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Svenska Språkrådet

Vad vår verksamhet kretsar kring

Språklagen 2009:600

Publikationer

Klarspråk

Språkrådgivning

Språkteknologi och ansvar för 
nationell språkinfrastruktur

Svenska, svenskt
teckenspråk och

minoritetsspråken



Textdatainsamling i Sverige

❏ Insamling av parallella texter från myndigheters webbplatser

❏ Nätverksbyggande med svenska myndigheter

❏ Öppna data

❏ Uppbyggnad av den Nationella Språkbanken



Generaliserad situation i Sverige gällande
insamling av översättningsminnen från myndigheter

Har översättningsminnen men har 
svårt att dela med sig av dem, då de 
innehåller konfidentiell text som de 
inte kan sortera bort

Har inga översättningsminnen, men har
enligt ramavtal rättigheterna till de 
minnen som skapats i samband med de 
översättningar som de beställt

...MEN varje myndighet kan bara begära
in sina översättningsminnen från
respektive företag...

Myndigheter med egna 
översättare

Myndigheter som beställer 
översättning från privata 

företag



eTranslation Termbank



Vad gör eTranslation Termbank?

Samla in och tillhandahålla terminologiska resurser

➢ av hög kvalitet

➢ med tydlig licensstatus

➢ i särskilda domäner lämpliga för sektorspecifika DSI:er (Digital Service Infrastructures)

➢ för CEF-språken, dvs alla EU:s officiella språk samt norska och isländska



Vad menar vi riktigt med terminologisk resurs?

En terminologisk resurs är en mängd en-, två- eller flerspråkiga

terminologiska metadata och data i ett maskinläsbart format.



Varför ska vi ha terminologiska resurser 

för automatiserad översättning?
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Multilingual: Andrew Lawless 2016’03, image: rockant.com

Non-modular 
cemented

http://rockant.com/


eTranslation TermBank: Mål

eTranslation TermBank syftar till att förse CEF eTranslation med nya 

terminologiska resurser för tre särskilda domäner

Hälsa

Affärsjuridik

Konsumentskydd

med avsikten att förbättra tre av CEF:s sektorspecifika DSI:er (Digital Service Infrastructures)

eHälsa (eHealth)

e-Juridik (e-Justice)

Tvistlösning på nätet, ODR (Online Dispute Resolution)



eTranslation TermBank: Resultat
• Minst 150 nya terminologiska resurser för alla CEF-språken och tre specifika domäner för  

CEF eTranslation

• Nytt organisationsnätverk med benämningen “Terminology for Europe”, för ett hållbart 
samarbete med CEF eTranslation

• Uppbyggd kanal (pipeline) för ett smidigt flöde av terminologiska resurser till 
CEF eTranslation

• Fallstudie och analys av terminologiska behov och krav för CEF:s transeuropeiska och 
nationella DSI:er



Takk for 
oppmerksomheten!
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