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Bästa språket (2005/06:2)

• Centralt för att främja en god utveckling på språkteknologiområdet är 
att systematiskt bygga upp stora text- och taldatabaser … [Det] är 
kostsamt och arbetskrävande samt fordrar långsiktig planering och 
handlar om att skapa språkteknologiska basresurser för att utveckla 
välfungerande språkteknik. 

• Ett språkteknologiskt sekretariat inrättas inom den föreslagna nya 
språkmyndigheten i syfte att stärka statens insatser och samordna 
dessa med andra insatser inom det språkteknologiska området.
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Frågor för dagen

• Hur möjliggör eTranslation flerspråkig information och service i EU?
• Hur används eTranslation i offentlig sektor?
• Hur utvecklar man maskinöversättning i offentlig sektor?
• Hur delar man texter och termer som öppna data?
• Extra session om terminologi



Ta gärna ett par minuter att fylla i ELRC:s enkäter
Testa att använda eTranslation!



Terminologi i offentlig sektor
• Rikstermbanken – navet för fackspråkligt terminologiarbete

Karin Webjörn, språkvårdare i fackspråk och terminologi, Isof, 
Språkrådet

• Offentlig terminologi och standardisering
Marie van Dorrestein, projektledare, Svenska institutet för standarder 
(SIS)

• Skapa, underhålla, använda och dela terminologiska resurser
Magnus Merkel, vd, Fodina Language Technology







Tolkutredningens (SOU 2018:83) förslag

• Institutet för språk- och folkminnen ges i uppdrag att utveckla en 
modell för hur Språkrådet kan samverka med myndigheter för att 
gemensamt ta fram flerspråkig terminologi som grund för tolkning 
och översättning i kommunikationen mellan myndigheter och 
enskilda.

• Uppdraget utförs som ett pilotprojekt i samverkan med berörda 
myndigheter. Arbetet bör inriktas på en samordning av det 
flerspråkiga terminologiarbete som bedrivs. Det ska i en förlängning 
resultera i en första gemensam basterminologi som kan användas och 
byggas på av andra myndigheter och även tillgängliggöras som en del 
av en nationell språkinfrastruktur. 
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