 %) havde en omsætning på under 10 mio DKK i 2012. Fem 
virksomheder (20 %) havde en omsætning på under 5 mio DKK i 2012. 
 

3.1.1.10 Spørgsmål 10: Virksomhedens serviceydelser? 

I spørgsmål 10 blev respondenterne bedt om at angive, hvilke serviceydelser 
eller opgavetyper virksomheden udfører for deres kunder. Respondenterne fik 
vist en liste med 13 forskellige opgavetyper og blev bedt om at markere ”den 
opgavetype, som virksomheden oftest arbejder med som nr 1, den næst-
hyppigste som nr 2 og så fremdeles.” Af de i alt 29 respondenter besvarede 24 
spørgsmålet. Respondent 1, 11, 15, 17 og 23 besvarede ikke spørgsmålet. Da 
respondent nr 20 anførte sin besvarelse i procent, har vi ikke medtaget denne 
besvarelse i nedenstående figur 17, som derfor alene indeholder 23 besvarelser 
(79,3 %). 
 
Af figur 17 kan man se, at der er stor forskel på hvor mange serviceydelser, de 
enkelte virksomheder udfører for deres kunder. Til figuren bemærkes, at fem 
respondenter (nr 4, 9, 18, 21 og 27) har givet flere forskellige opgaver samme 
værdi. Fx har respondent nr 4 anført, at juridisk oversættelse og grafisk 
produktion i denne virksomhed deler sjettepladsen.  
 
Af figur 17 fremgår det, at den virksomhed, der har specialiseret sig inden for 
færrest områder, er virksomhed nr 14, der alene udfører opgaver inden for 
teknisk oversættelse, juridisk oversættelse og økonomisk oversættelse, der må 
siges at udgøre nogle af de klassiske translatøropgaver. Den virksomhed, der 
udfører flest serviceydelser for sine kunder, er virksomhed nr 3, der tilbyder alle 
13 serviceydelser. 
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Figur 17: Virksomhedens serviceydelser 
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14 1  2 3          
15              
16 6 4 9 10  2 8 7 3   5 1 
17              
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19 1 12 8 2 3 4  7 6 5 11 9 10 
20              
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24 1 2 4 5   6  7   8 3 
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Efter faldende hyppighed oplister vi her antallet af virksomheder, der tilbyder 
den pågældende serviceydelser. Af de 23 virksomheder inkluderet i figur 17 
udfører: 
 

ü 20 juridisk oversættelse 
ü 19 økonomisk oversættelse 
ü 19 almensproglig oversættelse 
ü 18 teknisk oversættelse 
ü 18 medicinsk oversættelse 
ü 17 kreativ oversættelse 
ü 17 korrekturlæsning på dansk eller fremmedsproget 
ü 17 grafisk produktion 
ü 13 terminologiarbejde og termstyring 
ü 12 IT-lokalisering 
ü 8 tolkning 
ü 7 EU-oversættelse 
ü 7 tekstforfatning på dansk eller fremmedsproget 

 

Den serviceydelse, som virksomhederne tilbyder som deres vigtigste 
serviceydelse (af respondenterne tildelt værdi 1 i figur 17), er: 
 

1. teknisk oversættelse (9 virksomheder) 
2. økonomisk oversættelse  (3 virksomheder) 
3. IT-lokalisering (3 virksomheder) 
4. juridisk oversættelse (2 virksomheder) 
5. almensproglig oversættelse (2 virksomheder) 
6. tolkning (2 virksomheder) 
7. medicinsk oversættelse (1 virksomhed) 
8. EU-oversættelse (1 virksomhed) 
9. kreativ oversættelse (1 virksomhed) 
10. terminologiarbejde og termstyring (1 virksomhed) 

 
Den virksomhed, der har angivet, at terminologiarbejde og termstyring udgør 
virksomhedens vigtigste opgave, har i sin kommentar (se figur 18 nedenfor) 
anført, at denne opgave er blevet tildelt værdien 1, fordi terminologistyring og 
termarbejde i dag indgår i alle de projekter, som virksomheden løser for sine 
kunder. 
 
Kigger vi på de tre serviceydelser, som udgør virksomhedernes vigtigste 
serviceydelser (af respondenterne tildelt værdi 1-3), kan vi konstatere følgende: 
 



Christensen, Tina Paulsen og Anne Schjoldager (2014): Kortlægning af anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer i sprogindustrien: En spørgeskemaundersøgelse af danske 
oversættelsesvirksomheder. Aarhus Universitet. 
 
 

 33 

1. Teknisk oversættelse er den vigtigste opgave i ni virksomheder, 
næstvigtigst i fire virksomheder og tredjevigtigst i en virksomhed ( i alt 14 
forekomster af værdierne 1-3) 

2. Juridisk oversættelse er vigtigst i to virksomheder, næstvigtigst i fire 
virksomheder og tredjevigtigst i fire virksomheder (i alt 10 forekomster af 
værdierne 1-3) 

3. Kreativ oversættelse er ikke den vigtigste opgavetype i nogen 
virksomhed, men er næstvigtigst i syv virksomheder og tredjevigtigst i tre 
virksomheder (i alt 10 forekomster af værdierne 1-3) 

4. Økonomisk oversættelse er vigtigst i tre virksomheder, næstvigtigst i tre 
virksomheder og tredjevigtigst i tre virksomheder (i alt ni forekomster af 
værdierne 1-3) 

5. Almensproglig oversættelse er vigtigst i to virksomheder, næstvigtigst i 
fire virksomheder og tredjevigtigst i tre virksomheder (i alt ni forekomster 
af værdierne 1-3) 

6. IT-lokalisering er vigtigst i tre virksomheder, næstvigtigst i nul 
virksomheder og tredjevigtigst i tre virksomheder (i alt seks forekomster af 
værdierne 1-3) 

7. Medicinsk oversættelse er vigtigst i en virksomhed, næstvigtigst i tre 
virksomheder og tredjevigtigst i nul virksomheder ( i alt fire forekomster af 
værdierne 1-3) 

8. Korrekturlæsning er ikke den vigtigste opgavetype i nogen virksomhed, 
men er næstvigtigst i en virksomhed og tredjevigtigst i tre virksomheder (i 
alt fire forekomster af værdierne 1-3) 

9. EU-oversættelse er vigtigst i en virksomhed, næstvigtigst i nul 
virksomheder og tredjevigtigst i to virksomheder (i alt tre forekomster af 
værdierne 1-3) 

10. Tolkning er vigtigst i to virksomheder, næstvigtigst i nul virksomheder og 
tredjevigtigst i en virksomhed ( i alt tre forekomster af værdierne 1-3) 

11. Tekstforfatning er ikke den vigtigste eller næstvigtigste opgavetype i 
nogen virksomhed, men er tredjevigtigst i en virksomhed (i alt tre 
forekomster af værdierne 1-3) 

12. Terminologistyring og termarbejde er vigtigst i en virksomhed, 
næstvigtigst i nul virksomheder og tredjevigtigst i en virksomhed (i alt to 
forekomst af værdierne 1-3) 

13. Grafisk produktion er ikke den vigtigste eller næstvigtigste opgavetype i 
nogen virksomhed, men er tredjevigtigst i en virksomhed (i alt en 
forekomst af værdierne 1-3) 

 
I spørgeskemaundersøgelsen havde respondenterne mulighed for at anføre 
andre typer af serviceydelser, som de tilbyder deres kunder. Denne mulighed 
gjorde seks respondenter brug af. Deres kommentarer er vist i figur 18. 
 



Christensen, Tina Paulsen og Anne Schjoldager (2014): Kortlægning af anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer i sprogindustrien: En spørgeskemaundersøgelse af danske 
oversættelsesvirksomheder. Aarhus Universitet. 
 
 

 34 

Figur 18: Andre serviceydelser 
 
Respondent Kommentar 

8 Bekræftet oversættelse af attester, eksamenspapirer og personlige papirer for private og 
virksomheder i forbindelse med f.eks. udstationering. 
 

9 Det er ikke muligt at prioritere alle opgaverne - derfor får alle over prioritet et 4-tal. 
Terminologiarbejde indgår i alle projekter, uanset område. Derfor et 1-tal. Svarene er udlukkende for 
den danske afdeling af X. 
 

16 SEO-tekstforfatning - hvor vi forfatter tekster med bestemte søgeord inden for nøje definerede regler. 
 

20 Mest teknisk oversættelse, udover tolkning og oversættelser er der også webudvikling som kører 
under X  [navn på hjemmeside], men stadig under X regnskab 
 

27 Vores primære område er oversættelser af magasiner og bøger indenfor bolig- og livsstil 

28 Vi er specialiseret i oversættelse af computerspil 

 
Af figur 18 kan man se, at kommentaren fra respondent nr 9 ikke indeholder 
oplysninger om øvrige serviceydelser, som virksomheden tilbyder sine kunder. I 
stedet kommenterer denne respondent på sin besvarelse af spørgsmål 10 og 
anfører, at denne ikke ser sig i stand til at rangordne samtlige serviceydelser, 
som vi spørger til. Respondenten har derfor valgt at give alle serviceydelser ud 
over virksomhedens tre vigtigste serviceydelser værdien 4. Terminologiarbejdet 
tildeles værdien 1, fordi terminologiarbejde efter respondentens mening indgår 
i alle oversættelsesprojekter. Respondent nr 27 anfører, at de primært arbejder 
med oversættelse af magasiner og bøger inden for bolig- og livstil - en 
kommentar, som skal ses i relation til besvarelsen vist i figur 17. Respondenten 
har nemlig ikke givet nogen af de oplistede serviceydelser værdien 1, heller 
ikke kreativ oversættelse, selvom denne kategori umiddelbart synes at kunne 
dække oversættelse af magasiner og bøger. De øvrige fire respondenter 
anfører følgende øvrige serviceydelser, som de tilbyder deres kunder: bekræftet 
oversættelse, SEO-tekstforfatning (tekstforfatning med henblik på søgemaskine-
optimering), webudvikling og oversættelse af computerspil. 
 
På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at danske oversættelses-
virksomheder i dag tilbyder deres kunder mange forskellige serviceydelser, som 
for nogles vedkommende rækker langt ud over de traditionelle oversættelses-
opgaver, fx kreativ oversættelse, IT-lokalisering og tekstforfatning, selv om de 
traditionelle translatøropgaver som teknisk, økonomisk, medicinsk, juridisk og 
almensproglig oversættelse stadig spiller en helt central rolle i virksomhederne.  
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3.1.1.11 Spørgsmål 11: Råder virksomheden over en 
sprogteknologiansvarlig? 

I spørgsmål 11 blev respondenterne bedt om at svare på, om virksomheden 
råder over en person, som er direkte ansvarlig for virksomhedens sprog-
teknologi. I alt 25 respondenter (86,2 %) besvarede spørgsmålet. Som det 
fremgår af nedenstående figur 19, besvarede 18 respondenter (72 %) 
spørgsmålet bekræftende, mens syv respondenter (28 %) svarede benægtende. 

Figur 19: Har virksomheden en sprogteknologiansvarlig? 

 

De 18 respondenter, der havde svaret ja, blev efterfølgende bedt om at anføre 
titlen på den sprogteknologiansvarlige. Dette gjorde i alt 13 respondenter (72,2 
%). Titlerne fremgår af nedenstående figur 20. 

Figur 20: Den sprogteknologiansvarliges titel 

Respondent Kommentar 

2 Direktør 

3 CEO 

4 Produktionsdirektør 

7 Konsulent 

10 Technical Director 

13 Technical Project Manager 

16 Jeg har ikke en specifik titel i forhold til sprogteknologien, da vi er en lille selvstændig virksomhed, 
men jeg er ansvarlig for vores it-systemer, herunder sprogteknologien. 
 

19 Translation Tools Director 

20 Direktør 

22 Sprogteknologichef 

26 Projektkoordinator 

28 Projektadministrator 

29 Chief Operations and Technology Officer (sidder på vores hovedkontor i Belgien) 
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Figur 20 viser, er de medarbejdere, der er sprogteknologiansvarlige i virksom-
hederne, har mange forskellige titler. Samtidig lader mange af titlerne (fx 
direktør, projektkoordinator, konsulent og lignende) formode, at den sprog-
teknologiansvarlige typisk også varetager opgaver i virksomheden, som ikke 
umiddelbart relaterer til sprogteknologi. 

I forlængelse af spørgsmålet om den sprogteknologiansvarliges titel blev 
respondenterne, der havde svaret, at deres virksomhed har en sprogteknologi-
ansvarlig, spurgt, om de selv er den sprogteknologiansvarlige i virksomheden. 
Dette svarede samtlige 18 respondenter på. Som det fremgår af nedenstående 
figur 21, har i alt 11 respondenter (61,1 %) ansvaret for virksomhedens sprog-
teknologi. 

Figur 21: Er du ansvarlig for virksomhedens sprogteknologi? 

 

De 11 respondenter, som svarede, at de har ansvaret for virksomhedens 
sprogteknologi, blev derefter bedt om at angive, hvor længe de har haft 
ansvaret for sprogteknologien i virksomheden. De besvarede alle spørgsmålet. 
Deres besvarelser fremgår at nedenstående figur 22. 
 
Figur 22: Hvor længe har du haft ansvaret for virksomhedens sprogteknologi? 
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Figur 22 viser, at respondenterne har haft ansvaret for sprogteknologien i deres 
respektive virksomheder mellem 0,5 og 30 år, hvilket i gennemsnit er i 7,4 år. De 
syv respondenter, som havde svaret, at de ikke er ansvarlige for virksomhedens 
sprogteknologi, og de syv respondenter, der havde svaret, at virksomheden ikke 
råder over en sprogteknologiansvarlig, blev derefter bedt om at anføre, hvorfor 
det netop var dem, der udfyldte vores spørgeskema. Disse respondenters svar 
fremgår af nedenstående figur 23. 
 
Figur 23: Hvorfor udfylder respondenten spørgeskemaet? 

 
Vi kan af figur 23 se, at der er en række forskellige årsager til, at det netop blev 
de pågældende medarbejdere i virksomheden, som udfyldte vores spørge-
skema. To respondenter anfører ikke en egentlig forklaring, men skriver blot, at 
virksomheden ikke anvender sprogteknologi (respondent nr 25 og 27). En del 
respondenter anfører, at de er leder af virksomheden/afdelingen eller er den, 
der tager sig af sprogteknologirelaterede opgaver i virksomheden, da 
virksomheden ikke har en egentlig sprogteknologiansvarlig. En enkelt respon-
dent (nr 8) skriver: ”Det er jer, som har spurgt mig”, hvilket indikerer, at vores valg 
af metode til udvælgelse af personer, som vi sendte spørgeskemaet til (se afsnit 
2.3.1), øjensynligt ikke altid har sikret, at spørgeskemaet blev sendt til eller 
besvaret af den mest relevante person i virksomheden. 

