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White Paper 2019
Uppdateringar och fallstudier från det händelserika 2019. Av 

VD Miles Avison.
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Det senaste året har varit en spännande tid 
för Avison. Jag vill passa på att ge en kort 
sammanfattning och ta upp några intressan-
ta händelser som på ett bra sätt beskriver var 
vårt företag befinner sig, och vart vi är på väg.

När det gäller strategi så har fokus nyligen skif-
tat mot en jämnare fördelning mellan tolknings- 
och översättningsprojekt (sett till projektinkom-
ster). Under helåret 2018 var fördelningen cirka 
61 % översättning och 35 % tolkning (resten ut-
gjordes av språkutbildning och korrekturläs-
ningsprojekt). Prognosen för 2019 är cirka 52 
% respektive 44 %, och en 50/50-fördelning är 
ett ungefärligt mål för den närmaste framtiden. 

Vi noterar också fler boköversättningar, både 
affärs- och skönlitteratur (vi har översatt/kor-
rekturläst 8 böcker under de senaste 12 måna-
derna), samt en ökning av antalet kunder utan-
för Sverige (cirka 20 % av inkomsterna kommer 
från internationella kunder, jämfört med 8 % 
under de föregående 12 månaderna), och an-
talet jobb som omfattar textning av kortfilmer, 
dokumentärer och reklamfilmer. Denna interna-
tionella fokus beror främst på att vi har använt 
en större del av våra marknadsföringsutgifter 
till internationell sökning och konvertering, tack 
vare en ändrad SEO-strategi i början av året.

“Avisons arbete kännetecknas av professiona-
litet, hög kvalité och snabba leveranser, vil-
ket är extremt viktigt för ett börsnoterat bolag.”
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Vi anlitade cirka 80 fri-
lansare under perioden. 
De 10 främsta har arbe-
tat med åtminstone 10 
projekt, och den mest an-
litade översättaren slut-
förde hela 90 projekt. 
Översättningsprojekten varierar i storlek och 
kan omfatta allt från ett kort litet pressmedde-
lande till ett komplett utbildningsprogram on-
line som tar 50 arbetstimmar att slutföra, eller 
70 000 ord med nydigitaliserat material för en 
ideell organisation som främjar återvinning och 
bekämpar nedskräpning via offentliga kam-
panjer för medvetenhet och miljöutbildning.

Våra tolkningsprojekt har också erbjudit lite 
av varje. Vi har hjälpt multinationella bygg-
företag och kända skidföretag med tränings-
program som tolkats från svenska till tyska.

Vi har hjälpt till med internationella fredssamtal (se 
mer nedan) och supportat olika företag att kom-
municera effektivt med delegationer från Ryssland, 
Kina, Spanien och andra delar av världen. Våra tol-
kar har gjort det möjligt för ett stort tandkrämsfö-
retag att göra sina välkända tandläkarintervjuer i 
tv-reklam. Konferenstolkar som ibland har flugits 
in från hela Europa har arbetat bakom kameran 
och gjort det möjligt för publiken att följa händel-
seförloppet under konferenser som handlar om 
stål, tv-spel, tekniska framsteg, försäljning, vind-
kraft, LGBTQ, mänskliga rättigheter och budget-
politik för regeringar ... bara för att nämna några!

Med detta sagt avbeställer kunderna cirka en tred-
jedel av alla tolkningsförfrågningar som vi får in, 
jämfört med cirka 10 % av alla översättningspro-
jekt. Där har vi alltså en del arbete att göra för att 
öka konverteringsgraden. Skälen till avbeställning-
arna tenderar dock att ha att göra med att behovet 
upphör ju närmare deadlinen kommer (det kan till 
exempel handla om att arrangörerna av eventet be-
slutar sig för att engelsktalande presentationer ska 
vara ett krav), eller att kunden kraftigt underskattat 
kostnaderna för den professionella tolkning och 
den utrustning som krävs. Motsvarande avbeställ-
ningssiffror för samma period året innan var cirka 
60 % respektive 18 %, så trots allt görs det framsteg.
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Nedan har jag valt tre exempel 
på tolkningar och översätt-
ningar som vi har gjort. Det 
var svårt att bara välja tre, 
men jag tycker att dessa ger en 
bra uppfattning om mångfalden 
i de projekt som vi är involve-
rade i. De ger visserligen inte 
exempel på alla de språk vi ar-
betar med, vilket är cirka 30 
regelbundet återkommande och 
över 50 språk totalt, men de vi-
sar vad jag försöker förmed-
la med den här uppdateringen.
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”Vi fick tillgång till utvald tolkningspersonal för vårt projekt och är nöjda med kvalite-
ten på det levererade arbetet, och för bästa tänkbara integritet och professionalism.”

