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Sammanfattning 
Med språklagen (SFS 2009:600), som antogs i juli 2009, har terminologi blivit allt 
viktigare för myndigheter eftersom de enligt paragraf 12 i lagen har ett särskilt 
ansvar för att terminologi finns tillgänglig, men också för att den används och 
utvecklas. Terminologicentrum TNC och Fodina Language Technology 
presenterar här sitt arbete med att få igång ett fungerande terminologiarbete på 
myndigheter enligt språklagen med hjälp av Term-O-Stat, ett fyrstegsprogram 
med inslag av både maskinell terminologihantering och automatisk termextraktion 
samt mer traditionellt terminologiarbete. Terminologiarbete i förhållande till annat 
språkarbete inom myndigheter, särskilt klarspråksarbete, beskrivs också. 
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Introduktion 
I juli 2009 trädde språklagen (SFS 2009:600) i kraft, och särskilt intressant ur terminologisk 
synvinkel är dess tolfte paragraf som säger följande ”Myndigheter har ett särskilt ansvar för 
att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utveck-
las.” 

Varje myndighet kan sägas ha ett eget fackspråk och en egen uppsättning termer som i stor 
utsträckning är specifika för myndighetens ansvarsområde. Det är dock inte alltid helt lätt att 
överblicka och förvalta denna terminologi. Eller att se till att den ”finns tillgänglig, används 
och utvecklas” som det uttrycks i lagen. 

Ofta har termfloran utvecklats under många år och det är inte ovanligt med en inkonse-
kvent termanvändning, t.ex. att flera olika termer används för att beskriva det som egentligen 
är ett och samma begrepp. Detta gör naturligtvis kommunikationen inom myndigheten liksom 
kommunikationen utåt svårare. Dessutom delar man ofta termer med många andra myndig-
heter, och att ha överblick och samordna den terminologin är än svårare. 

Men att komma till rätta med inkonsekvent och oklar termanvändning behöver inte vara 
svårt. Genom att ta reda på hur användningen av termer verkligen ser ut får man ett underlag 
för att kunna reda ut begreppen och därigenom styra termvalet efter verksamhetens behov. På 
så sätt kan man t.ex. göra myndighetens informationsmaterial betydligt mer stringent och lätt-
förståeligt, vilket i sig också underlättar översättning av sådant material till andra språk. Det 
underlättar givetvis också samarbetet inom och mellan myndigheter. 

Språklagens krav på ”tillgänglighet”, ”användning” och ”utveckling” 

Tillgänglighet och ”tillgänglig terminologi” 

I vilken grad en myndighets terminologi ”finns tillgänglig” internt och externt varierar: en del 
har webbordlistor eller publikt tillgängliga termbanker, andra interna Excel-filer eller pärmar 
med insamlade termer. Sedan Rikstermbanken1 invigdes i mars 2009 har den externa 
tillgängligheten till terminologi förenklats betydligt – halvt bortglömda ordlistor från bilagor 
och rapporter har t.ex. kunnat lyftas fram i ljuset. Men fortfarande krävs insatser för den in-
terna tillgängligheten t.ex. genom intranät. 

Begreppet ”tillgänglighet” är svårdefinierat och har på senare tid kommit att bli kopplat till 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Men man kan förutom en fysisk och 
psykosocial tillgänglighet också tala om tillgänglighet till information och kommunikation 
och tillgänglighet till verksamhet (HSO Skåne). Här lägger vi snarast fokus på just aspekten 
”information och kommunikation”. En förhållandevis generell definition av begreppet ”till-
gänglighet” har E-delegationen2 i ett pågående terminologiarbete kommit fram till: ’möjlighet 
att kunna använda en resurs i förväntad utsträckning och inom önskad tid’. Men det man kan 
avse med ”tillgänglig” terminologi är inte bara att den är åtkomlig (t.ex. via Rikstermbanken), 
utan även att den är etablerad och att den består av termer och definitioner eller andra be-
greppsförklaringar som är utarbetade enligt terminologisk metodik. 

                                                 
1  Sveriges nationella termbank, www. www.rikstermbanken.se. Läs mer i t.ex. Nilsson, 2009. 
2  Terminologin är under utarbetande, se vidare www.edelegationen.se/sida/terminologi. 
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Flerspråkighet och tillgänglighet 

Att en terminologi är ”tillgänglig” kan också betyda att den är tillgänglig på fler än ett språk. 
Rapporten ”En språkpolitik för internet” (Domeij 2010) har pekat på vikten av terminologi 
och språkteknologi: ”Flerspråkig information på myndigheternas webbplatser förutsätter fler-
språkig terminologi för centrala begrepp i det svenska samhället. Med flerspråkig terminologi 
blir det också möjligt att utveckla teknik för att söka på ett språk och få träff på information 
som är skriven på ett annat”. Försäkringskassan har riktlinjer för översättningar där man t.ex. 
rekommenderar att svenska samhällstermer behålls i texter på andra språk vid sidan av de 
valda översättningsmotsvarigheterna: ”I översatta texter ska de svenska fackorden, till 
exempel barnbidrag, underhållsbidrag och sjukersättning, stå inom parentes första gången de 
nämns.”, men i vilken mån dessa riktlinjer motsvaras av liknande dokument hos andra 
myndigheter är svårt att avgöra. Stickprov visar snarare att översättningar sker på varierande 
sätt och ofta med en onödigt rik termflora som resultat. 