Respondent Kommentar 

3 Fordi det er mig, der sidder med det i praksis til daglig. 

5 Jeg havde tid :-) 

8 Vi styrer sprogteknologiske værktøjer selv og har ikke nogen direkte ansvarlig, men det er mig, som  
hjælper/rådgiver/supporterer osv., og som har mest erfaring med det. 
 

9 Spørgsmålet lød: Er der i virksomheden en person, der er direkte ansvarlig for virksomhedens 
sprogteknologi? X har på globalt plan folk, der er ansvarlige for sprogteknologien. På lokalt plan har man 
eksperter, der bl.a. kan besvare spørgsmål. Jeg er en af tre eksperter i X. 
 

10 Det er jer, som har spurgt mig! 

12 Fordi jeg har overblikket 

13 Fordi den anden person har travlt med at være ansvarlig for virksomhedens sprogteknologi :-) Og fordi 
jeg har de samme kendskaber til virksomhedens sprogteknologi og til virksomhedens procedurer 
 

15 Ansv for oversættere 

24 Vi holder os orienteret og beslutter i fællesskab. 

25 Vi bruger ikke sprogværktøjer, 

26 Chef for oversættelsesafdelingen 

27 Vi benytter os ikke af sprogteknologi i form af software o.lign., da vi ikke foretager oversættelserne i huset.  
Vore mange freelance oversættere benytter sig af det. 
 

28 Projekt adm. er ansvarlig for drift og brug, jeg har ansvaret for at vælge hvilken teknologi vi bruger 

29 Fordi jeg er chef for X’s danske afdeling. Og fordi vores teknologiansvarlige sidder på vores hovedkontor i 
X 
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Samlet set kan vi på baggrund af ovenstående dog konstatere, at i alt 18 af de 
25 virksomheder (72 %) har en sprogteknologiansvarlig, og at respondenterne i 
11 af disse 18 tilfælde er den sprogteknologiansvarlige i virksomheden. 

3.1.2 Del 2: Virksomhedernes anvendelse af oversættelsesværktøjer 

I del 2 blev respondenterne bedt om at svare på en række lukkede og åbne 
spørgsmål om virksomhedens anvendelse af forskellige former for oversæt-
telsesværktøjer, nemlig TM, MT og termbaser. 

3.1.2.1 Spørgsmål 12: Anvender virksomheden 
oversættelsesværktøjer? 

I spørgsmål 12 blev respondenterne bedt om at svare på, om virksomheden 
anvender oversættelsesværktøjer. Dette spørgsmål blev besvaret af i alt 25 
respondenter (86,2 %). Som illustreret i figur 24 nedenfor anvender 22 
virksomheder (88%) oversættelsesværktøjer, mens tre virksomheder (12 %) ikke 
gør brug af oversættelsesvæktøjer. De tre virksomheder, der ikke anvender 
oversættelsesværktøjer, er specialiseret i henholdsvis tolkning, oversættelse af 
livsstilsmagasiner og almensproglig oversættelse/korrekturlæsning. 

Figur 24: Anvender virksomheden oversættelsesværktøjer? 

 

3.1.2.2 Spørgsmål 13: Anvender virksomheden TM-systemer? 

I spørgsmål 13 blev de 22 respondenter, som havde svaret ja til, at 
virksomheden anvender oversættelsesværktøjer (se spørgsmål 12) spurgt, om 
virksomheden anvender et eller flere TM-systemer. Som det fremgår af 
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nedenstående figur 25, anvender alle 22 virksomheder (100 %) et eller flere TM-
systemer. 

Figur 25: Anvender virksomheden et eller flere TM-systemer? 

 
Efterfølgende blev respondenterne bedt om at anføre hvilke konkrete TM-
systemer, de anvender. I alt 21 respondenter (95,5 %) gjorde brug af denne 
mulighed. Deres besvarelse kan ses i figur 26. 

Figur 26: Hvilke TM-systemer anvender virksomhederne? 

Respondent Kommentar 

2 SDL Trados, Translation Workspace, Idiom 

3 Translators Workbench (både gammel og ny Studio-version), Across 

4 SDL Trados Studio 

5 DVX2 

6 SDL Trados Studio 2009 Transit NXT 

7 memoQ 

8 SDL Trados 7.5 - 8.0 

9 Translation Workspace.  Hvis kunden kræver brug af specifikke værktøjer, bruger vi dem. 

10 Alle slags 

13 SDL Trados 2007 SDL Trados Studio 2011 Transit XV Transit NXT Across SDLX Felix 

15 Memoq 

16 TM-systemer - der findes jo mange forskellige, men vi benytter os primært af  SDL Trados,  
version 7 SDL Studio, version 9 og 11 MemoQ Idiom Passolo Catalyst LocStudio  Helium 
 

18 SDL Trados Studio 2011 

19 Trados Studio MemSource Catalyst Passolo 

20 SDL Studio systems 

21 studio 2011 SP2R Multiterm 2011 

22 SDL Trados Studio 2011 SDL Trados Studio 2009 SDL Trados Studio 2007 SDL Trados Passolo 2011 Transit 
NXT Across Catalyst Translation Workspace 
 

24 SDL MemoQ Transit Across Alcymist 

26 MemSource 

28 Trados 2007, SDLX 2007, Trados 2009, MemoQ, LocStudio, XTM 

29 Tstream ,Trados 

 

 Værdi: 
  
Ja: 22  (100 %) 
Nej 0     (0 %) 
Respondenter i alt 22 
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Som det fremgår af figur 26, anvender mange af virksomhederne mere end et 
TM-system. Respondenternes kommentarer indikerer, at det mest anvendte 
system i de danske oversættelsesvirksomheder er SDL Trados. 

3.1.2.3 Spørgsmål 14: Hvor længe har virksomheden anvendt TM? 

Spørgsmål 14 spurgte de 22 respondenter, der havde svaret, at deres 
virksomhed anvender TM, hvor længe deres respektive virksomheder har 
anvendt dette oversættelsesværktøj. Alle 22 respondenter (100 %) besvarede 
spørgsmålet. I nedenstående figur 27 er respondenternes besvarelse vist i et 
søjlediagram. Tomme felter indikerer, at den pågældende virksomhed ikke 
anvender TM eller ikke har besvaret spørgsmålet. Af søjlediagrammet fremgår 
det, at TM har været anvendt mellem 1 og 25 år i de 22 virksomheder, der 
anvender TM. I gennemsnit har virksomhederne anvendt TM i 11 år. 

Figur 27: Hvor længe har virksomheden anvendt TM? 

 

3.1.2.4 Spørgsmål 15: Årsager til anvendelsen af TM-teknologi? 

I spørgsmål 15 blev respondenterne, der havde svaret, at deres virksomhed 
anvender TM,  bedt om at angive årsagerne til dette. Samtlige 22 respondenter 
(100 %) besvarede spørgsmålet. Respondenterne blev bedt om at tage stilling til 
betydningen af i alt fire parametre, som er vist i figur 28.  
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Figur 28: Årsager til anvendelse af TM 

 
Af figur 28 fremgår det, at alle virksomhederne har investeret i TM-teknologi på 
grund af en forventing om effektivisering og næsten alle (95 %) som følge af en 
forventning om terminologisk konsistens i de oversatte tekster. Langt største-
parten af virksomhederne (86 %)  angiver derudover, at prisudviklingen på over-
sættelsesmarkedet har været medvirkende årsag til implementeringen af TM-
værktøjer i virksomheden. Lidt mere end halvdelen af virksomhederne (64 %) 
angiver, at det også har været afgørende, at deres konkurrenter anvender 
teknologien.  

I forlængelse af spørgsmål 15 blev respondenterne bedt om at anføre andre 
årsager. Denne mulighed gjorde fem respondenter brug af. Se figur 29.  

Figur 29: Andre årsager til anvendelse af TM 
 

 
Som vist i figur 29 anfører fire respondenter, at anvendelsen af TM i høj grad 
skyldes, at deres kunder efterspørger teknologien (respondent nr 6, 9, 16 og 20). 
Respondent nr 9 anfører derudover, at en TM, der lagrer og kan genfinde tidlig-
ere oversættelser, er et oplagt værktøj at anvende, fordi mange oversættelses-
opgaver i dag består i at opdatere tidligere versioner af tekster. Det er formod-
entligt det samme, respondent nr 21 refererer til i sin kommentar, der lyder: 
”hvem gider opfinde den dybe tallerken igen og igen?” De øvrige aspekter, som 

 Værdi    
Forventning om effektivisering 22         (100 %) 

Forventning om terminologisk konsistens 21           (95 %) 

Prisudviklinger på oversættelsesmarkedet 
 

19           (86 %) 

Konkurrenterne bruger teknologien 14           (64 %) 

Respondenter i alt 22 

Respondent Kommentar 

6 Kunderne bruger teknologien 

9 Uden brug af værktøjer vil man ikke kunne producere den mængde tekst til de deadlines, 
 som kunderne kræver i dag. Desuden er flere og flere projekter opdateringer af eksisterende projekter. 
 

16 Vores udenlandske kunder stiller vores krav til vores værktøjer, og derfor bruger vi en bred palet  
af TM-systemer hver eneste dag. TMerne og værktøjerne bruges både til at effektivisere  
arbejdsgange, sikrer konsistens og hastighed, men det er også et opslagsværktøj, som afspejler  
kundens sproglige stil og terminologi. Alle seriøse aktører i oversættelsesbranchen benytter sig  
af TM-systemer i dag, og hos os er det et helt klart krav i forbindelse med ansættelse, at man  
kender til værktøjerne. 
 

20 Større oversættelsesvirksomheder som er vores kunder kræver at vi bruger Trados 2007, 2009,  
eller 2011, ofte skal vi levere sammen med TM. 
 

21 Mærkeligt spørgsmål, hvis man kender til oversættelsesbranchen. Hvem gider opfinde den  
dybe tallerken igen og igen? 
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respondenterne reflekterer over i deres kommentarer, er i vores øjne en 
uddybning af de årsager, som de blev spurgt om i spørgsmål 15. Respondent nr 
9 anfører fx, at TM-teknologien er nødvendig, fordi kunderne i dag opererer 
med meget korte deadlines, hvilket er ensbetydende med, at oversættelses-
virksomhederne skal kunne levere hurtigere end tidligere, altså være mere 
effektive. Effektiviseringsaspektet behandles også af respondent nr 16, som 
tilføjer, at TM-teknologien understøtter ensartethed i kundernes tekster, som er 
det, vi kalder for terminologisk konsistens. 

3.1.2.5 Spørgsmål 16: TM-teknologiens indvirkning på priser og 
takster? 

I spørgsmål 16 blev respondenterne bedt om at vurdere, hvordan virksom-
hedernes anvendelse af TM-værktøjer har påvirket henholdsvis de takster, som 
virksomheden kan tilbyde deres kunder (se figur 30), og de takster, som de kan 
tilbyde deres freelanceoversættere (se figur 31). Samtlige 22 virksomheder (100 
%), der anvender TM, besvarede spørgsmålet. 

Figur 30: TM-teknologiens indvirkning på virksomhedernes priser til kunderne 

 
Figur 31: TM-teknologiens indvirkning på virksomhedernes freelancetakster 
 

Som det fremgår af figur 30, har anvendelsen af TM-teknologi i 14 virksomheder 
(64 %) betydet, at deres priser er faldet, mens anvendelsen af TM i de øvrige otte 
virksomheder (36 %) ikke har påvirket den pris, som kunderne skal betale. Værd 
at bemærke er det, at ingen af respondenterne anfører, at anvendelsen af TM 
har betydet, at virksomhedens priser til kunderne er steget. For så vidt angår 
taksterne, som virksomhederne kan tilbyde deres tilknyttede freelance-
oversættere (se figur 31), svarer 11 respondenter (50 %), at virksomhedens 
freelancetakster er faldet, mens de er uændrede i de øvrige 11 virksomheder. 

 
Respondenter i alt 
 

Værdi 
22 

De er steget 
De er faldet 

0 
14 (64 %) 

De er uændrede 8   (36 %) 
  

 
Respondenter i alt 
 

Værdi 
22 

De er steget 
De er faldet 

0 
11 (50 %) 

De er uændrede 11 (50 %) 
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Ved at studere respondenternes individuelle besvarelser (som ikke er vist her) 
kan vi se, at i de 14 virksomheder, hvor anvendelsen af TM har betydet lavere 
kundepriser, har det for 11 virksomheders vedkommende resulteret i lavere 
takster til virksomhedens freelanceoversættere. I de øvrige tre virksomheder, 
hvor virksomhedens kundepriser er faldet, er freelancetaksterne uændrede. I 
otte virksomheder er både kundepriserne og freelancetaksterne forblevet 
uændrede efter implementeringen af TM. 

I de afsluttende kommentarer til undersøgelsen (spørgsmål 30) anfører en 
enkelt respondent, at han/hun på spørgsmålet om, hvorvidt TM har påvirket 
kundepriserne, har svaret, at disse er uændrede, men at kunderne reelt betaler 
mindre for en oversættelse i dag, fordi de ikke betaler fuld pris for sætninger, 
som ligger i TM-databasen (fx 100 % matches). 

3.1.2.6 Spørgsmål 17: Anvender virksomheden MT? 

I spørgsmål 17 blev de 22 respondenter, som havde svaret ja til, at 
virksomheden anvender oversættelsesværktøjer (se spørgsmål 12) spurgt, om 
virksomheden anvender et eller flere maskinoversættelsessystemer (MT). Som 
det fremgår af nedenstående figur 32, anvendes MT af seks virksomheder (27,3 
%), mens 16 virksomheder (72,7 %) ikke anvender MT. 

Figur 32: Anvender virksomheden et eller flere MT-systemer? 

 
Dernæst blev de seks respondenter, der havde svaret, at deres virksomhed 
anvender MT, bedt om at angive hvilke konkrete MT-systemer, de anvender. De 
seks respondenters svar kan ses i figur 33. 

Figur 33: Hvilke(t) MT-system(er) anvender virksomhederne? 

