
 

 
Europaparlamentets översättare  
 
Inte vid någon annan institution är kraven på IT-kunskaper, mental anpassningsförmåga, språklig 
mångfald, snabbhet i översättningsarbetet och kunskaper om aktuella ämnen så höga som på 
parlamentet. Parlamentets roll är att ändra lagstiftning. De absolut flesta källtexterna är 
ändringsförslag och de har ofta korta tidsfrister. Det innebär ytterligare utmaningar, eftersom 
översättaren snabbt måste sätta sig in i texten och förstå hur ändringsförslagen passar in i 
sammanhanget. 
 
Våra översättare har gedigna kunskaper i främmande språk och perfekta kunskaper i sitt 
modersmål, men de har inte alltid en bakgrund som lingvister. Många av våra översättare har 
studerat andra ämnen och kommer från väldigt olika yrkesbakgrunder. Denna expertis 
uppskattas mycket eftersom vi översätter texter om alla möjliga ämnen.  

 
Reläspråksystemet 
 

Parlamentets översättare översätter alla typer av dokument från olika källspråk till sina 
modersmål. När antalet språkkombinationer nu har ökat till 552 är det dock inte alltid möjligt att 
översätta direkt från alla källspråk till alla målspråk, särskilt när det gäller mindre språk. För att 
komma till rätta med detta problem använder sig Europaparlamentet sedan 2004 av ett 
reläspråksystem. Texten översätts först till engelska, franska eller tyska och därefter från det 
språket till de andra språken. Andra stora EU-språk, som spanska, italienska och polska, kan 
också komma att bli reläspråk så småningom. 

 
Extern översättning 
  

För att kunna klara den stora efterfrågan lägger GD TRAD ut mindre viktiga texter till externa 
uppdragstagare. Vid utkontraktering av översättningsuppdrag tar man hänsyn till dokumenttyp 
och arbetsbelastning. De dokument som har högst prioritet, det vill säga lagstiftning och 
dokument som är föremål för omröstning i kammaren, översätts i så stor utsträckning som möjligt 
internt. Andra dokument, som till exempel administrativa texter, läggs ofta ut externt. Ungefär 
30 % av de dokument som ska översättas översätts externt. 

 
Teknik vid översättningstjänsten  
 

Parlamentets översättare har tillgång till en rad olika tekniska verktyg som underlättar 
översättningsarbetet, minskar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn och gör 
översättningarna mer konsekventa genom användningen av översättningsminnen, 
referensdokument och termdatabaser.  Nya verktyg tas regelbundet fram för att man ska kunna 
uppfylla kravet att vara en modern översättningstjänst och ytterligare höja kvaliteten på 
översättningarna. 