Användning och utveckling av terminologin 

Bara för att terminologin finns tillgänglig betyder det inte automatiskt att den också används. 
Användning av terminologin förutsätter att den lagras effektivare och att den bättre integreras 
med andra verktyg som används inom myndigheter, för t.ex. ordbehandling eller innehålls-
hantering för webben. Men det krävs också en ordentlig genomgång av vilka termer som re-
dan används och om dessa är lämpliga eller ej. När den existerande terminologin gåtts ige-
nom, lagrats och verkligen används ökar också behovet av förvaltning och uppdatering. Ny 
lagstiftning kan t.ex. ändra terminologin, och termer som används flitigt kan gradvis ”glida i 
betydelse”.  

Dessutom kan man behöva utbyta terminologiska data med andra. Och detta leder över till 
den utveckling av terminologi som myndigheter också har ett ansvar för enligt lagparagrafen. 
Det kan handla om att nya begrepp förses med lämpliga benämningar, dvs. att det svenska 
fackspråket berikas med nya, användbara termer. Men det kan också handla om att göra ter-
minologiska konsekvensbedömningar – att bedöma om en terminologisk förändring verkligen 
är nödvändig och, om så är fallet, bedöma dess konsekvenser för den egna organisationen och 
även för andra. Att ändra en term kan innebära att ett stort antal dokument kan behöva ändras, 
att termbanker och ordlistor behöver uppdateras, att sökverktyg måste justeras så att både det 
gamla och det nya uttrycket leder användare rätt på webben, liksom att vissa översättningar 
till andra språk kan behöva justeras. 

Terminologi och klarspråk 
I Språkrådets rapport ”En språkpolitik för internet” (Domeij 2010) sägs att ”varje myndighet 
[bör] överväga att, förutom ’normalbegriplig svenska’, också använda andra sätt att 
tillgängliggöra information och service på med hänsyn till alla medborgares behov: lättläst 
svenska, talspråk, filmer och andra språk. Möjligheterna att öka tillgängligheten genom att 
omvandla och presentera information i olika former på webben är stora.” Men vad avses då 
med ”normalbegriplig”? Det har diskuterats om innehållet i språklagens paragraf 12 kan 
komma i konflikt med innehållet i paragraf 11 om begriplighet (”Språket i offentlig 
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.”), dvs. om en termtät text skulle strida mot 
kravet på begriplighet. I det sammanhanget bör man komma ihåg att terminologiarbete bara 
ingår som en del i det övriga språkarbete som sker på myndigheter. Detta arbete kan, förutom 
terminologiarbete, innefatta klarspråksarbete och övrigt språkvårdsarbete, samt översätt-
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ningsarbete (t.ex. inom ramen för EU-språkvården). Språkkonsulten Anki Mattsson beskriver, 
i en artikel i Domkretsen,3 myter om klarspråk. En av dessa myter har att göra med 
terminologi, dvs. att klarspråk skulle utesluta terminologi och att klarspråksmetoden skulle 
”förbjuda” användningen av termer. Även om en skribent fortfarande kan få rådet att undvika 
termer i texter riktade till vissa målgrupper är det vanligare att språkkonsulter rekommenderar 
att svåra, men nödvändiga termer ska behållas men förklaras. Ett problem är att det sällan i 
handböcker och liknande ges konkreta tips på hur detta bör gå till. Ett undantag är ”Klarspråk 
lönar sig”4 där man ger rådet att skapa termsamlingar och ha kontroll över den terminologi 
som myndigheten använder. Bra råd, men inte uttömmande. Att förklara en term eller skriva 
om en definition kräver ett stort fackkunnande. Några andra tips kan därför vara att använda 
begreppsförklaringar från relevanta terminologiska källor och eventuellt förklara andra termer 
som ingår i sådana förklaringar. 

Terminologirelaterade problem 
Ett av de vanligaste terminologirelaterade problemen rör ”kontrollen över den terminologi 
som myndigheten använder”. Det är vanligt med en onödig termvariation i form av att ett stort 
antal synonymer används för samma begrepp. I sammanslagna myndigheter blir problemet än 
mer delikat eftersom man där kan uppleva att samma term används för vitt skilda begrepp, 
vilket kan skapa fördyrande merarbete. En sådan situation avspeglar ofta att man har olika syn 
på begreppen (mellan avdelningar etc.). Ytterligare problem är att man på en myndighet kan 
ha många olika målgrupper för sin externkommunikation och därför kan vilja ha olika termer 
för de olika målgrupperna. 