Respondent Kommentar 

4 Google Bing Moses SDL BeGlobal 

5 Google 

10 Egen udviklet 

14 Flere forskellige 

19 SDL BeGlobal primært MOSES 

29 Vores eget 

 Værdi: 

  
Ja: 6   (27,3 %) 
Nej 
Respondenter i alt 

16 (72,7 %) 
22 
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Som det fremgår af figur 33, anvender i alt tre virksomheder forskellige former 
for gratis open-source MT-systemer (Google Translate, Bing Translator fra 
Microsoft og Moses). En fjerde respondent (nr 14) anfører, at virksomheden 
anvender ”flere forskellige” systemer, hvilket sandsynligvis er ensbetydende 
med, at denne virksomhed også anvender de gratis MT-tjenester. To af de fire 
virksomheder (nr 4 og 19) anvender et gratis MT-system i kombination med et 
kommercielt MT-system, nemlig SDL BeGlobal fra firmaet SDL Trados. De to 
øvrige respondenter anfører, at deres virksomhed anvender et MT-system, som 
virksomheden selv har udviklet. 

3.1.2.7 Spørgsmål 18: Hvor længe har virksomheden anvendt MT? 

Spørgsmål 18 spurgte de seks respondenter, der havde svaret, at deres 
virksomhed anvender MT, hvor længe virksomheden har anvendt MT. I alt fem 
respondenter (83,3 %) besvarede spørgsmålet. Deres besvarelse er vist i 
nedenstående figur 34 i form af et søjlediagram.  

Figur 34: Hvor længe har virksomheden anvendt MT? 
 

 

Som vist i figur 34 har de fem virksomheder anvendt MT mellem 2 og 20 år. I 
gennemsnit har de anvendt MT i 7,8 år. 

3.1.2.8 Spørgsmål 19: Årsager til anvendelsen af MT? 

I spørgsmål 19 blev de seks respondenter, der havde svaret, at deres 
virksomhed anvender MT, bedt om at angive årsagerne hertil. De besvarede 
alle seks spørgsmålet. Respondenterne blev bedt om at tage stilling til de fire 
parametre, som er vist i figur 35.  
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Figur 35: Årsager til anvendelse af MT 

 
Af ovenstående figur 35 fremgår det, at alle virksomhederne (100 %) anvender 
MT på grund af en forventning om effektivisering. Halvdelen af respondenterne 
(50 %) anfører, at de anvender MT, fordi de har en forventning om, at det 
understøtter oversættelsernes terminologiske konsistens. Fire respondenter (66 
%) anfører, at anvendelsen af MT skyldes prisudviklingen på oversættelses-
markedet, samt at konkurrenterne bruger MT.  
 
I forlængelse af spørgsmål 19 blev respondenterne bedt om at anføre andre 
årsager. Denne mulighed gjorde to respondenter brug af (se figur 36). Den ene 
respondent præciserer sin forståelse af ”forventning om effektivisering”, idet 
denne anfører, at effektivisering opfattes som lig med mindre tidsforbrug, altså 
øget produktivitet. Den anden respondent anfører, at MT (her: Google Translate, 
se figur 33) i dennes virksomhed anvendes til at generere råoversættelser. 
Respondenten siger dermed implicit, at den form for MT, der kommer til 
anvendelse i virksomheden, er det, vi i indledningen refererede til som HMT, 
hvor postediting er nødvendig for at kunne levere oversættelser af tilstrækkelig 
høj kvalitet. 
 

Figur 36: Andre årsager til anvendelse af MT 

Respondent Kommentar 

4 Effektivisering i den forstand at vi forventer mindre tidsbruk. 

5 Bruges som råoversættelse/inspiration direkte fra DVX2, aldrig som færdigt produkt. 

3.1.2.9 Spørgsmål 20: MT’s indvirkning på priser og takster? 

I spørgsmål 20 blev de seks respondenter, der havde svaret, at deres 
virksomhed anvender MT, bedt om at vurdere, hvordan anvendelsen af MT har 
påvirket henholdsvis de takster, som virksomheden kan tilbyde deres kunder (se 
figur 37), og de takster, som de kan tilbyde deres freelanceoversættere (se figur 
38). De besvarede alle spørgsmålet. 

 Værdi    

Respondenter i alt 6          

Forventning om effektivisering 6           (100 %) 

Forventning om terminologisk konsistens 3             (50 %) 

Prisudviklingen på oversættelsesmarkedet 
 

4             (66 %) 

Konkurrenterne bruger teknologien 4             (66 %) 
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Figur 37: MT’s indvirkning på virksomhedernes priser til kunderne 

 
Figur 38: MT’s indvirkning på virksomhedernes freelancetakster 

Som det fremgår af figur 37 og 38, svarer halvdelen af respondenterne (50 %), 
at anvendelsen af MT har betydet faldende kundepriser, mens den anden 
halvdel svarer, at MT ikke har påvirket de priser, som virksomheden kan tilbyde 
sine kunder. I relation til virksomhedernes freelancetakster er billedet helt det 
samme. Ved at studere respondenternes individuelle besvarelser (som ikke er 
vist her), kan vi se, at det for to virksomheders vedkommende kan konstateres, 
at faldende kundepriser har resulteret i faldende freelancetakster. I to 
virksomheder, hvor kundepriserne har været uændrede, har freelancetaksterne 
ligeledes været uændrede. For så vidt angår de to øvrige virksomheder, kan vi 
fastslå, at en virksomhed har oplevet faldende kundepriser, men har fastholdt 
freelancetaksterne på samme niveau som tidligere. For den anden virksomhed 
er det lige omvendt. I denne virksomhed har MT ikke påvirket de priser, som 
virksomheden kan tilbyde sine kunder, men virksomheden har nedsat free-
lancetaksterne som følge at implementeringen af MT. 

3.1.2.10 Spørgsmål 21: Retningslinjer for postediting? 

I spørgsmål 21 blev de seks respondenter, der havde svaret, at deres 
virksomhed anvender MT, spurgt, om virksomheden anvender faste procedurer 
eller retningslinjer for, hvordan maskinoversatte tekster skal efterredigeres. Af 
nedenstående figur 39 fremgår det, at halvdelen af virksomhederne (50 %) 
anvender retningslinjer, mens den anden halvdel ikke anvender sådanne 
retningslinjer. 

Figur 39: Retningslinjer for postediting 

 
Respondenter i alt 

Værdi: 
6 

De er steget 
De er faldet 

0 
3 (50 %) 

De er uændrede 3 (50 %) 
  

 
Respondenter i alt 

Værdi: 
6 

De er steget 
De er faldet 

0 
3 (50 %) 

De er uændrede 3 (50 %) 
  

 
Respondenter I alt 

Værdi 
6 

Anvender ikke retningslinjer 3 (50 %) 
  
Anvender retningslinjer 3 (50 %) 
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3.1.2.11 Spørgsmål 22: Årsager til ikke at anvende MT? 

De 16 respondenter, som i spørgsmål 17 svarede nej til, at deres virksomhed 
anvender MT, blev i spørgsmål 22 spurgt om årsagerne hertil. Samtlige 16 
respondenter (100 %) besvarede spørgsmålet. Se figur 40. 

Figur 40: Årsager til at virksomheden ikke anvender MT 

Respon-
dent 

Kommentar 

2 Det kræver en meget stor volumen for at teknologien er anvendelig, og det har vi ikke. 

3 Fordi det ikke er udviklet til dansk endnu. 

6 For få gode erfaringer - men har til hensigt at begynde på det i nærmeste frehMTid. 

7 Markedet er endnu ikke godt nok rustet til de opgaver vi laver. 

8 Dels har vi nok ikke en tilstrækkelig kritisk mængde af egnede tekster, og dels er produktudvalget for 
begrænset og umodent i vores vurdering. 
 

9 Vi mener umiddelbart ikke, at outputtet er godt nok til de projekter, vi har. 

13 Vi har ikke haft kapacitet til at beskæftige os med maskinoversættelse endnu, men vi har planer om at gøre 
det. 
 

15 Vi har det ikke 

16 Det er vores holdning, at maskinoversættelse stadig ikke kan bruges 100 % professionelt, og at 
maskinoversættelse kun fungerer inden for nøje afgrænsede områder, hvor det statistiske materiale, der 
ligger til grund for oversættelsen, tilhører et specifikt område.  Vi modtager dog opgaver, som allerede 
indeholder maskinoversatte tekst, og her går vi ind og validerer disse. Nogle gange er det hurtigere at 
oversætte fra bunden end at forholde sig til en ringe maskinoversat term. 
 

18 Vi har ikke vurderet at udbyttet af MO hidtil har været godt nok til at vi ville benytte os af det. Efterredigering 
af teksterne ville være for omfangsrig og vi er ikke sikre på at kvaliteten af oversættelsen ville blive god nok. 
 

20 Der er ofte mere efterarbejde. Vi får tit korrektur af tekster som er lavet med AT, af erfaring ved vi at det 
tager længere tid at rette. 
 

21 Maskinoversættelse kan ikke løse opgaven 
 

22 Efterspørgslen efter maskinoversættelse blandt vores kunder er fortsat begrænset, hvorfor vi p.t. er i en 
undersøgelsesfase. Vi forventer dog at implementere et eller flere systemer i den nærmeste frehMTid. 
 

24 Vi holder øje med udviklingen og er opmærksom på at Post Editing bliver en nødvendighed på et tidspunkt. 
Afventer lidt endnu. 
 

26 Alt for forskelligartede tekster vi modtager. Sjældent standardskrivelser, hvorfor vi ikke vurderer det 
forsvarligt. 
 

28 Kvaliteten er ikke god nok 

 
Med henblik på at undersøge om vi kan aflede nogle tendenser af ovenstående 
kommentarer, har vi underkastet dem en induktiv analyse. Dette betyder, at vi 
ikke har fastlagt analysekategorier på forhånd, men derimod har ladet kate-
gorierne spejle respondenternes svar. Ved denne fremgangsmåde håber vi i 
højere grad end ved en deduktiv tilgang med på forhånd fastlagte analyse-
kategorier at indfange virkeligheden, som respondenterne ser den. I analysen af 
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respondenternes kommentarer har vi alene søgt efter indholdssegmenter, som 
semantisk refererer til årsager til ikke at anvende MT. Indhold, som ikke referer til 
dette, indgår således ikke i analysen. Den induktive analyse mundede ud i de 
svarkategorier, som efter faldende hyppighed er vist i figur 41. 
 
Figur 41: Kommentartyper 
 Respondent-

nummer 
Forekom-
ster i alt  
 

Kvaliteten af maskinoversatte tekster er (endnu) 
ikke god nok. 

2, 6, 7, 8, 9, 
16, 18, 21, 28 

9 

Virksomheden holder øje med udviklingen og 
forventer at anvende MT i fremtiden. 

6, 22, 24 3 

Det er nemmere/hurtigere at oversætte fra bunden 
end at efterredigere MT-output. 

16, 18, 20,  3 

MT er ikke kompatibelt med den type opgaver, 
som virksomheden varetager for kunderne/ 
omfanget af tekster, som egner sig til MT. 

13, 26 2 

MT er ikke udviklet til dansk endnu. 3 1 

MT efterspørges ikke af kunderne. 22 1 

 
Som det fremgår af figur 41, er det argument, som fremføres af flest 
respondenter (i alt 9 forekomster), at kvaliteten af MT ikke er god nok endnu. Tre 
respondenter anfører dog, at de vil holde øje med udvikling inden for MT og 
implementere teknologien i fremtiden. Tre respondenter uddyber kvalitets-
aspektet, idet de anfører, at det efter deres mening er hurtigere og nemmere at 
oversætte tekster fra bunden end at skulle efterredigere maskinoversatte 
tekster. To respondenter anfører henholdsvist, at de ikke arbejder med tekster, 
som egner sig til MT, og ikke har en tilstrækkelig stor tekstvolumen til med fordel 
at kunne anvende MT. En enkelt respondent anfører, at årsagen til ikke at 
anvende MT er, at MT ikke fungerer tilstrækkeligt godt i sprogkombinationer 
med dansk. En anden respondent begrunder fravalget af MT med, at kunderne 
endnu ikke efterspørger MT. Det er i den sammenhæng interessant, at man i to 
virksomheder (respondent nr 16 og nr 18) faktisk modtager opgaver fra kunder, 
hvor opgaven består i at efterredigere maskinoversatte tekster, selv om man i 
disse to virksomheder ikke selv har implementeret MT i virksomhedens workflow.  
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3.1.2.12 Spørgsmål 23: Anvender virksomheden termbaser? 

I spørgsmål 23 blev de 22 respondenter, som på spørgsmål 12 havde svaret, at 
virksomheden anvender oversættelsesværktøjer, bedt om at angive, om 
virksomheden anvender termbaser. De besvarede alle spørgsmålet. Deres 
besvarelse fremgår af nedenstående figur 42. Figuren viser, at 18 virksomheder 
(81,8 %) anvender termbaser, mens fire virksomheder (18.2 %) ikke anvender 
termbaser. 

Figur 42: Anvender virksomheden termbaser? 

 

3.1.2.13 Spørgsmål 24: Hvor længe har virksomheden anvendt 
termbaser? 

I spørgsmål 24 blev de 18 respondenter, som havde svaret, at virksomheden 
anvender termbaser, bedt om at anføre, hvor længe virksomheden har anvendt 
denne form for værktøjer. I alt 16 respondenter (88,9 %) besvarede spørgsmålet. 
Deres besvarelse fremgår af figur 43. 

Figur 43: Hvor længe har virksomheden anvendt termbaser? 

 

 Værdi: 
  
Ja: 18   (81,8 %) 
Nej   4   (18,2 %) 
Respondenter i alt 22 
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Som det fremgår af ovenstående figur, har virksomhederne anvendt termbaser 
mellem 1 og 20 år. I gennemsnit har virksomhederne anvendt denne form for 
teknologi i 10,4 år. 

Dernæst blev de 18 respondenter bedt om at angive hvilke termbaser, de 
anvender. De besvarede alle spørgmålet. Deres besvarelse fremgår af neden-
stående figur 44. Som vist i figuren anvender de danske oversættelses-
virksomheder termbaser udviklet af flere forskellige producenter, men det 
værktøj, der anvendes af flest virksomheder, er værktøjet fra SDL Trados (i 
kommentarerne omtalt som henholdsvis SDL Multiterm, Multiterm og Trados).  

Figur 44: Hvilke termbaser anvender virksomheden? 

