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Information till frilansöversättare 
(Europeiska revisionsrätten) 

I. INLEDNING 

Detta dokument riktar sig till frilansöversättare som översätter texter till svenska för 
Europeiska revisionsrätten. Det innehåller information om referensmaterial, länkar och 
några konkreta skriv- och formatregler. 

Revisionsrättens texter riktar sig till budgetmyndigheten (Europaparlamentet och rådet) 
och berörda svenska myndigheter, men också till en intresserad allmänhet.  

Som en hjälp i arbetet rekommenderar vi översättaren att konsultera tidigare publikationer 
på vår webbplats (se http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/AuditReportsOpinions.aspx) 

Eventuella frågor om källtexten bör ställas till vår kontaktperson. Samla gärna frågorna till 
ett tillfälle och fråga oss i god tid så att vi hinner svara innan texten ska levereras. 
Kommentarer till översättningen kan också bifogas i samband med leveransen. 

II. REFERENSMATERIAL OCH LÄNKAR 

Språkliga anvisningar 

•  Att översätta unionsrättsakter – anvisningar: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swedish_style_guide_sv.pdf  

•  Interinstitutionella publikationshandboken (EU-institutionernas redaktionella regler), 
se särskilt ”Fjärde delen – Särskilda regler för svenska språket”: 
http://publications.europa.eu/code/sv/sv-000100.htm 

Europeiska unionen på internet 

•  Revisionsrättens webbplats:  

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx  

•  Kommissionen:  
Guidelines for contractors translating into Swedish (riktar sig till kommissionens 
frilansöversättare, men mycket är relevant även för revisionsrättens texter): 
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-
translation-contractors/guidelines-contractors-translating-swedish_en  

•  EU:s officiella webbplats: http://europa.eu/index_sv.htm 

 

Lagstiftning och termer 

•  EUR-Lex (databas för EU:s lagstiftning): http://eur-lex.europa.eu/ 

•  Iate (termdatabas): http://iate.europa.eu. 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swedish_style_guide_sv.pdf
http://publications.europa.eu/code/sv/sv-000100.htm
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-contractors-translating-swedish_en
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-contractors-translating-swedish_en
http://europa.eu/index_sv.htm
http://eur-lex.europa.eu/
http://iate.europa.eu/
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Budget och revision 

•  Budgetförordningen: 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 
1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046&qid=1614260842147). 

•  Revisionsrättens revisionshandböcker och andra publikationer om revisionsmetoder 
och standarder (http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/AuditMethodology.aspx). 

•  FARs engelska ordbok, ges ut av Far Akademi. 

 

III. SKRIV- OCH FORMATREGLER 

Texten i sammanfattningen i början av en särskild rapport och den i slutsatserna och 
rekommendationerna i slutet är ofta till stora delar identiska i originalet och ska översättas 
konsekvent. 

Titlar/namn på dokument, myndigheter, projekt med mera som inte finns översatta till 
svenska lämnas på originalspråk och kursiveras (endast datum, avsnitt, punkt osv. 
översätts). Listor med projektnamn på originalspråk i bilagor och tabeller lämnas 
oöversatta utan kursivering (mer beskrivande projektbenämningar på engelska översätts 
däremot).  

Hyperlänkar till dokument som finns tillgängliga på svenska inom domänen europa.eu 
(t.ex. på revisionsrättens webbplats eller via EUR-Lex) ska lokaliseras genom byte av 
språkkod. Kontrollera att länken fungerar! 

Uppräkningar av länder ska följa samma ordning som i originalet. 

Vanliga förkortningar som ”till exempel” och ”och så vidare” ska skrivas ut i löpande text 
men förkortas i fotnoter och parenteser. 

 

Vi vill även påpeka följande:  

Engelska Svensk översättning Kommentar 
economy 
economic 

sparsamhet 
sparsam/som följer principen 
om sparsamhet 

”De tre e:na”, översätts i enlighet med 
budgetförordningen. (Se t.ex. artikel 33 
Performance and principles of economy, 
efficiency and effectiveness – Prestation 
och principerna om sparsamhet, effektivitet 
och ändamålsenlighet.) 

efficiency 
efficient 

effektivitet 
effektiv 

effectiveness 
effective 

ändamålsenlighet 
ändamålsenlig 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046&qid=1614260842147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046&qid=1614260842147
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/AuditMethodology.aspx


Luxemburg februari 2021 

material/materiality väsentlig/väsentlighet  
irregularity oriktighet  
performance prestation Enl. budgetförordningen 2018/1046 (t.ex. 

artikel 33). 
performance audit effektivitetsrevision  
output output  
outcome utfall  
result resultat  
review översikt Typ av publikation från revisionsrätten (ej 

granskningsrapport). 
the Court of Auditors 
/ECA/Court 

Europeiska revisionsrätten 
/revisionsrätten/vi/revisorerna 

 

see paragraphs xx-xx se punkterna xx–xx  Kort tankstreck (se punkt 10.4.10 i 
publikationshandboken). 

% % (inte ”procent”) Enligt internt beslut vid revisionsrätten. 
box ruta (inte faktaruta eller 

textruta) 
Enligt internt beslut vid revisionsrätten. 

Exchanging tax information 
in the EU: solid foundation, 
cracks in the 
implementation 
 
Special report xx/2016 
”Xxxx xxx xxx: xxx xxx 
xxx” 

Utbyte av skatteupplysningar 
i EU: solid grund men brister 
i genomförandet 
 
särskild rapport xx/2016 Xxxx 
xxx xxx: xxx xxx xxx 

Titlar på revisionsrättens publikationer har 
ofta en tvådelad struktur enligt mönstret 
Ämne: viktigaste slutsatser. Använd gemen 
efter kolonet. Vid hänvisningar i löptext 
skrivs titeln kursiverad och utan citattecken 
(oavsett skrivsätt i originalet). I 
nummerangivelsen skrivs inte ”nr” ut, och 
nollan behålls, t.ex. ”03”. 

Source: Commission data. Källa: Uppgifter från 
kommissionen. 

Använd versal efter kolon/tankstreck i 
fallen Källa:, Figur:/–, Tidsram:, 
Rekommendation:/–, Bilaga I:/–, Anm.:, 
Ref.:, Ärende: etc. Internt beslut. 

1. Xxx xxx ... 
2. … xxx xxx 

1. Xxx xxx 
2. Xxx xxx 

Om rubriker består av en mening som 
inleds i en rubrik och avslutas i en annan 
ska punkterna tas bort och rubrikerna vid 
behov skrivas om. 

Exempel: 
Better regulation: The 
design of policies and laws 
so that they achieve their 
objectives at 
minimum cost. Better 
regulation is not about 
regulating or deregulating. 
OECD: Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development 
CWP: Commission Work 
Programme 

 
bättre lagstiftning: 
utformning av politik och 
lagstiftning så att målen 
uppnås till lägsta möjliga 
kostnad; bättre lagstiftning 
handlar inte om reglering 
eller avreglering. 
OECD: Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och 
utveckling. 
CWP:## kommissionens 
arbetsprogram.## 

Ord- eller förkortningslistor: följ ordningen 
i originalet (sortera inte om till svensk 
bokstavsordning). Är ordet/förkortningen 
ett namn, inled med versal annars gemen, 
kolon efter. Är förklaringen/definitionen ett 
namn, inled med versal annars gemen, 
punkt efter. Om förklaringen/definitionen 
består av flera meningar avdela med 
semikolon + gemen. 
Markera de akronymer som inte används i 
den svenska översättningen med ##. 
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