Simultantolkning för avgörande internatio-
nella fredssamtal kräver de allra bästa resur-
serna, den bästa projektledningen och hög 
professionalism. Vi tog dessa och alla övriga 
aspekter under detta uppdrag extremt seriöst. 

Med bara en dryg vecka innan förhandlingarna 
skulle börja vid Johannesbergs slott, som ligger 
en timme utanför Stockholm, kontaktade Gua-
rantee Travel oss med en förfrågan om att han-
tera simultantolkningen mellan arabiska och 
engelska. Att hitta fyra tolkar med rätt referenser 

som kunde säga ifrån sig alla inbokade jobb och 
fokusera exklusivt på samtalen under de kom-
mande 11 dagarna var en tuff uppgift. Men detta 
är en av fördelarna med att vara en liten, ägardri-
ven byrå: vi kunde ägna en helg till att hitta rätt 
tolkar för jobbet. Ett team med fyra erfarna FN 

tolkar med rätt kompetenser och bakgrunder 
headhuntades och förbereddes inför den nya 
uppgiften, och kontrakten undertecknades un-
der söndagen, vilket är en arbetsdag i Jordanien.

När teamet hade fått sitt säkerhetsgodkännan-
de från FN och alla parter var på plats så gick 
projektet smidigt, där de arabiska/engelska tol-
karna i princip arbetade under flexibla scheman 
i knappt två veckor. Fredsförhandlingarna var 
relativt lyckade, och den professionella tolkning-
en som vårt team gav var avgörande för detta. 
Simultantolkningen och den fortlöpande tolk-
ningen utfördes i flera olika sammanhang – från 
presskonferenser till snabba förhandlingar och 
tillkännagivanden från FN:s generalsekreterare.

Så här säger Moayed Ramahi, som ledde projektet 
för Guarantee: ”Avison tillhandahåller ett smidigt 
affärssamarbete och utmärkt kundservice, plus 
förstklassig support. Vi fick utvalda, professionella 
tolkar för vårt projekt och vi är nöjda med kvaliteten 
på det levererade arbetet, tillsammans med bästa 
möjliga integritet och professionalism. Jag har inga 
klagomål över huvud taget, utan rekommenderar 
starkt detta företag och dess tolkningstjänster.”

Det skulle verkligen vara fantastiskt att få 
fler jobb inom detta område, så det kom-
mer att bli ett tydligt mål under 2020.

Simultantolkning för Yemens fredssamtal, december 2018.

Guarantee Travel/UN Office for Project Services (UNOPS)

Flygfoto över Johannesbergs slott, med tillstånd av  johannesbergsslott.se.

Kund:

Guarantee Travel 
Group, Jordanien. 
Guarantee är en le-
dande komplett re-
sebyrå med kontor 
över hela Mellanös-
tern och i Europa. 
Slutkund: UNOPS. 

Event: 

Yemens fredssamtal 
utanför Stockholm. 
Samtal mellan den 
jemenitiska reger-
ingen och Houthi-re-
bellerna. Förmedlat 
av FN:s utsände, 

Martin Griffiths

Typ av tolkning: 

Simultantolkning, 
arabiska/engelska 
under samtal som 
varade i 11 dagar.

Resultat:

 Under 11 intensiva 
dagar kunde förhand-
lingarna fortgå smidigt 
under vilken tid som 
helst på dygnet, tack 
vare den ständiga när-
varon och beredska-
pen hos vårt team av 

erfarna FN-tolkar. 

http://johannesbergsslott.se/
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Hållbarhet och snabba kast.

Swedish Stirling: förvandlar restgaser till elektricitet

Vi tycker om att arbeta med företag som gör skill-
nad. Swedish Stirlings fokus har redan från början 
varit att anpassa Stirling-motorn så att den kan 
presenteras för marknaden som ett kostnadsef-
fektivt och hållbart sätt att generera kraft. De har 
kommit en bra bit på väg, och producerar nu kli-
matsmart elektricitet från industriell restgas. Och 
företagets teknik – PWR BLOK – är det billigaste 
sättet som finns att generera elektricitet idag.

Vi har haft en långvarig relation med ledning-
en på Swedish Stirling, där både jag själv och 
Swedish Stirlings ordförande Sven Sahle har 
tjänstgjort på kapitalförvaltningsföretaget East 
Capital inom försäljning i början av 2000-talet 
( ja, Sven var min chef!). Det har varit fantastiskt 
att se hur Sven har ändrat kurs och nu är extremt 
framgångsrik inom något som han brinner för. 