Respondent Kommentar 

2 Multiterm 

4 SDL Trados Multiterm 

5 DVX2 + Danterm 

6 SDL MultiTerm Tidligere Idealist 

7 MemoQ 

9 Værktøjer udviklet internt i X 

10 Alle slags 

13 SDL MultiTerm Transit TermStar 

14 Flere forskellige 

16 Multiterm TermWiki WebTerm Diverse ordlister fra kunder. 

18 SDL MultiTerm 

19 MultiTerm Word Bank MemSource TB 

21 multiterm 2011 

22 SDL MultiTerm 

24 SDLs MultiTerm Transit / Termstar 

26 MemSource 

28 Trados 

29 [Produktnavn] (vores eget) 

 

3.1.2.14 Spørgsmål 25: Årsager til ikke at anvende termbaser? 

De fire virksomheder, som på spørgsmål 23 svarede, at de ikke anvender 
termbaser, blev i spørgsmål 25 bedt om at anføre en begrundelse for deres 
fravalg af dette værktøj. Denne mulighed gjorde de alle brug af. Deres 
besvarelse fremgår af nedenstående figur 45. 
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Figur 45: Årsager til ikke at anvende termbaser 

 
Respondent nr 15 har øjensynligt ikke vidst, hvad vi refererer til i spørgsmål 25, 
som spurgte: ”Hvad er årsagen til, at I ikke anvender termbaser?”, idet denne i 
sin kommentar skriver: ”hvad er det mere specifikt”. Respondent nr 3 anfører, at 
dennes virksomhed ikke anvender termbaser per tradition, men at Multiterm 
anvendes i andre afdelinger af virksomheden. Respondent nr 8 skriver, at 
dennes virksomhed tidligere har brugt Multiterm, men i dag alene bruger den 
såkaldte konkordansfunktion i SDL Trados, som er en funktion, som tillader 
søgning på subsegment-niveau i TM-databasen. Ved hjælp af konkordansfunk-
tionen kan man dermed genfinde tidligere oversættelser af fx termer og 
ordforbindelser. Derudover anfører denne respondent, at man i virksomheden 
udfører terminologiarbejde for kunderne, men at man ikke anvender termbaser. 
Respondent nr 20 anfører, at termbaser er indeholdt i TM-værktøjet SDL-Trados, 
som virksomheden anvender, men at virksomheden har valgt ikke at bruge tid 
på at vedligeholde termbasedelen af SDL Trados, fordi det er for tidskrævende. 

3.1.2.15 Spørgsmål 26: Hvilke kombinationer at oversættelsesværktøjer 
anvendes? 

Spørgsmål 26 lød: ”Her vil vi bede dig anslå hvilke kombinationer af værktøjer, I 
anvender til oversættelse af tekster i din virksomhed (afdeling). Du bedes for 
hver af de viste muligheder anføre en procentangivelse, der viser hvor ofte den 
enkelte kombination kommer til anvendelse i din virksomhed (afdeling). Hvis du 
fx mener, at I anvender kombinationen TM + termbaser til halvdelen af jeres op-
gaver, så skal du ud for denne svarmulighed anføre 50 %. Din besvarelse skal 
samlet give 100 %”. Respondenterne skulle vægte følgende muligheder: 
 

Ø Ingen oversættelsesværktøjer overhovedet 
Ø Kun termbaser 
Ø Kun TM 
Ø Kun MT 
Ø Termbase og TM 
Ø TM og MT 
Ø Termbase, TM og MT 

Respondent Kommentar 

3 Tradition. Men i andre afdelinger af X benytter de MultiTerm. 

8 Vi bruger konkordansfunktionen i Trados. Vi laver termlister til enkelte kunder, men ikke i særlige  
værktøjer. Har tidligere brugt MultiTerm, men i en gammel version, der ikke længere udbydes. 
 

15 Hvad er det mere specifikt 

20 Det er indbygget i Trados, men det er ikke noget vi gider at bruge meget tid på. Det er ofte for meget 
arbejde at administrere. 



Christensen, Tina Paulsen og Anne Schjoldager (2014): Kortlægning af anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer i sprogindustrien: En spørgeskemaundersøgelse af danske 
oversættelsesvirksomheder. Aarhus Universitet. 
 
 

 52 

De i alt 22 respondenter, som på spørgsmål 12 havde svaret, at virksomheden 
anvender oversættelsesværktøjer, besvarede spørgsmålet. Deres besvarelse 
fremgår af figur 46. 
 
Figur 46: Kombinationer af oversættelsesværktøjer 
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1        - 

2 1%  94%   5%  100% 

3   100%     100% 

4 2%  68%  25% 5%  100% 

5 1% 1%   80%  18% 100% 

6  2% 2%  96%   100% 

7     100%   100% 

8 40%  60%     100% 

9     100%   100% 

10   10%  80%  10% 100% 

11        - 

12        - 

13 2%  48%  50%   100% 

14       100% 100% 

15     100%   100% 

16   50%  45% 5%  100% 

17        - 

18   90%  10%   100% 

19   10%  70% 10% 10% 100% 

20 10% 10% 50%  10% 10% 10% 100% 

21 2%  95%  3%   100% 

22   25%  75%   100% 

23        - 

24 5% 5% 65%  25%   100% 

25        - 

26 95%    5%   100% 

27        - 

28 30%  50%  20%   100% 

29   30%  60%  10% 100% 
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For overskuelighedens skyld har vi i figur 47 vist respondenternes besvarelser 
inddelt i fire hyppighedskategorier for hver af af de i figur 46 nævnte 
kombinationsmuligheder: 
 

Ø Anvendes af og til (1-25 % af alle opgaver) 
Ø Anvendes nogle gange (26-50 % af alle opgaver) 
Ø Anvendes ofte (51-75 % af alle opgaver) 
Ø Anvendes for det meste/altid (76-100 % af alle opgaver) 
 

Figur 47: Hyppighed af kombination af værktøjer 
 

 Hvilke kombinationer af oversættelsesværktøjer  
anvendes hvor ofte? 

 

Antal opgaver  
hvortil værktøjer 
anvendes: 

Af og til 
 
(1–25 %) 

Nogle 
gange 
(26–50 %) 

Ofte 
 
(51–75 %) 

For det 
meste/altid 
(76– 100 %) 

I 
alt 

Ingen værktøjer 7 2  1 10 

Kun termbase 4      4 

Kun TM 4 5 3 4 16 

Kun MT   
 

    0 

Termbase og TM 7 2 3 6 18 

TM og MT 5      5 

Termbase, TM og MT 5   1    6 

 
Som det fremgår af figur 47, anvender oversættelsesvirksomheder i dag  
værktøjer til de fleste af deres opgaver. 10 af de 22 virksomheder anfører 
ganske vist, at det hos dem forekommer, at man oversætter tekster uden 
anvendelse af værktøjer. Det er dog værd at bemærke, at det hos syv af 
virksomhederne alene sker af og til (1-25 %), mens man i to virksomheder nogle 
gange (26-50 %) vælger at oversætte uden værktøjer. En enkelt virksomhed 
anvender for det meste eller altid (76-100 %) ikke (dvs. ingen) oversættelses-
værktøjer. Der er her tale om et tolkebureau. I fire virksomheder anvendes 
termbaser af og til (1-25 %) som eneste værktøj. Som det ligeledes fremgår af 
figuren, anvendes TM derimod i mange virksomheder (i alt 16 forekomster) som 
det eneste værktøj, men omfanget varierer meget fra virksomhed til 
virksomhed. Yderst interessant er det, at MT ikke i en eneste virksomhed 
anvendes som eneste værktøj, end ikke til en lille del af opgaverne. Dette 
indikerer, at den form for maskinoversættelse, som danske oversættelses-
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virksomheder praktiserer i dag, er HMT. Den kombination af værktøjer, som 
oftest kommer til anvendelse i virksomhederne (i alt 18 forekomster,) er 
termbase plus TM, men også her kan det konstateres, at antallet af opgaver, 
hvor kombinationen anvendes, varierer meget fra virksomhed til virksomhed. 
Kombinationen af henholdsvis TM plus MT og termbase,TM plus MT, som begge 
er ensbetydende med HMT, anvendes af i alt seks virksomheder. En af disse 
virksomheder anvender for det meste/altid kombinationen termbase, TM plus 
MT, mens de fem øvrige virksomheder anvender kombinationen TM plus MT 
eller termbase, TM plus MT. Værd at bemærke er det dog, at anvendelsen af 
disse kombinationer typisk anvendes til forholdsvist få opgaver (1-25 %). Den 
virksomhed, der anvender kombinationen termbase, TM plus MT til 76-100 % af 
alle virksomhedens opgaver, anfører dog, at kombinationen anvendes til 
samtlige opgaver i virksomheden (dvs. 100 %). 

3.1.3 Del 3: Konsekvenser af anvendelsen af oversættelsesværktøjer 

I dette afsnit præsenteres resultaterne, for så vidt angår spørgsmålene om, 
hvilke konsekvenser anvendelsen af oversættelsesværktøjer har haft for over-
sætterbranchen og professionen. 

3.1.3.1 Spørgsmål 27: Oversættelsesværktøjers indvirkning på 
oversætterbranchen? 

I spørgsmål 27 blev samtlige 29 respondenter bedt om at svare på følgende 
åbne spørgsmål: ”Hvad har anvendelsen af TM og/eller maskinoversættelse 
efter din mening betydet for oversætterbranchen generelt?”. I alt 19 respon-
denter (65,5 %) anførte en kommentar. Kommentarerne er vist i nedenstående 
figur 48. 

Figur 48: Oversættelsesværktøjers indvirkning på oversætterbranchen 

Respondent Kommentar 

2 Brugen af tm har øget effektiviteten meget og gjort terminogistyring på store projekter nemmere. 
Maskinoversættelse får generelt blandet respons, indtil videre har vi dog primært set det som en 
pristrykker, fordi kvaliteten er for lav. Der skulle dog være effektivitetsforbedringer inden for især it-tekster, 
men det er ikke noget, vi selv har kunnet høste. 
 

3 Bedre kvalitet via bedre konsistens. Større fleksibilitet i anvendelsen af oversættere, fordi oversætterne 
kan overtage hinandens arbejde. Det giver et bedre slutprodukt for kunden. Til gengæld har det også 
betydet pres på priserne, fordi kunderne er bevidste om brugen af oversættelsesværktøjer. Og som 
konsekvens af dette er det er must for alle oversætte i dag at anvende oversættelsesværktøjer. 
 

4 Mulig at oversætte store volumer. Kunderne har råd til at oversætte større volumer. Store besparelser 
p.g.a. konsekvente oversættelser og genbrug. Øget prispres. Forventninger hos kunderne om hurtigere 
levering 
 

6 Større effektivitet og absolut bedre kvalitet med hensyn til konsistens - både inden for samme opgaver 
og på tværs af opgaver for samme kunder. 
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7 Det har betydet at vi kan tilbyde vores kunder et langt større konsistens i oversættelsesarbejdet. Den 
højere produktivitet og større grad af genbrug betyder at vi kan gøre arbejdet hurtigere. 
 

8 Lidt lavere priser, der afspejler det lidt højere arbejdstempo, som en veludbygget TM kan tilbyde. Større 
konsistens ved brug af TM, både på term- og sætningsniveau, f.eks. ved gentagen oversættelse af 
årsregnskaber. 
 

9 Meget større mængder tekst kan produceres på kort tid. Konsistens i terminologi. Dårligere sproglig 
kvalitet pga. de store mængder tekst. Faldende priser. 
 

12 Forringelse af kvalitet 

13 At mere og mere tekst overhovedet KAN blive oversat, fordi oversættelsesprocessen er blevet mere 
effektivt.  At kvaliteten er blevet højere, fordi det er nemmere at holde styr på terminologi og 
konsistensen, og fordi man kan bruge programmer til at kontrollere nogle formelle ting i oversættelser 
(f.eks. om tal er korrekte) 
 

14 Dårligere kvalitet og lavere priser 

 
15 

 
Mindre indtjening øget konkurrence 
 

16 Anvendelsen af TM har naturligvis betydet, at hastigheden på oversættelse er steget, da det er muligt at 
genbruge tidligere oversættelser. Samtidig har det betydet, at priserne er faldet lige siden, jeg startede i 
branchen for 13 år siden, og den fortsætter mod nul i takt med, at maskinoversættelse bliver bedre. Det 
betyder jo så, at vi som branche skal finde andre områder, hvor vi kan gøre en forskel.  De 
sprogteknologiske værktøjer kan desuden bruges som et salgsargument over for vores kunder, da det er 
en fordel for dem, at vi kan bevare og genbruge deres oversættelser og terminologi, ligesom vi kan læse 
kundens skrivestil ud fra en TM. 
 

20 Helt sikker har TM og AT [ automatisk oversættelse = MT] gjort det nemmere og hurtigere at arbejde med 
større ordrer. Muligvis er priserne faldet, jeg har kun arbejdet i oversættelsesbranchen siden 2006/2007 
og allerede der var det meget populært. Man skal nok længere tilbage for at se udvikling, tilbage i 
70erne eller 80erne kunne jeg forestille mig har det været dyrere at producere oversættelser. Udvikling 
er meget hård for danske oversættelsesvirksomheder, som kan næsten ikke konkurrere med priser på 
0,05 EUR pr ord. 
 

21 Kan ikke sige noget om, hvad det HAR betydet, i og med jeg først blev oversætter, efter Trados blev 
opfundet, men det betyder jo, at vi kan oversætte hurtigere gennem genanvendelse af tidligere 
oversættelser og mere konsistent. 
 

22 Anvendelsen af især CAT-værktøjer har betydet en væsentlig kvalitetsforbedring samt en markant 
effektivisering af oversættelsesprocessen. Maskinoversættelse vil muligvis betyde nye opgavetyper samt 
nye workflows. 
 

24 Stort pres på priserne. TM giver generelt bedre kvalitet gennem større konsistens i oversættelserne og 
giver samtidig større produktivitet. Maskinoversættelser - editeret eller ej - giver dårligere sproglig kvalitet, 
men er brugbart i en lang række sammenhænge. Pga. globaliseringen er den samlede 
oversættelsesvolumen stigende, hvilket også smitter af på omfanget af manuelle/semi-manuelle 
oversættelser. 
 

26 Giver oversættelseskunder tryghed for ensartethed I deres kommunikation 

28 Maskinoversættelse har endnu ikke haft den store indvirkning på vores felt. TMer har skabt en mere 
strømlinet arbejdsproces 
 

29 Bedre kvalitet (consistency) især i forbindelse med oversættelse af tekster, som ikke er marketing. 
Hurtigere time-to-market for vores kunder. Vi mærker, at det er nødvendigt at følge med hvad angår 
teknologien, fordi kunderne fokuserer mere og mere på pris (mens de forventer samme høje kvalitet). 
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Med henblik på at undersøge om vi kan aflede nogle tendenser af ovenstående 
kommentarer, har vi underkastet kommentarerne en induktiv analyse. I analy-
sen af respondenternes kommentarer har vi alene søgt efter indholds-
segmenter, som semantisk kan siges at referere til de konsekvenser, som 
anvendelsen af oversættelsesværktøjer har haft for oversætterbranchen og 
professionen. Indhold, som refererer til andre aspekter, indgår således ikke i 
analysen. Den induktive analyse mundede ud i de svarkategorier, som efter 
faldende hyppighed er vist i nedenstående figur 49. 
 
