
Språkarbetare i samarbete 
27 oktober

Välkommen!



Program
Välkommen
Myndighetstermgruppen
• Projektet Flersamterm (Karin Hansson, SCB)
• Arbetet i Myndighetstermgruppen (Marianne Ek, Arbetsförmedlingen, 

Camilla Lindholm och Paul Redstone, Skatteverket)
• Exempel ur Myndighetstermlistan (Åsa Holmér, Språkrådet)
Paus
Hur kan man samarbeta? 
• Språkrådet ger tips (Ingrid Olsson och Karin Webjörn, Språkrådet)
• Hur får man cheferna med sig? (Marie Lindström, tidigare 

kommunikationsdirektör på SKR och Skatteverket)
Framtiden
• Vision om klarspråkssamarbete (Päivi Korhonen Carlberg, 

Arbetsförmedlingen)
• Förslagen från projektet Flersamterm (Karin Hansson, SCB)
• Diskussion och goda exempel (alla)
Avslutning



Projektet Flersamterm –
Flerspråkig samhällsterminologi

Karin Hansson, SCB



”Menar du allt på ett ställe? 
Det låter ju jättebra!”



”Tolktjänster måste bli 
bättre och effektivare!”



Tolkutredningen föreslår:

• Institutet för språk- och folkminnen med dess 
Språkråd uppdras utveckla en modell för sam-
verkan och utveckling av flerspråkig terminologi 
som grund för tolkning och översättning,

• Berörda myndigheter uppdras bistå i arbetet, 
med syftet att på sikt utveckla en gemensam 
basterminologi som stöd för tjänster och 
tekniska applikationer.



Uppdrag till Språkrådet 

• Isof ska i enlighet med de förslag som lämnats i 
utredningen Att förstå och bli förstådd … 

• inleda utvecklingen av arbetet med en gemensam
flerspråkig basterminologi som grund för tolkning
och översättning i kommunikationen mellan
myndigheter och enskilda. 

• Myndigheten ska inom ramen för detta uppdrag 
samarbeta med berörda myndigheter. 



Pilotprojektet Flersamterm
• Mål

• Viktigast: förankrad samverkansmodell framåt

• Dessutom: en första liten termsamling.

• Avgränsningar

• 5 språk: svenska, engelska, finska, arabiska, 
romska (kelderash och arli)

• 25 termer

• 5 myndigheter: AF, FK, Polisen, SKV, SoS

• Arbetssätt

• samverkansgrupp på Språkrådet (språkteknologi, 
terminologi)

• arbetsgrupp: Myndighetstermgruppen

• Referenspersoner: myndigheter & andra organisationer



Flersamterm är välkommet! 

• Brist på 
• samordning – både mellan och inom myndigheter

• långsiktighet – projekt här och där har lett till flerspråkiga 
termlistor som varken spritts tillräckligt och eller uppdaterats

• systematik i att sprida termer som tillkommer genom t.ex. nya 
regler och lagar

• kvalitetsrutiner för beställning av översättning och tolkning. 

• Istället …
• mycket eget surfande – ”Man försöker hålla ögonen öppna.”

• informella termdiskussioner mellan tolkar och översättare i 
grupper på Facebook eller i Whatsapp

• egna termlistor – ”Man uppfinner hjulet gång på gång.”



Myndighetstermgruppen inom Flersamterm:

• Termgrupp för en sorts bastermer för myndigheter.

• Syfte: att använda termerna enhetligt både inom 
och mellan myndigheter.

• Syfte: att se till att svenska myndighetsbegrepp får 
termmotsvarigheter på arabiska, engelska, finska 
och romska.



Terminologi
på Arbetsförmedlingen



Hjälp, vilken röra!

Samarbete är nödvändigt



Huller om buller

● Många försök med termprojekt och begreppsforum

● Wordfiler

● Excelfiler

● It-bibliotek & rättstermer

● Vilket ord ska jag välja: stöd, ersättning, pengar, subvention?

● Inkonsekvens och otydlighet. 

● Terminolog och termbank på plats





Grattis till jobbet!

Hej! 
Vi har meddelat ST:s arbetslöshetskassa att du 
har fått jobb och att du från och med den 
22 augusti 2022 inte längre är inskriven på 
Arbetsförmedlingen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du 
söker jobb igen eller om du har några frågor. 

Hälsningar
Arbetsförmedlingen



Fastnar i interna uttryck

● Anvisning till stöd till start av 

näringsverksamhet.

● Du får starta eget-bidrag.

● Beslut om återkallelse av 

anvisning till programmet. 

● Du kan inte delta i programmet. 



A-ord från oss

● Anvisa, avaktualisera, aktivitetsrapportera

● Svåra ord

● Inifrånperspektiv

● Använda internt – men inte externt?

● Sökord, SEO

● Intressant diskussion i Flersamterm



Kundbegreppet

● Har vi kunder?

● Vill man vara kund på Arbetsförmedlingen?

● Tvång för att få ersättning – men är man kund om man är tvingad?

● Vi menar väl och vill ge service

● Kränkt?

