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Mer norsk i standarder!
• Språkrådet skal arbeide for å styrke norsk 

fagspråk og norsk terminologi. Dette er en viktig 
del av den norske språkpolitikken!

• I dette arbeidet er Standard Norge en nøkkelaktør 
og en viktig samarbeidspartner for oss.

• Derfor har vi gått sammen om å utarbeide en 
felles handlingsplan for mer norsk i norske 
standarder.



Hva er status på feltet?
• 97 % av de standardene som fastsettes i Norge 

hvert år, er utviklet internasjonalt.

• De aller fleste av disse (mellom 1000 og 1200 
hvert år), har engelsk språkdrakt. 

• I fjor fikk mindre enn 5 % av standardene 
norsk oversettelse. Dette tallet har vært stabilt 
de siste årene.

3



Hvorfor er dette viktig?
• Standarder er en viktig kilde til ny terminologi 

på en lang rekke fagområder, de binder 
bransjer sammen og de leverer fagspråk til 
hele det norske samfunnet.

• Det er samfunnsøkonomisk mye smartere at 
det finnes én god, kvalitetssikra oversettelse 
enn at ulike bransjer og enkeltbedrifter 
oversetter hver for seg

4



Hvorfor er dette viktig?
• Mange bruker mer tid på å forstå og tolke 

innholdet i en engelskspråklig standard.

• Det kan oppstå misforståelser dersom man 
ikke forstår det språklige innholdet tilstrekkelig 
godt.

• Dette er dyrt for virksomhetene og det kan 
utgjøre en risiko for helse, sikkerhet og miljø!
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Hva ligger i handlingsplanen?
• Vi skal styrke norsk språk i standarder gjennom 

arbeid på flere områder.

• Flere standarder skal oversettes i sin helhet til 
norsk.

• Vi skal arbeide på de strategisk viktigste 
feltene og med de standardene som er betyr 
mest for flest brukere.
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Hvilke mål har vi satt oss?
• I 2020 ønsker vi å ha 50 % flere sider oversatt 

til norsk av internasjonale standarder enn det 
vi hadde i 2015.

• Termer og definisjoner fra 75 % av alle de 
standardene som er fastsatt som Norsk 
Standard skal oversettes til norsk.

7



Hvilke mål har vi satt oss?
• Vi skal tilgjengeliggjøre termer og definisjoner 

fra norske standarder som foreligger på norsk i 
termbasen SNORRE.

• Vi skal gjøre termbasen SNORRE mer kjent og 
mer brukt i relevante fagmiljøer.

• SNORRE skal også gjøres tilgjengelig for bruk i 
språkteknologi.
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Hvilke mål har vi satt oss?
• Vi vil se nærmere på mulighetene for et 

nordisk samarbeid mellom standardiserings-
organisasjoner om tilgjengeliggjøring av 
terminologi fra standarder.

• Samarbeid innenfor det nordiske 
språkområdet på dette feltet vil gi muligheter 
til en enda bedre ressursutnyttelse og dermed 
enda bedre resultater.
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Hvilke mål har vi satt oss?
• Vi vil arbeide for en trygg og forutsigbar 

finansiering av oversettelse og terminologi i 
standarder gjennom at det settes opp en årlig 
basisbevilgning til dette arbeidet.

• Vi vil arbeide for at myndighetene bidrar med 
finansiering av standarder på sine fagområder,  
fordi dette er viktig både for arbeids- og 
samfunnsliv og for den enkelte av oss.
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Noen er viktigere enn andre…
• Vi vil satse på de fagområdene der behovet for 

oversettelse av standarder er størst, og de 
områdene som har strategisk prioritet for oss 
og for norsk nærings- og samfunnsliv.

• Vi vil markedsføre termbasen SNORRE tydelig 
for alle relevante målgrupper, slik at vi sikrer 
kjennskap til ressursen og bruk av innholdet!
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Tilstanden i 2020
• Arbeidet med norsk språk i norske standarder 

er i godt driv og termbasen SNORRE er i jevn 
vekst og har mange brukere.

• Standarder som gjelder mange, er i sin helhet 
tilgjengelige på norsk.

• En jevn, langsiktig finansiering av arbeidet 
med norsk i standarder er på plass.
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Tilstanden i 2020
• Arbeidet gir resultater, i form av at norske 

standarder vil sikre høyere effektivitet, bedre 
kvalitet og et sikrere arbeids- og næringsliv.

• Utviklingen av norskspråklig terminologi er 
med på å sikre god norsk til bruk både i 
kommunikasjon mellom fagfolk og i 
kommunikasjon mellom fagfolk og «folk flest».
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