Figur 49: Kommentartyper 
 Respondentnummer Forekom-

ster i alt 

Effektivitets-/produktivitetsforbedring 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 
20, 21, 22, 24, 28 
 

13 

Højere grad af terminologisk/ 
sproglig konsistens 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 
20, 24, 26, 29 
 

12 

Faldende priser 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 16, 
24 
 

9 

Dårligere kvalitet 2, 9, 12, 14, 24 
 
 

5 

Forventning hos kunderne om hurtig-
ere levering og lavere priser 

3, 14, 29 
 
 

3 

Branchen bør se sig om efter nye 
opgavetyper 

16, 22 
 
 

2 

Oversættelsesprocessen bliver mindre 
personfokuseret 

3 
 
 

1 

Nødvendigt at kunne anvende 
oversættelsesværktøjer 

3 
 
 

1 

Øget konkurrence 15 
 
 

1 
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Som det fremgår af ovenstående figur, er den konsekvens, som nævnes af flest 
respondenter (i alt 13 forekomster), at virksomhederne i kraft af værktøjerne kan 
levere oversættelser hurtigere end tidligere. Anvendelsen af oversættelses-
værktøjer har dermed i respondenternes øjne i høj grad betydet en effektivitets- 
og produktivitetsstigning i oversætterbranchen. I alt 12 respondenter anfører, at 
anvendelsen af oversættelsesværktøjer har været med til at forbedre den 
terminologiske konsistens, altså konsekvent anvendelse af bestemte termer i 
oversatte tekster. I alt ni respondenter nævner som en konsekvens, at priserne 
på oversættelsesmarkedet er faldet. Fem respondenter anfører, at anvendelsen 
af oversættelsesværktøjer har betydet dårligere kvalitet. Af disse refererer to 
respondenter (nr 2 og 24) eksplicit til MT. I alt tre respondenter nævner, at 
anvendelsen af oversættelsesværktøjer har skabt en forventning blandt 
kunderne om lavere priser og hurtigere levering. Som øvrige konsekvenser 
nævnes, at oversættere i dag nødvendigvis skal kunne anvende oversættelses-
værktøjer, samt at konkurrencen på oversættelsesmarkedet er steget. Endelig 
nævnes, at oversættelsesvirksomheder bør se sig om efter nye typer af service-
ydelser at tilbyde deres kunder, da oversættelsesværktøjerne overtager en del 
af oversætternes traditionelle arbejdsopgaver. 

3.1.3.2 Spørgsmål 28: Oversættelsesværktøjers indvirkning på 
oversætternes arbejdsopgaver og status? 

I spørgsmål 28 blev samtlige 29 respondenter bedt om at svare på følgende 
åbne spørgsmål: ”Hvad har anvendelsen af TM og/eller maskinoversættelse 
efter din mening betydet for oversætternes arbejdsopgaver og status?”. I alt 20 
respondenter (69 %) anførte en kommentar. Kommentarerne er vist i neden-
stående figur 50. 
 
Figur 50: Indvirkning på oversætternes arbejdsopgaver og status 

 
 
 
 

Respondent Kommentar 

2 Maskinoversættelse er klart fremtiden for inden for visse teksttyper, det er kun et spørgsmål om tid,  
før kvaliteten bliver god. Dermed bliver oversættere til redigeringseksperter i stedet, så jeg tror,  
maskinoversættelse på længere sigt vil sænke statussen for oversættere yderligere. 
 

3 Jf. forrige svar: Et must for en oversætter at benytte oversættelsesværktøjer i dag. Oversætternes status  
er til gengæld desværre også faldet noget, men om det skyldes brugen af oversættelsesværktøjer,  
må stå hen i det uvisse. 
 

4 Mulig at oversætte store volumer. Store tidsbesparelser p.g.a. konsekvente oversættelser og genbrug.  
Øget prispres. Forventninger hos kunderne om hurtigere levering. 
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6 Arbejdsopgaverne kræves udført i et højere tempo end tidligere. Ingen betydning for oversætternes  
status, desværre. 
 

7 I dag kan oversættelsesværtøjer såsom memoQ anvendes til mange typer af opgaver og med store  
fordele. Førhen sagde man at oversættelsesværktøjer (eller translation environments) kun var gode til  
tekniske oversættelser, men vi har store fordele ved at anvende værktøjet til alt, også fx lovgivning.  
Selvom vi i dag kan tælle op via statistikker mv hvor meget genbrug der er i en tekst, er det ikke som  
sådan noget kunderne går op i. De fleste kunder er ikke interesserede i det komplicerede. De vil bare  
have en oversættelse og de vil gerne have kvalitet. 
 

8 Som oversættelsesvirksomhed er det ikke vores opfattelse, af kunden er meget bevidst om eksistensen af 
oversættelsesværktøjer (TM) og de muligheder, dette tilbyder. Nogle kunder har hørt om det, men ikke 
helt forstået det, og det bliver så til et spørgsmål om rabat. I forhold til maskinoversættelse (Google 
Translate) mødes vi nogle gange med en forventning om, at priser og leveringstider bør afspejle, at man 
jo bare kan køre det gennem en computer. 
 

9 Færre muligheder for at lave kreative oversættelser. Mindre håndværk/mere maskinarbejde. Øget 
indtjening pga. de store mængder tekst, som man som oversætter kan producere (fx hvis man får 
betaling for 100% matches). 
 

12 Ved ikke 

13 Oversætterne kan nå mere i kortere tid; de behøver ikke at bruge så meget tid til research længere, fordi 
de kan bruge TM / terminologi-databaser til at slå op i. På den anden side er det ikke længere nok at 
være en dygtig oversætter; man skal også være god til sprogteknologi og man skal være villig til at 
bruge sprogteknologien. Ellers nytter det ikke noget at være en god oversætter, fordi man ikke får de 
store opgaver, som SKAL laves med TM. 
 

14 Kedeligere arbejde og lavere løn 

15 De tjener mindre 

16 I dag er det at være oversætter et produktionsarbejde, hvor hastighed og fleksibilitet er altafgørende for 
kunden. Opgaverne er små og ofte, frem for de tidligere lidt længerevarende opgaver med lang 
deadline. Vi oversætter ofte opgaver på helt ned til ca. 20 ord, som kunden skal have igen hurtigst 
muligt.   Samtidig har indførelsen af TMer og maskinoversættelse betydet, at en oversætters 
arbejdsopgaver er gået fra at være ren oversættelse til nu at stille store krav til oversætterens tekniske 
kunnen, da vi skifter mellem rigtigt mange forskellige værktøjer hver eneste dag. Desuden skal vi køre en 
masse tjeks, som der ikke betales for direkte, og disse kan nogle gange tage længere tid at køre, end det 
har taget at oversætte selve teksten. Disse tjeks går på at undersøge, om der er anvendt den terminologi, 
kunden ønsker, samt om softwarestrenge er oversat korrekt i f.eks. hjælptekster osv., men kan også gå 
på, om alle koder i html-tekster er intakte. Jeg tror ikke, at oversætternes status er specielt høj i 
samfundet, men det tror jeg nu ikke, at den nogensinde har været, og jeg tror heller ikke, at TMerne har 
betydet nogen forskel i den retning. 
 

18 Brugen af TMer har betydet, at oversættelserne bliver mere ensartede fra gang til gang, da 
oversættelserne bliver genbrugt og man derfor bibeholder terminologi og stil i fremtidige oversættelser. 
Derudover er det nemmere for flere oversættere at arbejde sammen på det samme projekt, da de kan 
dele en TM. Arbejdet med oversættelse er blevet hurtigere og mere præcist, da man ikke længere skal 
opfinde den samme oversætelse igen og igen.  Brugen af MO er efter min mening mest brugbart til 
meget specifikke arbejdsopgaver og fagområder, hvor indholdet fra gang til gang vil være temmelig 
ens. Jeg ved ikke, hvor meget det indtil nu har været brugt professionelt til oversættelse. 
 

20 Jeg vil mene at TM og AT er mest brugbart for større arbejdsopgaver, for de små ordrer er det næsten 
tidsspild at opstille et projekt - hvis det altså ikke kræver for DTP arbejde. Disse værktøjer gør arbejdet 
nemmere, TM gør også at teksten bliver ensartet så det er med til at øge kvaliteten af oversættelserne. 
 

21 Det har betydet, at de skal have teknisk forståelse, men har vel ikke betydet noget for deres status. 

22 Man kan diskutere, om anvendelsen af TM har flyttet oversætterens rolle væk fra den kreative proces i 
retning af mere mekanisk ”sproghåndtering”. Ukritisk anvendelse af TM kan i mine øjne betyde, at teksten 
som helhed rykker i baggrunden til fordel for en mere segmentbaseret betragtning, men håndværket 
”oversætter” trives bestemt fortsat - dog mere ved nogle opgavetyper end andre. 
 

24 Større tidspres, men også flere hjælpemidler. 

26 Kan i nogle tilfælde være tidsbesparende. 

28 De har lettere ved at deles om opgaver og holde konsistens. 

29 Værktøjerne hjælper oversætterne til at opnå bedre ensartethed i oversættelserne.  Men når det gælder 
marketingoversættelser kan de komme til at låse oversætterne fast (på segment-niveau) og kan gøre 
det svært at frigøre sig og oversætte flydende.  Oversætternes status er ikke blevet bedre. Tværtimod. 
Der er stort fokus på og pres på ordpriserne. Og en forventning om, at oversætterne hele tiden skal kunne 
oversætte mere, hurtigere og bedre. Jeg tænker ikke, at jobfunktionens lave status alene skyldes, at 
teknologien er kommet. Jeg tænker mere, at teknologien er kommet, pga. presset fra markedet, og 
måske pga. den store konkurrence udbyderne imellem. 
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Respondenternes kommentarer vist i figur 50 har vi analyseret på samme måde 
som beskrevet under spørgsmål 27. I analysen søgte vi dog her efter indholds-
segmenter, som semantisk refererer til oversættelsesværktøjernes indvirkning på 
henholdsvis oversætternes arbejdsopgaver/arbejde og status/løn. Indhold, der 
ikke refererer til disse aspekter, indgår ikke i analysen. Nedenfor viser vi 
resultatet af denne induktive analyse opdelt i kommentartyper vedrørende 
arbejdsopgaver (figur 51) og kommentartyper vedrørende oversætternes status  
(figur 52). 
 
Figur 51: Kommentartyper - arbejdsopgaver 

 Respondent-
nummer 

Forekom-
ster i alt 

Oversættere kan oversætte større 
tekstmængder. 

4, 6, 9, 13, 16, 26, 
29 

7 

Oversætterne er blevet ”maskinarbejdere” 
og oversættelsesprocessen mindre kreativ/ 
kedeligere. 

2, 9, 14, 22, 29 5 

Oversætterne er blevet underlagt større 
tidspres. 

6, 16, 24, 29 4 

Det er blevet et krav at kunne anvende 
oversættelsesværktøjer. 

13, 16, 21 3 

Oversættelse bliver mindre person-
afhængigt/mere teamwork. 

18, 28 2 

Oversætterne skal ikke bruge så meget tid 
på research/det bliver nemmere at 
oversætte. 

13, 20 2 

Værktøjer bliver brugt til alle typer af 
oversættelser. 

7 1 

 

Som det fremgår af ovenstående figur 51, har anvendelsen af oversættelses-
værktøjer i respondenternes øjne især påvirket oversætternes arbejds-
opgaver/arbejde i den forstand, at oversætterne i dag kan oversætte langt 
hurtigere end tidligere. Dette anføres af i alt syv respondenter. Fem respon-
denter nævner som en konsekvens, at værktøjerne gør oversætterne til de-facto 
post-editors, som ikke længere oversætter tekster fra scratch, men derimod 
efterredigerer de tekster, som værktøjerne genererer. Fx skriver respondent nr 2, 
at udviklingen gør oversætterne til ”redigeringseksperter”, mens respondent nr 9 
og nr 22 ser mindre positivt på udviklingen. De anfører henholdsvist, at teknolo-
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gien har betydet, at oversætternes arbejde i dag består af ”mindre 
håndværk/mere maskinarbejde” og ”mekanisk sproghåndtering”. To respon-
denter berører dette aspekt ved henholdsvist at skrive, at teknologien har gjort 
oversættelsesprocessen mindre kreativ og kedeligere. Fire respondenter 
anfører, at anvendelsen af teknologi har betydet et større tidspres for oversæt-
terne. Tre respondenter reflekterer i deres kommentarer over, at professionel 
oversættelse i dag simpelthen er lig med teknologistøttet oversættelse, hvorfor 
det er et krav at oversættere kan anvende oversættelsesværktøjer. Som en 
positiv konsekvens for virksomheden anfører en enkelt respondent, at anvend-
elsen af oversættelsesværktøjer har gjort oversættelsesprocessen mindre 
personafhængig. Der refereres her sandsynligvis til det faktum, at værktøjer 
(især TM) muliggør vidensdeling i den forstand, at oversættere kan genbruge 
hinandens oversættelser, som jo ligger i databasen. En anden respondent taler 
derfor om, at værktøjerne muliggør teamwork. To respondenter anfører, at 
teknologien har betydet, at oversætterne skal bruge mindre tid på research (fx 
af terminologi), hvorfor det er nemmere at oversætte. De refererer formentlig til, 
at både termbaser og konkordansfunktionen i TM-systemer samt i nogen grad 
statistikbaserede MT-systemer gemmer tidligere oversættelser, hvorfor oversæt-
terne ikke skal bruge så meget tid på selv at skulle lede efter en term eller en 
ordforbindelse. En enkelt respondent skriver, at oversætternes arbejdsopgaver 
har ændret sig, fordi værktøjerne i dag ikke kun anvendes til teknisk 
oversættelse, men derimod til alle typer af oversættelse. 

Figur 52: Kommentartyper – status 

 Respondentnummer Forekomster  
i alt 

Anvendelsen af værktøjer har ikke 
ændret oversætternes status. 

6, 16, 21, 29 4 

Anvendelsen af værktøjer har 
betydet/vil betyde lavere status.  

