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W
ikipedia blir ständigt 
bättre och mer  
användbart, inte 
minst för översättare,  
särskilt när det 

gäller att hitta ekvivalenta termer mellan 
olika språk. Det användargenererade 
uppslagsverket blir också i ökande grad 
många människors första anhalt för att 
hitta information, och i takt med att 
verket blir mer pålitligt, citeras det flitigt 
i allahanda sammanhang. European 

Society for Translation Studies har tagit 
fasta på detta och arrangerat flera s.k. 
editathons, där frivilliga skriver och  
redigerar Wikipediaartiklar i olika länder i 
Europa. Tack vare en av organisationens 
styrelseledamöter, Elisabet Tiselius, som 
också är docent vid TÖI, blev det den 
elfte mars i år Stockholms tur. Veckan 
innan universitetet stängde ner anordnade 
TÖI ett editathon i Språkstudion på 
Stockholms universitet. Under en heldag 
skrev, redigerade och översatte de cirka 
tjugo deltagarna artiklar om översättning 
och tolkning på Wikipedia. Resultatet 
imponerade på samarbetspartnern 
Wikimedia, som är den organisation 
som driver Wikipedia, och bestod av en 

Under TÖi:s editathon 

den 11 mars 2020:

n skapades 24 artiklar

n redigerades 45 artiklar

n tillades 6 referenser

n utökades Wikipedia med 107 kB.

Dessa artiklar skapades eller 
redigerades.

Mer översättnings-
vetenskap på Wikipedia
Innan Coronautbrottet anordnade Tolk- och 
översättarinstitutet (TÖI) ett editathon där 
syftet var att stärka närvaron av översättning 
och tolkning på Wikipedia.

uppsjö nya och redigerade artiklar om 
exempelvis översättningsforskare som 
Gideon Toury, Jan Ivarsson och Andrew 
Chesterman. Koncept som skoposteori 
och konferenstolkning förklarades och/
eller översattes till svenska och även till 
mongoliska.
 Evenemanget blev en framgång och 
kommer att upprepas i framtiden. Detta 
är ett smidigt och lättillgängligt sätt att 
sprida kunskap och medvetenhet om 
översättning och tolkning som professioner 
och om översättningsvetenskap som 
vetenskap och forskningsfält.
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ModernMT …
… är utan tvivel en maskinöver-  
sättningsmotor att hålla ett 
vaksamt öga på. ModernMT är en 
neural motor på samma sätt som 
Google Translate, men det räcker 
att göra ett fåtal test med olika 
texter (åtminstone på engelska) på 
webbgränssnittet (som accepterar 
5 000 tecken i taget) för att konsta-
tera att översättningen till svenska 
generellt är något bättre – i vissa 
fall mycket bättre – än den från GT:s 
motsvarande tjänst.
 Att jobba professionellt via det 
kostnadsfria webbgränssnittet 
är knappast görligt, utan man 
behöver sluta ett avtal och få en 
API (dvs. adapterprogram mellan 
maskinöversättningsmotorn och 
CAT-verktyg) att koppla till det egna 
CAT-verktyget. Då möjliggörs funk-
tionen som kan bli helt omvälvande 
för det egna översättningsarbetet 
– ModernMT tar emot den efter-
redigering vi gör i CAT-verktyget 
och lägger korrigeringarna till sitt 
hjärta – och ska, enligt utsago, ge 
allt bättre förslag, baserade på egna 
preferenser, efter hand som man 
arbetar med motorn. (En tilltalande 
tanke för undertecknad, som börjar 
bli trött på att ständigt se sälar 
istället för tätningar i förslagen från 
GT …).
 ModernMT erbjuder idag API för 
användare av SDL Trados Studio 
och MateCat. API för memoQ m.fl. 
är planerade till hösten 2020.  
Priset för enskilda översättare är  
för närvarande 25 US$/månad,  
vilket oftast blir minst dubbelt så 
mycket som för GT, som debiterar 
20 US$/1 miljon tecken.
 Faktum att ModernMT får  
information, inte bara om källtexten,  
utan även om översättarens efter- 
redigerade översättning, lyfter 
sekretessfrågan till en ny nivå. 
ModernMT är certifierat enligt ISO 
27001:2013 (Ledningssystem för 
informationssäkerhet), tillämpar 
kryptering och lovar dyrt och  
heligt att aldrig utnyttja returnerat
material – men det behöver inte  
betyda någonting för det principiella 
sekretessproblemet.
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