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Nu finns Rikstermbanken – med 
drygt 50 000 termposter och mer 
än 250 000 termer – som både är 
precis till innehållet och tillgänglig 
till formen (gratis på webbplatsen 
www.rikstermbanken.se). Och dess-
utom flerspråkig!

Ö versättare kan nog aldrig ha för 
många ordlistor eller länkar. 
När det gäller (fack)ordlistor 

finns det ett slags motsatsförhållande 
mellan precision och tillgänglighet: de 
ordlistor som man har eller enkelt kan 
få tag i är ofta för oprecisa och dem man 
behöver, det vill säga de som innehåller 
de där snäva facktermerna, är svåra att 
få tag i. 

Post och bank – det bästa för 
terminologin
När infrastrukturminister Åsa Torstens-
son (C) invigde Rikstermbanken vid en 
högtidlig öppningsceremoni i Stockholm 
den 19 mars jämförde hon Rikstermban-
ken med andra banker. Skillnaden i dessa 
finanskrisens tider är dock att den här 
banken är trygg och öppen för alla jämt. 
 Det man sätter in och tar ut är termer, 
på svenska och andra språk. Och en bank 
är ett bra lagringsmedel för terminologi. 
 Varje begrepp beskrivs i termbanken 
i så kallade termposter. I en termpost 
samlas all information som rör ett visst 
begrepp, till exempel termer på ett eller 
flera språk, definitioner, förklaringar, 
anmärkningar eller exempel. I vissa fall, 
när det finns synonymer, ges en rekom-
mendation om vilken term som i första 
hand bör användas eller om en viss term 
är avrådd, det vill säga inte bör användas. 
 I Rikstermbanken kommer också att 
finnas möjlighet att ta del av illustratio-
ner och andra grafiska representationer.

Bakgrunden
Det är Terminologicentrum TNC i 
Sverige som har byggt upp Riksterm-
banken med medel från den svenska 
regeringen. Idén om en nationell term-
bank är inte ny. TNC har alltid samlat in 
terminologi från olika källor i syfte att 
följa det svenska fackspråkets utveckling, 
men också för att kunna ha överblick 
och belägg för hur termer används i olika 
sammanhang. 

Rikstermbanken – en ny 
guldgruva för översättare!

 I Svenskan i EU (SOU 1998:4) fram-
förde utredaren Kenneth Larsson ett 
förslag om en nationell termbank, och 
i dag tio år senare har den alltså blivit 
verklighet. 
 Andra viktiga steg på vägen har varit 
TNC:s medverkan i utvecklandet av 
Europeiska kommissionens termbank, 
IATE och i projektet EuroTermBank 
liksom utredningsarbetet kring en 
terminologisk infrastruktur för Sverige 
(TISS). Vikten av en nationell termbank 
har också betonats i olika dokument, 
bland annat i IT-propositionen (juni 2005) 
och i propositionen Bästa språket – en 
samlad svensk språkpolitik (juni 2005).

Källorna och leverantörerna
Rikstermbanken innehåller tre huvudtyper 
av terminologisamlingar: TNC:s egna 
ordlistor, terminologisamlingar från 
andra organisationer, främst myndighe-
ter, och ett urval termer och definitioner 
ur lagtexter, föreskrifter och Statens 
offentliga utredningar (SOU). Majori-
teten av innehållet utgörs av sådant som 
tidigare publicerats på webbplatser eller 

i något fall även i bokform, eller i vissa 
fall som del av andra dokument. Att det 
i Rikstermbanken finns termer och defi-
nitioner från flera olika källor innebär 
naturligtvis att det kan finnas olika defi-
nitioner för samma begrepp. I ett första 
presentationsskede är det viktigt att man 
får se dessa olika definitioner, och det 
redan i träfflistan. På det sättet kan man 
som översättare genom begreppsbeskriv-
ningen få en snabb inblick i begreppet 
och utifrån den sedan välja rätt ekviva-
lent på ett annat språk. 
 TNC har under det senaste året varit 
i kontakt med ett 100-tal olika myndig-
heter och frågat om de vill lägga in sina 
ordlistor eller terminologisamlingar i 
Rikstermbanken, och svaren har varit 
mycket positiva. När Rikstermbanken 
öppnades fanns alltså samlingar från 
ett stort antal leverantörer, både från 
offentliga och privata sektorn – och från 
många olika fackområden.

Innehållet
Förutom arbetet med programvaran 
för Rikstermbanken (som utvecklats av 
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TNC, med inspiration från bland annat 
den som används för IATE) har mycket 
tid ägnats åt innehållet. Vad får komma 
med i Rikstermbanken? För det första, 
fackspråk av alla olika slag, men inte 
allmänspråk. Helst ska allt innehåll hålla 
hög terminologisk kvalitet, vilket bland 
annat innebär att det ska härstamma 
från en tillförlitlig källa. Det bör också 
vara bedömt av både fackexperter och 
terminologer, något som inte kommer 
att gälla allt som finns i termbanken från 
början, utan blir ett mål att sträva efter.  
 Men vi har redan till öppnandet 
diskuterat en del frågor med några leve-
rantörer. Vissa konsekvensändringar har 
gjorts, och med hjälp av en automatisk 
importkontroll har vi kunnat avhjälpa 
en del brister vilket har lett till ytterligare 
kvalitetshöjningar.