2, 3,  2 

Oversætternes løn er faldet. 14, 15 2 

 

For så vidt angår respondenternes kommentarer vedrørende oversættelses-
værktøjernes indvirkning på oversætternes status, tegner der sig et lidt 
komplekst billede. I alt seks respondenter anfører en kommentar, hvor de 
konkret nævner oversætternes status. Fire af disse skriver, at anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer ikke har påvirket oversætternes status. Af disse anfører 
enkelte (fx respondent nr 6) at oversætternes status længe har været lav. 
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Omvendt anfører to respondenter, at anvendelsen af oversættelsesværktøjer 
efter deres mening har  betydet, at oversætternes status i samfundet er blevet 
lavere. Som en mulig forklaring på sidstnævnte opfattelse anfører to andre 
respondenter, at oversætternes løn er faldet som følge af oversættelses-
værktøjernes indtog i oversætterbranchen.  

3.1.4 Del 4: Planlagte ændringer og afsluttende kommentarer 

I dette afsnit præsenteres respondenternes besvarelse af spørgsmålet om, 
hvorvidt deres respektive virksomheder i fremtiden overvejer at foretage 
ændringer i anvendelsen af oversættelsesværktøjer samt respondenternes 
afsluttende kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen. 

3.1.4.1 Spørgsmål 29: Planlagte ændringer i anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer? 

I spørgsmål 29 blev samtlige 29 respondenter bedt om at svare på, om 
virksomheden ”overvejer eller planlægge at foretage ændringer i deres brug af 
oversættelsesværktøjer, fx at implementere eller droppe anvendelsen af 
værktøjer”. Spørgsmålet blev besvaret af 25 respondenter (86,2 %). Af neden-
stående figur 53 fremgår det, at 56 % af virksomhederne overvejer eller 
planlægger at foretage ændringer, mens 44 % ikke overvejer eller planlægger 
at ændre på deres anvendelse af oversættelsesværktøjer. 

Figur 53: Planlagte ændringer 

Derefter blev respondenterne bedt om at anføre en kommentar til deres 
besvarelse af spørgsmål 29. I alt 11 respondenter anførte en kommentar. 
Kommentarerne kan ses i nedenstående figur 54. 

 
 
 
 
 
 

 Værdi: 
Antal respondenter i alt 25 
Ja: 14   (56 %) 
Nej 11   (44 %) 
Manglende 
 

4   
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Figur 54: Kommentar til besvarelsen af spørgsmålet om planlagte ændringer 

 
Af figuren kan vi se, at kun en enkelt respondent (nr 7) anfører en begrundelse 
for ikke at ville ændre noget i virksomhedens brug af værktøjer. Respondent nr 
4, 9 og 16 anfører alle, at de overvejer ændringer i den forstand, at de holder 
øje med udviklingen inden for oversættelsesværktøjer. Respondent nr 13 
anfører, at virksomheden overvejer at investere i en serverløsning, hvilket 
formentlig refererer til en TM-løsning. Respondent nr 8 skriver, at dennes 
virksomhed ønsker at skifte til SDL Trados 2011, hvilket formentlig betyder, at 
virksomheden i dag anvender en ældre version af dette TM-værktøj. Respon-
dent nr 26 skriver, at dennes virksomhed ønsker at anvende MemSource, som er 
en cloud-baseret løsning til MT-støttet TM. Respondent nr 6, 18 og 22 anfører, at 
deres respektive virksomhed overvejer at implementere MT, mens respondent nr 
20 skriver, at virksomheden har forsøgt sig med MT, men at man har gjort den 
erfaring, at kvaliteten af MT stadig er så dårlig, at det ikke kan svare sig at 
efterredigere de maskinoversatte tekster. Samtidig anfører respondenten, at 
virksomheden holder øje med udviklingen og er parat til at anvende MT, hvis 

Respondent Kommentar 
4 Øke integrasjon med andre prosesser 

 
6 Ønsker at se nærmere på mulighederne inden for maskinoversættelse. 

 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
13 
 
16 
 
18 
 
20 
 
 
 
 
22 
 
 
26 
 
 
28 

 
 
 

 

MemoQ er et utroligt alsidigt og fleksibelt værktøj. Det har alle funktioner i en, hvilket betyder,  
at vi altid har adgang til vores terminologi, støttemateriale og Termbase. Viser ingen grund til ikke 
at fortsætte med at bruge det. 
 
På et tidspunkt skifter vi til SDL Trados Studio 2011, men det er en beslutning, vi udskyder så  
meget som muligt på grund af prohibitivt høje priser for implementering i et virksomhedsmiljø  
samt et design, der passer bedre til meget store virksomheder med kæmpe projekter eller  
særlige projekttyper. Desuden er vores mange freelancere ikke skiftet helt over endnu, og vi  
er alle glade for at kunne arbejde med teksterne i Word, da det er vores primære  
arbejdsplatform. Det tilbydes ikke i Studio. 
 
Ja, vi planlægger at anskaffe os en serverløsning, hvilket gør processen nemmere og hurtigere. 
 
Vi tilføjer løbende nye værktøjer i takt med kundernes krav. 
 
Måske.  Vi holder i hvert fald øje med SDLs nye tiltag inden for maskinoversættelse. 
 
Vi vil gerne følge med udvikling. Vi har en gang kigget og brugt AT - pt. vil vi ikke bruge den  
meget da det som førnævnt kræver for meget arbejde at rette. Men hvis den med tiden bliver  
bedre, og priserne vil falde, så skal vi sikkert bruge alt det værktøj som kan hjælpe  
os med at holde farten. 
 
Som anført er vi p.t. i overvejelsesfasen omkring implementering af maskinoversættelses- 
værktøjer, hvis kundegrundlaget er til stede. 
 
Ja, vi agter at implementere MemSource hos dem af vores oversættere der er fast  
tilknyttede nogle af vores kunder. 
 
Vi overvejer hele tiden, om der er mere/andet vi kan gøre rent teknologimæssigt. Vi er så  
privilegerede at have vores egen teknologi, så vi bestemmer selv, hvordan/i hvilken  
retning vi vil udvikle den. 
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kvaliteten bliver bedre, og prisudviklingen i oversætterbranchen gør det 
nødvendigt.  

3.1.4.2 Spørgsmål 30: Afsluttende kommentarer? 

Spørgsmål 30 spurgte de 29 respondenter: ”Har du afsluttende kommentarer – 
fx til aspekter, som du finder relevante, men som spørgeskemaet ikke spørger 
til?” I alt fire respondenter (13,8 %) anførte en kommentar. Disse fremgår af 
nedenstående figur 55. 

Figur 55: Afsluttende kommentarer 

Respondent Kommentar 

2 Nej 

13 Vedr. det spørgsmål, om taksten overfor kunden og/eller oversætteren har ændret sig: vi afregner på 
ordbasis, og ordpriserne har ikke ændret sig. Men det samlede beløb er jo alligevel lavere for kunden 
og oversætteren, fordi de sætninger, der kan genbruges fra TMerne, bliver kun afregnet med en 
procentdel af den fulde ordpris. 
 

16 Jeg tænker umiddelbart, at det er lidt irrelevant at fokusere på betydningen af TM-systemer i 
forbindelse med oversættelse/lokalisering i 2013, da det har været en forudsætning i de seneste 13 
år, jeg har været i branchen :-)  Vi antager ingen freelancere, uden de har kendskab til værktøjerne. I 
de virksomheder i Danmark og udlandet, hvor behovet for oversættelse er konstant, er der også et 
krav om, at vi bruger dem. 
 

29 NB: Omsætningen for 2012 er alene for X i Danmark 

 
Respondent nr 2 anfører, at denne ikke har nogen afsluttende kommentarer, 
mens respondent nr  13 og 29 anfører en kommentar, som er en uddybning af 
henholdsvis spørgsmålet om TM-teknologiens indvirkning på oversætter-
branchens priser (spørgsmål 16) og spørgsmålet om virksomhedernes 
omsætning i 2012 (spørgsmål 9). Respondent nr 13 forklarer, at han/hun på 
spørgsmål 16 har svaret, at virksomhedens kundepriser er uændrede, men at 
kunden reelt får billigere oversættelser i dag, da kunderne ikke betaler fuld pris 
for sætninger, som tidligere er blevet oversat og derfor ligger i TM-databasen. 
Respondent nr 29 anfører i sin afsluttende kommentar, at den af ham/hende 
oplyste omsætning udelukkende hidrører fra den danske afdeling af virksom-
heden. Respondent nr 16 reflekterer i sin kommentar over, hvorvidt det 
overhovedet, som vi gør i denne undersøgelse, er relevant at undersøge, 
hvordan TM påvirker branchen, da dette værktøj har været anvendt i branchen i 
mange år. 
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4. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

Formålet med denne undersøgelse var at kortlægge den danske sprogindustris 
brug af MT, TM og termbaser anno 2013 samt at undersøge, hvilken effekt 
værktøjerne har haft på oversætterbranchen og professionen, herunder 
prisudviklingen samt oversætternes arbejdsopgaver og status. Med henblik på 
at undersøge dette gennemførte vi i maj måned 2013 en spørgeskema-
undersøgelse blandt danske oversættelsesvirksomheder. Spørgeskemaet blev 
besvaret af i alt 29 af de 61 virksomheder, som vi definerede som undersøg-
elsens population. Svarprocenten var således på 47,5 %. I dette afsnit opsum-
meres resultaterne af spørgsmålene i undersøgelsens fire dele, som 
efterfølgende perspektiveres.  

4.1 OPSUMMERING DEL 1: INDLEDENDE 

SPØRGSMÅL – HVEM ER 

VIRKSOMHEDERNE OG 

RESPONDENTERNE? 

Om de deltagende virksomheder har undersøgelsen vist, at langt størstedelen 
af virksomhederne er danskejede oversættelsesvirksomheder (79,3 %), som ikke 
har internationale eller nationale datterselskaber/underafdelinger. Henholdsvis 
7,1 % og 7,4 % har udenlandske underafdelinger/datterselskaber og under-
afdelinger/datterselskaber i Danmark. Virksomhederne har eksisteret mellem 3 
og 30 år. I gennemsnit har virksomhederne eksisteret i 13,6 år. For så vidt angår 
virksomhedernes størrelse, har undersøgelsen vist, at virksomhederne i gennem-
snit har 13,6 fastansatte medarbejdere. Blandt de fastansatte medarbejdere 
udgør gruppen af projektledere/project managers den største gruppe. I gen-
nemsnit har virksomhederne tilknyttet 5,2 projektledere/project managers. Det 
gennemsnitlige antal af fastansatte oversættere er 4,2. Den tredjestørste gruppe 
af fastansatte udgøres af sælgere/salgsmedarbejdere. I gennemsnit har 
virksomhederne 2,1 fastansatte sælgere/salgsmedarbejdere. Den fjerdestørste 
medarbejdergruppe udgøres af ledere (som ikke er oversættere eller projekt-
ledere/project managers). I gennemsnit har virksomhederne 1,9 ledere. Den 
mindste gruppe af fastansatte medarbejdere udgøres af desktop-publishing-
/layoutmedarbejdere. Virksomhederne har i gennemsnit 0,6 fastansatte 
desktop publishing-/layoutmedarbejdere. Umiddelbart indikerer vores under-
søgelse således, at oversættere ikke er den vigtigste medarbejderressource i 
danske oversættelsesvirksomheder, fordi disse i høj grad lader teksterne 
oversætte af freelanceoversættere. I gennemsnit har virksomhederne tilknyttet 
828 freelanceoversættere. Antallet varierer dog fra 2–10.000. Af de 25 
virksomheder, der har besvaret hele spørgeskemaet, råder 18 (72 %) over en 
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medarbejder, der er direkte ansvarlig for virksomhedens sprogteknologi. 
Undersøgelsen viser, at de sprogteknologiansvarlige har en lang række 
forskellige titler, hvoraf mange indikerer, at den sprogteknologiansvarlige typisk 
også varetager andre funktioner i virksomheden. For så vidt angår antallet af 
serviceydelser, som virksomhederne udfører for deres kunder, viser 
undersøgelsen, at den virksomhed, der arbejder inden for færrest områder, 
tilbyder tre typer af serviceydelser, mens den virksomhed, som udfører flest typer 
af serviceydelser, tilbyder samtlige 13 serviceydelser, som vi spurgte til i 
undersøgelsen. Efter faldende hyppighed udfører virksomhederne følgende 
serviceydelser for deres kunder: juridisk oversættelse, økonomisk oversæt-
telse/almensproglig oversættelse, teknisk oversættelse/medicinsk oversættelse, 
kreativ oversættelse/korrekturlæsning på dansk og fremmedsporget/grafisk 
produktion, terminologiarbejde og termstyring, IT-lokalisering, tolkning, EU-
oversættelse/tekstforfatning på dansk eller fremmedsproget. Adspurgt om 
virksomhederne tilbyder deres kunder andre end de af os oplistede 
serviceydelser, anfører fire respondenter henholdsvis bekræftet oversættelse, 
SEO-tekstforfatning (tekstforfatning med henblik på søgemaskineoptimering), 
webudvikling og oversættelse af computerspil.  
 

For så vidt angår respondenterne, som udfyldte spørgeskemaet, har under-
søgelsen vist, at disse har en lang række forskellige titler/jobfunktioner. Flertallet 
angiver at være direktør, CEO, indehaver, partner eller daglig leder (herunder 
branch manager). Kun tre af respondenterne har en titel, som indikerer, at de er 
ansvarlige for virksomhedens sprogteknologi. Af et senere spørgsmål fremgår 
det dog, at 11 af respondenterne varetager funktionen som ansvarlig for 
virksomhedens sprogteknolgi. I alt 11 respondenter har en uddannelsesmæssig 
baggrund som cand.ling.merc. i et sprog (10 respondenter) eller i sproglig 
informatik (1 respondent). Yderligere fem respondenter har en anden sproglig 
uddannelse på universitetsniveau. Ud over den ovenfor nævnte respondent, der 
har en baggrund som cand.ling.merc. i sproglig informatik, har to respondenter 
en datalingvistisk baggrund. De resterende respondenter har en ikke-sproglig 
eller –datalingvistisk baggrund. Samlet set afsluttede respondenterne deres 
seneste uddannelse i 1997, altså for 17 år siden. Respondenterne har været 
ansat i deres respektive virksomheder mellem 1 og 30 år. I gennemsnit har 
respondenterne været ansat i deres respektive virksomhed i 9,7 år. 
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4.2 OPSUMMERING DEL 2: 
VIRKSOMHEDENS ANVENDELSE AF 

OVERSÆTTELSESVÆRKTØJER 

Af de 25 virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet i sin fulde længde, 
anvender 22 virksomheder (88%) oversættelsesværktøjer, mens 3 virksomheder 
(12 %) ikke gør brug af oversættelsesvæktøjer. De tre virksomheder, der ikke 
anvender oversættelsesværktøjer er specialiseret i henholdsvis tolkning, over-
sættelse af livsstilsmagasiner og almensproglig oversættelse/korrekturlæsning. 
Af de 22 virksomheder, der anvender oversættelsesværktøjer, anvender alle 22 
TM (100 %), seks virksomheder (27,3 %) anvender MT, og 18 virksomheder (82 %) 
anvender termbaser.  