Det arbete vi gör för den här kunden är både 
dynamiskt och intressant. Det handlar ofta 
om snabböversättningar som följer den has-
tiga utvecklingen på en marknad som föränd-
ras hela tiden. Kommunikationschefen Sven 
Ljungberg förklarar det hela så här: ”Avision har 
under flera år levererat översättningar av press-
meddelande, årsbokslut, kvartalsrapporter, mm 
för oss. Deras arbete kännetecknas av professi-
onalitet, hög kvalité och snabba leveranser, vil-
ket är extremt viktigt för ett börsnoterat som oss

 

för ett börsnoterat som oss med krav på snabb 
och korrekt informationsgivning till marknaden.” 

Kolla gärna in Swedish Stirlings sida för in-
vesterare  och ta en titt på det spännan-
de material som vi har översatt åt dem. 

Swedish Stirling har stora planer för det första 
halvåret av 2020, inklusive notering på Nasdaq 
Stockholms huvudmarknad. Vi önskar dem lycka 
till och fortsätter att stå till deras förfogande.

“Avisons arbete kännetecknas av professionalitet, 
hög kvalité och snabba leveranser, vilket är extremt 

viktigt för ett börsnoterat bolag.”

         Sven Ljungberg, CCO, Swedish Stirling.

https://swedishstirling.com/investerare/
https://swedishstirling.com/investerare/
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våra kontakter på HANZA, bl.a. HR, kommuni-
kation, logistik samt marknadsföring och eko-
nomi. Hittills har vi översatt till följande språk 
för dem: svenska, engelska, tyska, kinesiska, 
polska, tjeckiska, finska, estniska och ryska.

Ta en titt på lite av det material som vi har ar-
betat med på HANZA:s sida för investerare. 

Petra Duprez, Senior Vice President, säger så här: 
”Vi uppskattar flexibiliteten och den enkla kom-
munikationen med Avison. För vissa projekt är vi 
medvetna om vilka översättningar som behöves 
långt i förväg och kan planera dessa, medan an-
dra är mer ad hoc och behövs direkt. I båda fallen 
vet vi att Avison är en bra partner. Vi uppskattar 
det breda utbudet av texter/områden som Avi-
son kan hjälpa oss att översätta, eftersom det är 
ganska stor skillnad mellan innehållet i årsrap-
porten och hur vi formulerar våra värderingar.”

Nära 40 projekt senare ser vi fram emot en dy-
namisk tillväxt för HANZA och ett fortsatt frukt-
bart samarbete längs vägen. Fler siffror, mer 
tillväxt och mer framgång för båda parter, tack!

HANZA är ett ledande svenskt tillverkningsfö-
retag och exakt den typ av företag som vi gillar 
att arbeta med: ett modernt företag på en spän-
nande resa som inkluderar internationell expan-
sion med fokus på hållbarhet och effektivitet. 

HANZA, som grundades 2008 och noterade en 
vinst på 2,3 miljarder kronor under det senaste 
året, bedriver verksamhet i Sverige, Tyskland, Fin-
land, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Företagets 
kundbas består av kända namn som ABB, Epiroc, 
Getinge, Oerlikon, Saab Defence och Siemens.

Sedan början av 2016 har Avison hjälpt HAN-
ZA på denna internationella tillväxtresa, med 
regelbundna översättningar till nio språk. Med 
drygt 30 projekt som slutförts under denna pe-
riod är HANZA ett av våra topp 5-företag under 
de senaste fyra åren när det gäller försäljning. 
Det material vi översätter inkluderar teknis-
ka, strategiska och finansiella texter, som t.ex. 
års- och kvartalsrapporter, hållbarhetsrappor-
ter, nyhetsbrev, kvartalsmagasin, e-inlärnings-
skript och företagets grundläggande värderingar.

Vi har en enkel och direkt kommunikation med  

7 länder. Över 30 projekt. 9 språk. Topp 5.

HANZA: en resa bland siffror och internationell expansion

”Vi uppskattar flexibiliteten och den 
enkla kommunikationen med Avison.”

HANZA: ett modernt företag på en spännande resa mot internationell expansion med fokus på hållbarhet och effektivitet.

https://www.hanza.com/investerare.html


2019 var ännu ett år med skiftande fokus, delade 
upplevelser och otroliga samarbeten. Under en 
arbetsdag med flera projekt som pågår samtidigt, 
fakturor som ska betalas och samtal som ska ringas, 
kan det vara lätt att glömma vad poängen med allt 
egentligen är. Att skriva ihop denna text har därför 
varit en givande upplevelse, som har gjort det möj-
ligt för mig att distansera mig från mitt skrivbord och 
istället fundera över allt detta som jag ägnar mig åt!

Jag ser fram emot att fortsätta i denna riktning 
under 2020. Med nya spännande och varieran-
de projekt, fler ord, fler språk, större evene-
mang, bättre resultat och ännu fler nöjda kunder.

  - Miles Avison, Stockholm, januari 2020.


