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• Lena Olofsson-Piras 

 

• * EU-kommissionens översättare och språklige 
handläggare i Sverige sedan ett drygt år tillbaka  

 

• * Dessförinnan kommissionens översättare i 
Bryssel i 22 år; jag översätter från en, de, fr, fi, 
nl, da och is. 

 

 

 



 

• Mina arbetsuppgifter omfattar bl.a. följande: 

 

• * Översättning åt kollegorna 

 

• * Marknadsföring av GD översättnings 
flaggskepp, t.ex. översättningstävlingen Juvenes 
Translatores, Europeiska språkdagen och 
Translating for Europe Workshops 

 

•   



• * Inspirationsföreläsningar på gymnasieskolor  

• Du kommer längre med språk 

 

• * Föreläsningar om EU-översättning på en del av 
universitetens språkprogram, och även vissa EU-
program 

 

• * Information om EU-jobb, Erasmus och 
Europeiska solidaritetskåren när jag är ute på 
fältet 

 

• * Deltagande i arbetsmarknadsmässor på 
universiteten 

 



Översättning eller tolkning? 



EU:s officiella språk 



Europeiska investeringsbanken  

EU:s språkpersonal 

Europaparlamentet 

Domstolen Revisionsrätten 

Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén 

Regionkommittén 

Europeiska centralbanken 

Översättningscentrum 

Översättare: ± 4 200 Tolkar: ± 1 000 

Rådet 



Språktyper 

• Officiella språk/arbetsspråk/fördragsspråk: 24 

  

• Procedurspråk: Engelska, franska och tyska 

 



 

 

Vi översätter från och till alla EU:s 
24 officiella språk 



Alla tänkbara ämnesområden 



Europeiska 
språkdagen 
26 september 



Europeiska språkdagen 26 september 

• Viktigt med språk 

• ALLA språk som talas i 
Europa 

• Livslångt lärande 

• Aktiviteter i hela Europa 

• Seminarier, 
musiktävlingar, 
teckningstävlingar, Öppet 
Hus, flerspråkig rap… 

• Språkcafé  varje år i 
Europahuset samt 
nationell tävling på 
webben 





   Vinnaren i den nationella  
  tävlingen: 

 

   Lia Lindman från Malmö 

 

   youtu.be/bbi0JcHvPfM 

     

   Andra pristagaren:  

   Enock Tshimanga, Lycksele 

 

 

 

 

https://youtu.be/bbi0JcHvPfM
https://youtu.be/bbi0JcHvPfM
https://youtu.be/bbi0JcHvPfM
https://youtu.be/bbi0JcHvPfM


Translation contest for Europe’s budding linguists 

Website: ec.europa.eu/translatores  
Facebook.com/translatores 16 

http://ec.europa.eu/translatores/
http://ec.europa.eu/translatores/
http://facebook.com/translatores
http://facebook.com/translatores


Juvenes Translatores 

 

• Översättningstävling för 17-åringar 

• En sida till och från något av de 24 EU-språken 

• Anmälan: 1 september-20 oktober 

• Tävling: slutet av november 

• Vinnarna utses: februari 

• Prisutdelning i Bryssel: april 

• Anmäl gärna era skolor senast kl 12 på 
måndag! 



Årets vinnare 

August Falkman, Stockholm 

 



Varför ska man läsa språk?  

 



Fem skäl att studera språk 

- Bästa hjälpmedlet vid resor utomlands 
 
- Bättre förutsättningar för att lära känna 

lokalbefolkningen 
 
- Förståelse för andra kulturer – och den egna 

kulturen 
 

- Ger fler valmöjligheter i framtiden, för både 
studier och jobb 
 

- Attraktiv på arbetsmarknaden 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Arbetsmarknaden behöver språk 
• Nästan en miljon små och medelstora företag  

i EU står för 50 % av arbetstillfällena 

 

• Det går bättre för de företag som exporterar 

 

• Tydlig koppling mellan språkkunskaper och  
framgångsrik export 

 

• Långsiktiga affärsrelationer kräver språklig och  
kulturell kompetens 

 



Mitt råd till dem som vill jobba med 
språk: 

• ditt modersmål,  
 

• ett eller fler främmande språk, och 
 

• fackkunskaper inom något specifikt 
område. 

Behärska 



• Exempel på ett språkdagsfirande på en 
gymnasieskola. 

 

• Ibland är det skolan som sköter de flesta 
praktiska arrangemangen, ibland gör skolan det 
tillsammans med ett Edic. 

 

• Program 2018 

• Tid: onsdag 26 september kl. 08:30 -11:30 
Plats: S:t Eskils gymnasium, aula 
Målgrupp: Elever som läser Moderna språk: franska, 
spanska, tyska 
Övriga är hjärtligt välkomna i mån av plats. 
 

 



• Välkomnande: Levande musik på franska, spanska och 
tyska, Jonas Wendin kl. 08:30 

•  
”Hej” på så många europeiska språk som möjligt.        
             
Föreläsning 1: Du kommer längre med språk!  

• Kl. 08:45-09:40  
                         Lena Olofsson-Piras, Handläggare 
språkfrågor, EU-kommissionens representation i Sverige 

• Frågesport: Kahoot  

 

• Paus: Fika kl. 09.50-10.10 

 



• Föreläsning 2: Tips om du vill söka arbete utomlands  

• kl. 10:10-10:40 
                         Catarina Haglund, Eures-rådgivare/EURES 
Adviser Sörmland, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna 

 

 

 

• Föreläsning 3: Vikten av att kunna europeiska språk  

• kl. 10:40-10:55 
                         Stefan Hentschel, HR Business Partner, 
Volvo Construction Equipment, Eskilstuna 

 
 



• Föreläsning 4: Hur viktigt är det med flera europeiska 
språk på den svenska arbetsmarknaden?  

 

• kl. 10:55-11:10, Maria Alias, Affärsutvecklare på ETU AB 

 

• Prisutdelning: Lena Olofsson-Piras 

• kl.11:10-11:15 

 

• LUNCH: Internationell meny i matsalen kl. 11:30 
              Köttfärslimpa med franska örter serveras med 
rödvinssås samt rostad potatis 
              Tysk Waldorfsallad 
              Spansk paella med saffran, kyckling och räkor. 
              Quorn Tikka Masala serveras med ris 
 



Frågor? 

 

 

 

 

Lena.Olofsson-Piras@ec.europa.eu 

 

Tel. 08 562 444 05 



Tack så mycket! 

 

 

Go raibh maith agaibh! 

Najlepša hvala! 

Hartelijk dank! 

Dziękujemy za uwagę! 

Köszönjük szépen! 

Mange tak! 

Nirringrazzjawk ħafna! 

Nuoširdžiai dėkojame! 

Kiitoksia paljon! 

Muito obrigado! 

Grazie mille! 

¡Muchas gracias! 

 Liels paldies! 

Vielen Dank! 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 

Merci beaucoup ! 

Suur tänu! 

Ďakujeme vám veľmi pekne! 

Mockrát děkujeme! 

Много Ви благодарим! 

Thank you very much! 

Mulţumesc! 

Hvala lijepa! 