For så vidt angår TM (translation memory-systemer), viser undersøgelsen, at 
mange virksomheder anvender mere end ét TM-system. Det mest anvendte 
system i de danske oversættelsesvirksomheder synes at være SDL Trados. TM-
teknologien har været anvendt i virksomhederne i gennemsnitligt 11 år. 
Undersøgelsen viser, at alle virksomhederne har implementeret TM-teknologien 
på grund af en forventing om effektivisering og næsten alle (95 %) som følge af 
en forventning om terminologisk konsistens i de oversatte tekster. Langt største-
parten (86 %) af virksomhederne angiver derudover, at prisudviklingen på 
oversætttelsesmarkedet har været medårsag til implementeringen af TM-
teknologi i virksomheden. Lidt over halvdelen af virksomhederne (64 %) angiver, 
at det også har været afgørende, at deres konkurrenter anvender teknologien. I 
de 22 virksomheder, der anvender TM, har dette i 14 virksomheder (64 %) 
betydet lavere kundepriserne, mens priserne i otte virksomheder (36 %) ikke er 
blevet påvirket af TM-teknologien. For så vidt angår virksomhedernes 
freelancetakster, viser undersøgelsen, at taksterne er faldet i 11 virksomheder 
(50 %) og er uændrede i 11 virksomheder (50 %). Undersøger man sammen-
hængen mellem udviklingen i priserne til kunderne og virksomhedernes 
freelancetakster, viser det sig, at i de otte virksomheder, hvor TM-teknologien 
ikke har påvirket priserne, som virksomheden kan tilbyde sine kunder, er 
freelancetaksterne også forblevet uændrede. I de 14 virksomheder, hvor TM-
teknologien har betydet lavere priser til kunderne, har det i 11 virksomheder 
været ledsaget af faldende freelancetakster, mens det i de tre øvrige 
virksomheder ikke har medført en ændring af freelancetaksterne. 

For så vidt angår MT (maskinoversættelse), viser undersøgelsen, at virksom-
hederne, der anvender MT, anvender gratis open-source systemer (Google 
Translate, Bing Translator fra Microsoft eller Moses) eller selvstændigt udviklede 
MT-systemer. Nogle af virksomhederne kombinerer open-source systemerne 
med kommercielle systemer (primært SDL BeGlobal fra SDL Trados). 
Virksomhederne har anvendt MT i gennemsnitligt 7,8 år. Som begrundelse for at 
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anvende MT anfører alle seks virksomheder, at det skyldes  en forventning om 
effektivisering. Halvdelen af respondenterne (50 %)  anfører, at de anvender MT, 
fordi de har en forventning om, at det understøtter oversættelsernes 
terminologiske konsistens. Fire respondenter (66 %) anfører, at anvendelsen af 
MT skyldes henholdsvis prisudviklingen på oversættelsesmarkedet og det 
forhold, at konkurrenterne bruger MT. De 16 virksomheder, der ikke anvender 
MT, begrunder primært dette med, at kvaliteten af MT ikke er god nok endnu, 
men anfører samtidig at de vil holde øje med udvikling inden for MT og 
formodentligt vil implementere teknologien i fremtiden. I relation til kvaliteten af 
MT anfører nogle af respondenterne, at det efter deres mening er hurtigere og 
nemmere at oversætte tekster fra scratch end at skulle efterredigere 
maskinoversatte tekster. Det nævnes også, at MT endnu ikke fungerer tilstræk-
keligt godt i sprogkombinationer med dansk. Andre respondenter begrunder 
beslutningen om ikke at anvende MT med, at de ikke arbejder med tekster, som 
egner sig til MT, eller at virksomheden ikke har en tilstrækkelig stor tekstvolumen 
til med fordel at kunne anvende MT. Af de seks virksomheder, der anvender MT, 
gør halvdelen brug af retningslinjer til brug for efterredigering af maskin-
oversatte tekster, mens den anden halvdel ikke anvender sådanne 
retningslinjer. I halvdelen af virksomhederne, har anvendelsen af MT betydet 
faldende kundepriser, mens den anden halvdel af virksomhederne ikke har 
ændret deres kundepriser. For virksomhedernes freelancetakster er billedet helt 
det samme.  

I relation til termbaser viser undersøgelsen, at virksomhederne anvender en 
række forskellige termbaser, men at langt de fleste anvender termbasen fra SDL 
Trados. I gennemsnit har virksomhederne anvendt t1ermbaser i 10,4 år. Respon-
denterne blev ikke spurgt om, hvad grunden er til, at deres virksomhed 
anvender termbaser. Til gengæld blev de fire respondenter, som angav, at 
virksomheden ikke anvender termbaser, bedt om at begrunde dette. I deres 
begrundelser anførte respondenterne bl.a., at man har valgt ikke at anvende 
termbaser, fordi TM omfatter den såkaldte konkordansfunktion, som gør det 
muligt at søge efter tidligere oversættelser på subsegment-niveau, fx at søge 
efter termer. 

For så vidt angår kombinationen af TM, MT og termbaser, viser undersøgelsen, 
at langt de fleste opgaver i dag oversættes ved hjælp af et oversættelses-
værktøj i de 22 virksomheder, der anvender oversættelsesværktøjer. Der er 
ganske vist 10 virksomheder, der anfører, at de til nogle af deres opgaver ikke 
anvender nogen former for værktøjer. I syv af disse virksomheder oversætter 
man 1-25 % af opgaverne uden værktøjer, mens det for to virksomheders 
vedkommende gælder for 25-50 % af opgaverne. En enkelt virksomhed 
anfører, at man hos dem udfører de fleste  opgaver (76-100 %) uden 
anvendelse af oversættelsesværktøjer. Der er her tale om et tolkebureau. Fire 
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respondenter anfører, at man i deres virksomhed nogle gange anvender 
termbaser som eneste værktøj under oversættelsesprocessen, men at det ikke 
forekommer i stort omfang (1-25% af opgaverne). Derimod anvendes TM i 
mange virksomheder (i alt 16) som eneste værktøj. Den kombination af 
værktøjer, som oftest kommer til anvendelse i virksomhederne, er termbase plus 
TM. Denne kombination anvendes i 18 virksomheder. Yderst interessant er det, 
at MT  altid anvendes i kombination med andre værktøjer. Kombinationen af 
henholdsvis termbase, TM plus MT samt TM plus MT anvendes af i alt seks 
virksomheder. Værd at bemærke er det, at anvendelsen af kombinationerne, 
der omfatter MT, typisk anvendes til forholdsvist få opgaver (1-25 %). En enkelt 
virksomhed anfører dog, at den anvender kombinationen TM, MT og termbase 
til alle virksomhedens opgaver. Undersøgelsen viser samtidig, at de virksom-
heder, der anvender MT, enten arbejder med MT-støttet TM, hvor MT-
funktionaliteter integreres i TM-værktøjet, eller lader hele tekster maskin-
oversætte (fx med Google Translate eller Bing Translator fra Microsoft) med 
henblik på efterfølgende postediting, altså den form for oversættelse som vi i 
indledningen kaldte for HMT. 

4.3 OPSUMMERING DEL 3: 
KONSEKVENSER AF ANVENDELSEN 

AF OVERSÆTTELSESVÆRKTØJER 

Undersøgelsen viser, at anvendelsen af TM og/eller MT efter respondenternes 
mening på positivsiden især har betydet en øget produktivitet og effektivitet i 
oversætterbranchen, da værktøjerne gør det muligt at oversætte hurtigere end 
tidligere. Samtidig mener respondenterne, at værktøjerne i høj grad har forbed-
ret den terminologiske konsistens i de tekster, som virksomhederne kan levere til 
deres kunder, fordi en TM gemmer alle oversættelser og kan genfinde dem, når 
en sætning med samme eller lignende indhold (tegnrækkefølge) skal over-
sættes. Den optimerede konsistens kan også skyldes, at virksomhederne fx kan 
lagre kundespecifik terminologi i termbasen, som oversætteren så ikke selv skal 
bruge tid på at finde frem til. På negativsiden nævnes, at kvaliteten generelt er 
blevet dårligere på grund af værktøjerne. Dette nævnes især i relation til MT. 
Som yderligere negativ konsekvens for branchen anfører en række respon-
denter, at implementeringen af værktøjerne blandt kunderne har skabt en 
forventning om lavere priser og hurtigere levering, samt at konkurrencen på 
oversættelsesmarkedet er steget.  
 
Som øvrige konsekvenser nævnes, at oversættere i dag nødvendigvis skal 
kunne anvende oversættelsesværktøjer, og at oversætterbranchen bør se sig 
om efter nye typer af serviceydelser at tilbyde sine kunder, da oversættelses-
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værktøjerne synes at overtage nogle af de arbejdsopgaver, som oversætterne 
tidligere har udført. 
 
I relation til oversætternes arbejdsopgaver viser undersøgelsen, at anvendelsen 
af oversættelsesværktøjer på positivsiden har betydet, at oversætterne kan 
oversætte hurtigere end tidligere. Det anføres endvidere, at værktøjerne har 
gjort oversættelse mindre personafhængigt, idet oversætterne kan genbruge 
hinandens oversættelser, som jo ligger i TM-databasen. Samtidig muliggør TM 
teamwork, da flere oversættere kan arbejde i den samme TM-database 
samtidig. Som en positiv konsekvens anføres det endvidere, at værktøjerne 
sparer tid for den enkelte oversætter, fordi denne skal bruge mindre tid på 
research, da værktøjerne automatisk genererer oversættelsesforslag, som 
oversætterne kan acceptere eller revidere. 
 
På negativsiden nævnes, at værktøjerne har gjort oversætterne til de-facto 
post-editors, som ikke længere oversætter tekster fra scratch, men derimod 
alene efterredigerer de tekster, som værktøjerne genererer. Dette gælder reelt 
uanset, om teksterne oversættes med TM eller MT. Det anføres i den forbindelse, 
at oversætternes arbejde bliver mindre kreativt og i høj grad består af mekanisk 
sprogbearbejdning, hvorfor oversættelsesarbejdet bliver mere kedeligt. Som en 
yderligere konsekvens for oversætternes arbejde anføres, at anvendelsen af 
værktøjer har medført et større tidspres for oversætterne. 

Som øvrige konsekvenser for oversætterne anføres det, at man som oversætter 
nødvendigvis skal kunne anvende de forskellige former for værktøjer, da 
oversættelse i dag ganske enkelt er ensbetydende med teknologistøttet 
oversættelse, altså CAT-oversættelse. Samtidig dokumenterer undersøgelsen, at 
oversættelsesværktøjer i nogle virksomheder i dag anvendes til alle typer af 
oversættelse, hvilket ikke var tilfældet tidligere, hvor værktøjerne alene blev 
anvendt til opgavetyper, som var specielt egnede til teknologistøttet 
oversættelse, fordi de var kendetegnet ved fx en høj grad af repetition, bl.a. 
tekniske tekster. 

I relation til prisudviklingen i oversætterbranchen viser undersøgelsen, at 
anvendelsen af TM i 64 % (14 virksomheder) af virksomhederne har betydet 
faldende kundepriser, mens priserne i 36 % af virksomhederne (8 virksomheder) 
er forblevet uændrede. For så vidt angår virksomhedernes freelancetakster, er 
disse faldet i 50 % af virksomhederne og forblevet uændrede i 50 % af 
virksomhederne. Værd at bemæke er det, at det i de 14 virksomheder, hvor 
anvendelsen af TM har betydet lavere kundepriser, enten har resulteret i lavere 
freelancetakster (11 virksomheder) eller uændrede freelancetakster (tre 
virksomheder). I de otte virksomheder, hvor kundepriserne er forblevet 
uændrede, er freelancetaksterne også forblevet uændrede efter implemente-
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ringen af TM. For så vidt angår anvendelsen af MT, viser undersøgelsen, at MT 
har betydet faldende kundepriser og freelancetakster i 50 % af virksomhederne 
(tre virksomheder) og uændrede kundepriser og freelancetakster i 50 % af 
virksomhederne (tre virksomheder). I to af virksomhederne har de faldende 
kundepriser resulteret i faldende freelancetakster. I to virksomheder, hvor 
kundepriserne har været uændrede, har freelancetaksterne ligeledes været 
uændrede. For så vidt angår de to øvrige virksomheder, kan vi fastslå, at én 
virksomhed har oplevet faldende kundepriser, men har fastholdt freelance-
taksterne på samme niveau som tidligere, mens det i den anden virksomhed er 
lige omvendt. Der tegner sig således et noget uenartet billede af, hvordan 
implementeringen af TM og MT har påvirket priserne i den danske oversætter-
branche, men undersøgelsen dokumenterer utvetydigt, at anvendelsen af TM 
og MT ikke har resulteret i stigende kundepriser eller freelancetakster i nogen af 
virksomhederne. 

For så vidt angår overrsættelsesværktøjernes indvirkning på oversætternes 
status, viser undersøgelsen, at der ikke er enighed blandt respondenterne. 
Nogle mener, at oversætternes status ikke er blevet påvirket negativt af 
værktøjerne, mens andre mener, at oversætternes status er blevet lavere som 
følge af oversættelsesværktøjernes implementering i oversætterbranchen. De 
respondenter, som nævner oversætternes løn, anfører, at denne er faldet som 
følge af anvendelsen af værktøjerne. 