Språken
Utgångspunkten i Rikstermbanken 
har varit att beskriva den svenska 
begreppsvärlden. Det innebär inte att 
termbanken enbart innehåller svenska 
termer. Men ett krav har varit att varje 
termpost ska innehålla antingen en term 
på svenska eller en term på något av 
Sveriges minoritetsspråk – inledningsvis 
på finska och nordsamiska. (Förhopp-
ningen är förstås att även den andelen 
ska växa med tiden.) 
 TNC:s ordlistor, som utgör en viktig 
grundstomme i Rikstermbanken, har i 
de flesta fall ekvivalenter (termmotsva-
righeter) på flera språk och det gäller 
också för många andra samlingar som 
inkorporerats i termbanken. Vid öpp-
nandet finns termer på ett tjugotal språk 
med. (Antalet termer per språk presente-
ras i faktarutan nedan.) Förhoppningen 
är givetvis att antalet termer per språk 
liksom antalet språk ökar.  
 Hur många språk som finns med i 
varje termpost varierar med de olika käl-
lorna – från enbart svenska upp till ett 
tiotal. Begreppsbeskrivningar (definitio-
ner, förklaringar, anmärkningar) finns i 
vissa fall även på andra språk, även om 
svenska är det vanligaste. Så långt det 
har varit möjligt har vi angivit vem som 
bidragit med utländska ekvivalenter, 
men det har inte alltid varit möjligt att 
ange status (rekommenderad, accepte-
rad, avrådd) för termer på motsvarande 
sätt som för svenska.

Användarna
Rikstermbanken är tänkt att vara till 
nytta för alla som har en terminologisk 
fråga eller behöver lösa ett terminolo-
giskt problem. Vem som helst kan egent-
ligen ha nytta av att söka bland termer 
och definitioner, till exempel när termer 
dyker upp i elräkningar, myndighetsbe-
slut eller manualer. 

Språken i Rikstermbanken

 Ungefärligt antal termposter 
som innehåller minst en term på 
språket i fråga (dvs. det totala anta-
let termer per språk är större):

danska: 14 000
engelska: 41 000
finska: 19 000
franska: 25 000
nordsamiska: 1 400
norska: 12 000
ryska: 3 200
spanska: 3 000
svenska: 57 000
tyska: 28 000

Dessutom finns poster som inne-
håller bosniska, estniska, färöiska, 
grekiska, grönländska, latin, japan-
ska, kroatiska och turkiska.

Om TNC

 Terminologicentrum TNC är 
Sveriges nationella centrum för 
fackspråk och terminologi och har 
så varit sedan 1941. Samordning, 
överblick, kontinuitet och förnyelse 
är viktiga honnörsord för TNC, och 
huvudsyftet med verksamheten 
är att i vid bemärkelse bidra till att 
förbättra den fackspråkliga kom-
munikationen i samhället.

RIKSTERMBANKEN

 För några grupper blir nog Riksterm-
banken en särskilt viktig resurs: de som 
i sitt arbete behöver använda termer, till 
exempel teknikinformatörer, jurister, 
journalister – och förstås tolkar och 
(fack)översättare.

Detta är bara början …
Rikstermbanken ska bli en ingång till 
en unik sammanställning av terminologi-
samlingar och ordlistor från ett stort 
antal ämnesområden. Därför är det 
viktigt att Rikstermbanken kontinuerligt 
fylls på med nytt material. 
 Rikstermbankssekretariatet, som 
utgör en särskild enhet inom TNC, 
kommer att fortsätta fylla termbanken, 
men också revidera det befintliga mate-
rialet. Och när det gäller utvecklingen 
av Rikstermbanken har vi många idéer: 
Vi vill erbjuda användaren sökning på 
källor eller grupper av källor, möjlig-
het att kommentera varje termpost, 
information om de senaste tillkomna 
samlingarna och uppdateringar. Dess-
utom planerar vi diverse olika infor-
mationsinsatser, bland annat sökkurser 
(hur söker man som översättare bäst i 
Rikstermbanken?). 
 Vi hoppas förstås också på mycket 
återkoppling från användarna – då blir 
Rikstermbanken ett verkligt levande 
språkverktyg. Eller för att fortsätta bank-
jämförelsen: ju mer som sätts in desto 
mer tjänar vi.
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En rik källa för de som i sitt arbete behöver använda termer, till exempel teknikinforma-
törer, jurister, journalister – och förstås tolkar och (fack)översättare.