● Medborgare, arbetssökande, arbetsgivare

● Leverantör, samarbetspartner, extern aktör

● Diskussion om hur andra myndigheter gör



Lånord, hr- och it-trender

● Onboarding

● Outplacement

● Roadmap

● Content

● Dashboard

● Copy

● Jobbarkitektur

● Hur gör andra? Ger tyngd. 



Högsta ledningen:

”nej till onboarding, 

ja till introduktion”

Ordet bidrog till att vi vann 

klarspråkskristallen. 



Språkgrupp

● Språkkonsult, språkvårdare

● Terminolog

● Engelskspråkig webbredaktör

● Undertextare

● Brevprojektledare

● Verksamhetsutvecklare



Samarbete och diskussion

Nödvändigt för ett bra termarbete



Skatteverket i 
myndighetstermgruppen
Camilla Lindholm och Paul Redstone

26 oktober 2022



Vilka är vi?

• Camilla Lindholm, språkkonsult och språksamordnare

• Paul Redstone, översättare från svenska till engelska



Skatteverkets språkarbete

• Klarspråk 

• Språkriktighet

• Andra språk

Information på andra språk kan också ses som 
en del av klarspråksarbetet, både att det finns 
och att översättningarna håller hög kvalitet.



Klarspråk

• Skatteverkets språk ska vara
‒ tydligt

‒ begripligt

‒ vänligt.

• Läsarens behov, förkunskaper, intresse och 
förväntningar ska styra vad som räknas som 
tydligt, begripligt och vänligt. 



Andra språk

• Två anställda översättare till engelska

• Avropar översättning från engelska och till 
och från andra språk

• Egenutvecklad tjänst för maskinöversättning 
från andra språk till svenska

• Utvecklar just nu vår webbinformation på 
andra språk inklusive nationella 
minoritetsspråk och teckenspråk



Terminologi och klarspråk

• Gemensamt mål: öka förståelse mellan 
människor

• Delvis separata mål:
‒ Terminologiarbete: Skapa precision och samsyn inom en 

fackgemenskap

‒ Klarspråksarbete: Göra fackområdet begripligt utanför 
fackgemenskapen

• Terminologiarbete är inte detsamma som 
klarspråksarbete men skapar förutsättningar 
för ett gott klarspråks- och 
översättningsarbete



Hur kan terminologiskt 
samarbete bidra till klarspråk?

• Enhetlig terminologi på svenska och andra 
språk

• Möjlighet att identifiera och hantera 
svåröversatta ord och ord som inte finns på 
vissa språk

• Möjlighet att styra språkanvändningen mot 
mer klarspråk genom en 
klarspråksanmärkning 

• Korsbefruktning mellan
‒ myndigheter

‒ språkarbetare

‒ terminologer och klarspråksarbetare 

‒ sakkunniga och språkarbetare



Vägen framåt?

• Vi hoppas på en fortsättning!

• Om arbetssättet permanentas: 
‒ kanske fler involverade med kunskap om 

myndigheternas sakområden

‒ möjlighet att ytterligare öka klarspråksambitionen när 
arbetssättet ”satt sig”



Uppsats: Begriplighet och användbarhet i myndigheters texter







Exempel







Myndighetstermlistan:

• Myndighetsövergripande termer.

• Myndighetsspecifika termer som används utåt.

• Mål: att termlistan ska ge språklig metainformation
→ klarspråkskommentar, ekvivalensanmärkning



(svenska:)

ärende, myndighetsärende

(arabiska:) 

قضية
(engelska:) 

case, issue, matter

(romska kelderasch:)

gor, akto
(romska arli:)

kerin , akti

(finska:) 

asia

(definition:)

avgränsad fråga som behandlas 
av en myndighet



























Samarbeta? Hur? Med vem?

Ingrid Olsson och Karin Webjörn, Språkrådet





• samsprak.se

• sprakradgivning.se

• sprakkonsult.se

• sfoe.se

• terminologiframjandet.se

• clarity-international.com

• plainlanguagenetwork.org



x.x

https://www.isof.se/pa-gang/evenemang/nordterm-2023

https://www.isof.se/pa-gang/evenemang/nordterm-2023


Förslag från Flersamterm:
Kontinuitet, samordning 
och helhetssyn



Samverkansmodell



Resultat av samverkansmodellen

• Flerspråkig termsamling som publiceras i 
Rikstermbanken

• Språkteknologisk utveckling

• Digital ”hubb” för spridning och delning av 
information om myndighetstermer



x.x

Flersamterm och Myndighetstermlistan 

• Du kan läsa om Flersamterm och ladda ner 
hela Myndighetstermlistan här:
www.isof.se/lar-dig-
mer/forskning/projekt/projektet-flersamterm

• Termposterna i Myndighetstermlistan finns 
att söka efter i Rikstermbanken:
www.rikstermbanken.se

http://www.isof.se/lar-dig-mer/forskning/projekt/projektet-flersamterm
http://www.rikstermbanken.se/


Språkarbetare i samarbete 
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TACK!
klarsprak@isof.se

terminologi@isof.se