4.4 OPSUMMERING DEL 4: PLANLAGTE 

ÆNDRINGER  

Undersøgelsen viser, at i alt 56 % af de 25 virksomheder, som besvarede 
spørgeskemaet i sin fulde længde, overvejer eller planlægger at foretage 
ændringer i deres brug af oversættelsesværktøjer. Respondenternes kommen-
tarer til dette spørgsmål indikerer, at de virksomheder, der overvejer eller 
planlægger at foretage ændringer i brugen af oversættelsesværktøjer, enten 
påtænker at skifte til nyere versioner af det værktøj, de allerede anvender 
(typisk TM), eller ønsker at skifte til en anden udbyder af samme type værktøj. 
Undersøgelsen viser dog også, at nogle af de virksomheder, som på tidspunktet 
for undersøgelsens gennemførelse ikke anvender MT, overvejer eller plan-
lægger at implementere dette værktøj i fremtiden. 
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4.5 PERSPEKTIVERING 

Som beskrevet ovenfor viser vores undersøgelse, at oversættelsesværktøjer har 
været anvendt i den danske oversætterbranche i efterhånden en del år. TM og 
termbaser har typisk været anvendt i ca. 10-11år, mens MT har været anvendt i 
2-10 år. På baggrund heraf kan det konstateres, at den danske 
oversætterbranche i dag i høj grad arbejder med udpræget automatiserede 
workflows. Hvis vi sammenholder udviklingen med Huchins og Somers (1992) 
model til klassifikation af oversættelsesværktøjer (se afsnit 1.1), kan det 
konstateres, at den danske sprogindustri i dag placerer sig mellem humanstøttet 
maskinoversættelse (HMT) og maskinstøttet humanoversættelse (TM og 
termbaser), og samtidig at branchen synes at bevæge sig stadig mere i retning 
af HMT. Oversættelsesværktøjerne spiller således uden tvivl en meget central 
rolle i den danske sprogindustri. Ikke mindst har oversættelsesværktøjernes 
indtog i branchen i høj grad ændret selve oversættelsesprocessen og 
oversætternes rolle. Anvendelsen af især HMT har betydet store ændringer, da 
selve oversættelsen i denne form produceres af en maskine, mens 
oversætterens rolle stort set er reduceret til at efterredigere det maskinoversatte 
output. 

At oversættelsesværktøjer i dag spiller en stadig større rolle i de danske 
oversættelsesvirksomheder, underbygges af en artikel i martsnummeret af 
KOM-Magasinet (Nimb og Nielsen 2014), som indeholder interwievs med 
repræsentanter for tre danske oversættelsesvirksomheder: Textminded, 
Lionbridge og CLS Communication. De interviewede giver alle udtryk for, at 
oversættelsesværktøjerne i dag er centrale aktører i deres respektive virksom-
heder og understreger vigtigheden af, at oversættere har en positiv indstilling til 
teknologien. Især fremhæves det som vigtigt, at oversættere og oversættelses-
studerende tilegner sig viden om postediting, men også at de bliver fortrolige 
med de forskellige oversættelsesværktøjer, hvilket også blev nævnt af flere af 
de respondenter, som deltog i vores spørgeskemaundersøgelse. I artiklen 
anføres, at priserne for oversættelse er faldet med gennemsnitligt 45 % de 
seneste år som følge af den øgede konkurrence på det globale 
oversættelsesmarkedet, hvilket også stemmer overens med resultaterne af 
vores undersøgelse. Det undestreges i artiklen, at det derfor bliver stadig 
vigtigere for oversættelsesvirksomhederne at arbejde strategisk med 
oversættelsesværktøjer, workflowautomatisering og crowd translation. Crowd 
translation betyder oversættelse, som produceres gratis af privatpersoner - 
typisk af ren og skær passion for fx et produkt eller en virksomhed.   

Et konkret eksempel på, hvordan oversættelsesværktøjer er blevet implemen-
teret i en oversættelsesvirksomhed, finder vi i en forskningsartikel af Roberto 
Silva (2014). Denne artikel beskriver de erfaringer, som en spansk 
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oversættelsesvirksomhed har gjort sig i forbindelse med implementeringen af 
maskinoversættelse fra sluthalvfemserne og frem til 2012. Fra sluthalvfemserne 
og frem til 2007 gennemførte virksomheden en række eksperimenter med 
nogle af virksomhedens i alt 30 fastansatte oversættere med henblik på at teste 
anvendeligheden af både regelbaseret og statistikbaseret MT med enten 
automatisk postediting eller postediting ved en oversætter. I dag har virksom-
heden intergreret human postediting og automatisk postediting af MT-
genererede tekster i deres workflows. I dag oversættes i alt 35,5 % af 
virksomhedens opgaver på denne måde, mens andelen i 2007 kun udgjorde 5 
%. Som en konsekvens af implementeringen af maskinoversættelse har 
virksomheden fra 2010 til 2012 forbedret sin produktivitet (antal ord oversat pr. 
dag) med 86,9 % (Silva 2014: 44). Samtidig illustrerer Silvas studie dog de 
udfordringer og problemer, som virksomheden har haft i forbindelse med 
implementeringen af maskinoversættelse. Faktisk vedrører en del af disse 
udfordringer og problemer aspekter, som deltagerne i nærværende spørge-
skemaundersøgelse ikke gav udtryk for, da de blev bedt om at begrunde, 
hvorfor deres respektive virksomhed ikke anvender maskinoversættelse. 
Respondenterne i vores undersøgelse synes at fokusere på MT-teknologiens 
mangler, mens Silva i den spanske virksomhed har fået bevis for vigtigheden af, 
at virksomhederne råder over de nødvendige tekniske og menneskelige 
ressourcer. Silva nævner bl.a., at en omstilling til maskinoversættelse i den 
spanske oversættelsesvirksomhed  især var en teknisk udfordring, fordi virksom-
hedens medarbejdere ikke rådede over de nødvendige kompetencer. Følgelig 
kunne man i opstartsfasen sjældent selv løse de tekniske problemer, der opstod, 
ligesom det viste sig at være vanskeligt at finde frem til den optimale 
kombination og vægtning af de forskellige værktøjer med udgangspunkt i 
virksomhedens behov. Han anfører på den baggrund, at mindre oversættelses-
virksomheder ofte ikke råder over de nødvendige ressourcer og kompetencer til 
at kunne implementere maskinoversættelse, hvilket må formodes også at 
gælde for mange danske oversættelsesvirksomheder. Silva anfører dog, at det 
faktum, at mange TM-systemer i dag kan kombineres med MT i form af MT-
støttet TM formentlig vil betyde, at mange oversættervirksomheder nu vil 
begynde at arbejde med HMT. I relation til oversætternes kompetencer nævner 
Silva, at implementeringen af maskinoversættelse på mange måder var en 
udfordring, da virksomhedens oversættere ikke havde erfaring med brugen af 
maskinoversættelse og postediting, hvilket formentlig også gælder for mange 
danske oversættere. Endelig nævner han, at implementeringen af maskinover-
sættelse også har betydet, at virksomheden skulle forholde sig til, hvorvidt 
virksomhedens priser bør ændres, da oversætterbranchen endnu ikke som 
helhed har forholdt sig til dette etiske spørgsmål.  

Vores undersøgelse har som ovenfor anført dokumenteret, at danske 
oversættelsesvirksomheder i dag faktisk er begyndt at anvende maskin-
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oversættelse, nemlig i form af MT-støttet TM og maskinoversættelse med 
efterfølgende postediting. Vi ved dog stadig meget lidt om, hvordan 
implementeringen af disse former for oversættelse vil påvirke virksomhedernes 
arbejdsgange og workflows, ligesom vi heller ikke ved meget om, hvordan MT-
støttet TM og maskinoversættelse med postedting påvirker fx samspillet mellem 
produktivitet og kvalitet. Ikke mindst ved vi meget lidt om, hvordan oversætterne 
oplever implementeringen af MT i oversættelsesprocessen. I vores fremtidige 
forskning ønsker vi at undersøge netop disse spørgsmål, men det forudsætter, at 
den danske sprogindustri som helhed og de enkelte oversættelsesvirksomheder 
i særdeleshed kan se en ide i at samarbejde med os forskere om at skaffe ny 
viden om, hvad oversættelsesværktøjerne gør ved den virkelighed, som 
oversættelsesvirksomhederne og professionelle oversættere agerer i i dag. 
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5. RESUMÉ 

Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i maj 
måned 2013 blandt danske oversættelsesvirksomheder, var at kortlægge den 
danske sprogindustris brug af forskellige former for oversættelsesværktøjer (her 
konkret TM, MT og termbase) anno 2013 samt at undersøge, hvilken effekt 
værktøjerne har haft på oversætterbranchen og professionen, herunder 
prisudviklingen samt oversætternes arbejdsopgaver og status. Spørgeskemaet 
blev sendt til i alt 61 virksomheder, hvoraf 29 besvarede spørgeskemaet. Dette 
svarer til en svarprocent på 47.5 %. Af de 29 virksomheder, var der dog fire, der 
ikke besvarede alle spørgsmål. 

Af de 25 virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet i sin fulde længde, 
anvender 22 virksomheder (88%) oversættelsesværktøjer. De tre virksomheder, 
der ikke anvender oversættelsesværktøjer, er specialiseret i henholdsvis 
tolkning, oversættelse af livsstilsmagasiner og almensproglig oversæt-
telse/korrekturlæsning. Af de 22 virksomheder, der anvender oversættelses-
værktøjer, anvender alle 22 TM (100 %),  seks virksomheder (27,3 %) anvender 
HMT, og 18 virksomheder (82 %) anvender termbaser. I alt 56 % af virksom-
hederne angiver, at de overvejer eller planlægger at foretage ændringer i 
deres anvendelse af oversættelsesværktøjer. Typisk overvejer de enten at skifte 
til nyere versioner af de værktøjer, som de allerede anvender, eller skifte til en 
anden udbyder af den form for værktøj, som de allerede anvender. Men 
undersøgelsen viser også, at nogle af de virksomheder, som af forskellige 
årsager ikke anvender MT, overvejer eller planlægger at implementere denne 
form for værktøj i fremtiden. 

Undersøgelsen dokumenterer, at virksomhederne anvender værktøjerne i 
mange forskellige kombinationer og i forskelligt omfang. Undersøgelsen viser 
dog, at den kombination af værtøjer, som flest virksomheder (18) anvender, er 
TM plus termbase. Men næsten lige så mange virksomheder (16) anvender af 
og til udelukkende TM. Interessant er det især, at MT ikke anvendes som eneste 
værktøj i nogen af virksomhederne. Til gengæld anvender seks virksomheder 
kombinationen TM og MT samt TM, MT og termbase, men typisk anvendes 
kombinationerne med MT til relativt få opgaver. Det er ligeledes interessant, at 
10 virksomheder til nogle af deres opgaver ikke anvender nogen form for 
værktøj. Værd at bemærke er det, at dette typisk kun gælder for et relativt lille 
antal af virksomhedernes opgaver.  

For så vidt angår oversættelsesværktøjernes indflydelse på oversætter-
branchens priser, dokumenterer undersøgelsen, at TM og MT har betydet 
faldende eller uændrede kundepriser og freelancetakster. Efter responden-
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ternes mening har anvendelsen af oversættelsesværktøjerne haft den 
konsekvens for oversætterbranchen og professionen, at oversætternes 
produktivitet og dermed virksomhedernes effektivitet er steget. Samtidig har 
værktøjerne forbedret oversættelsernes kvalitet set i relation til terminologisk 
konsistens. Enkelte respondenter anfører dog, at MT har betydet dårligere 
oversættelseskvalitet. Respondenterne nævner ligeledes, at værktøjerne 
generelt har skabt en forventning blandt kunderne om lavere priser og hurtigere 
leveringstider samt bidraget til, at konkurrencen generelt er steget i oversætter-
branchen. Den udbredte anvendelse af oversættelsesværktøjer har samtidig 
betydet, at oversætterbranchen bør se sig om efter nye typer af arbejds-
opgaver, samt at det er blevet et must for professionelle oversættere at kunne 
anvende de forskellige former for oversættelsesværktøjer. 

I relation til oversætternes arbejdsopgaver viser undersøgelsen, at anvendelsen 
af oversættelsesværktøjer har betydet, at oversættere i dag skal oversætte flere 
tekster end tidligere, fordi værktøjerne forbedrer deres produktivitet, samtidig 
med at oversætterne skal bruge mindre tid på reseach af fx termer. Som en 
konsekvens anføres desuden, at oversættelse i dag er blevet mindre 
personafhængigt, fordi værktøjerne understøtter vidensdeling. Det betyder, at 
oversættere alt andet lige nemmere kan erstattes af andre oversættere i 
forbindelse med konkrete opgaver. Samtidig anføres det, at TM muliggør 
teamwork, da flere oversættere kan arbejde i den samme TM-database 
samtidig. Undersøgelsen indikerer endvidere, at værktøjer i dag anvendes til 
alle typer af oversættelse. På negativsiden nævnes, at værktøjerne har gjort 
oversætterne til de-facto post-editors, som ikke længere oversætter tekster fra 
scratch, men derimod alene efterredigerer de tekster, som værktøjerne 
genererer. Det anføres i den forbindelse, at oversætternes arbejde bliver mindre 
kreativt og i høj grad består af mekanisk sprogarbejde, hvorfor oversættel-
sesarbejdet bliver mere kedeligt.  
 
For så vidt angår overrsættelsesværktøjernes indvirkning på oversætternes 
status, viser undersøgelsen, at der ikke er enighed blandt respondenterne. Nogle 
mener, at oversætternes status er uændret, mens andre mener, at 
oversætternes status er blevet lavere som følge af oversættelsesværktøjernes 
implementering i oversætterbranchen.  

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at oversætterbranchen i dag 
i høj grad er automatiseret. Samtidig indikerer undersøgelsen, at maskin-
oversættelse i fremtiden kommer til at spille en stadig større rolle både i den 
enkelte virksomhed og for den enkelte oversætter. Oversætterbranchen vil 
derfor i fremtiden skulle tage stilling til en lang række spørgsmål, fx hvordan 
værktøjerne kan integreres i de eksisterende workflows, hvilke værktøjer der 
egner sig bedst til hvilke opgaver, og hvilken rolle oversætterne skal have. Ikke 
mindst vil branchen skulle finde ud af, hvordan den kendsgerning, at 



Christensen, Tina Paulsen og Anne Schjoldager (2014): Kortlægning af anvendelsen af 
oversættelsesværktøjer i sprogindustrien: En spørgeskemaundersøgelse af danske 
oversættelsesvirksomheder. Aarhus Universitet. 
 
 

 76 

oversættelse bliver en stadig mere automatiseret proces, skal influere på 
branchens priser. Nimb og Nielsen (2014) anfører, at en oversættelsesproces 
helt uden en oversætter stadig er utænkelig. Det bliver dog yderst interessant at 
se, hvad den teknologiske udvikling bringer af nye landvindinger i fremtiden – 
og ikke mindst at se, hvad det kommer til at betyde for oversættelsesbranchen 
på længere sigt. 
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