Term-O-Stat 
Alla som verkar inom en myndighet måste naturligtvis använda terminologi inom sitt område. 
Att komma tillrätta med inkonsekvent och oklar termanvändning är inte ett enkelt arbete. Med 
åtgärdsprogrammet  Term-O-Stat kan man få hjälp med att komma igång med ett fungerande 
terminologiarbete på sin myndighet. Term-O-Stat är uppdelat i fyra steg: 

I steg 1 ”tas tempen på” termanvändningen. Myndighetsspecifika termkandidater plockas 
fram genom en automatisk språklig analys av dokumentation och webbsidor. På det sättet kan 
man få fram de termer som verkligen används, men också vilka synonymer som förekommer 
och om termer används inkonsekvent. Med hjälp av avancerade verktyg rangordnas termerna 
och ett urval av viktiga termer görs. 

I steg 2 analyserar terminologer tillsammans med myndigheten hur termerna har använts, 
och vilka som fortsättningsvis bör användas – och hur. Termernas relevans för myndigheten i 
fråga viktas och delas in i delområden som behandlas var för sig. 

I steg 3 analyseras begreppen. Tydliga definitioner för begreppen inom myndighetens an-
svarsområde arbetas fram med hjälp av den beprövade metod som bl.a. beskrivs i ISO-stan-
darder.5 

I det sista steget, steg 4, skapas en strukturerad termdatabas med de termer och den term-
information som är resultatet av de tidigare tre stegen. I steg 4 kan termerna även integreras 
med befintliga skriv- och översättningsverktyg som t.ex. Microsoft Word så att både fast-
slagna och avrådda termer markeras tydligt redan när dokumenten skrivs. En annan åtgärd i 

                                                 
3  Nr 1, 2007. 
4  Ds 2006:10. 
5  Framför allt SS-ISO 704 och ISO 1087-1. 
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steg 4 är att materialet förbereds för inläggning i Rikstermbanken, Sveriges nationella term-
bank, om myndigheten vill att termerna ska spridas vidare. 

För att man inom ett specifikt fackområde ska uppnå en smidigare termhantering behövs 
alla fyra stegen. Men innehållet i de olika stegen kan anpassas efter den specifika situationen 
hos varje myndighet (mängden material, antalet termer etc.), och vissa steg kan ibland utföras 
parallellt. Även om man genomför Term-O-Stats fyra steg, och alltså har en fungerande intern 
terminologikontroll i befintliga verktyg, kan man efter en viss tid behöva upprepa steg 1 för 
att upptäcka eventuella, nya terminologiska inkonsekvenser. 

Steg 1 – analys av befintliga dokument 

I steg 1 analyseras en dokumentsamling huvudsakligen automatiskt, men här ingår även ett 
visst mått av manuell analys. De olika momenten som ingår i steg 1 är följande: 

 Insamling av dokument  
 Analys av filstruktur 
 Konvertering från formaten Word, Excel, Power Point, html och pdf till textformat 
 Grammatisk analys 
 Termextraktion 
 Import till databas 
 Filtrering 
 Språklig validering 1 
 Synonymgenerering 
 Språklig validering 2 
 Koppling till befintliga myndighetsspecifika termlistor 
 Sökning efter belägg i Rikstermbanken 
 Export till Excel-blad 

 
Den första åtgärden är att bestämma vilka dokument som ska ingå i analysen. Det kan t.ex. 
vara alla dokument som ligger på en extern webbplats, föreskrifter, informationsbroschyrer, 
pressreleaser m.m. Dokumentmängden är väldigt olika för olika myndigheter. Det kan röra 
sig om allt ifrån några hundratusen ord till tiotals miljoner ord för stora myndigheter. 

Efter den grammatiska analysen av texten görs en termextraktion. I termextraktionen är 
uppgiften att filtrera fram alla ord och ordkombinationer som skulle kunna utgöra termer i 
texterna, de s.k. termkandidaterna. I figur 1 visas ett exempel på vilka ord som termextrakt-
ionsmodulen plockat ut från en sida av ett html-dokument från Försäkringskassan. Enkelt 
uttryckt letar modulen upp substantivfraser, innehållsverb och vissa adjektiv, resten anses inte 
vara termer.6 

När termextraktionen är utförd är alla förekomster av termkandidaterna i dokumenten spa-
rade. För att underlätta det följande terminologiarbetet importeras sedan dessa termkandidater 
till en databas där information om varje termtyp lagras på ett rationellt sätt. Under importen 
görs ytterligare filtreringar, t.ex. efter frekvens och ordklassmönster. Därefter görs en manuell 
språklig validering av termkandidaterna: Vilka uttryck är egentligen termer? I detta arbete 
används verktyget TermViewer som automatiskt sorterar bort framtagna termkandidater som 
av olika skäl inte kan vara termer (Foo & Merkel 2010). Eventuella felaktigheter som kom-
mer från den automatiska språkliga analysen korrigeras också manuellt i detta verktyg. 

                                                 
6  Frågan om vad som utgör en term är komplex och behandlas inte här. Ett kriterium är dock att termer oftast 

tillhör ordklasserna substantiv eller verb, mer sällan adjektiv eller adverb. Dessutom finns det termer som 
består av flera ord, s.k. flerordstermer. 
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Figur 1. Termkandidater i ett html-dokument från Försäkringskassan. Ord och fraser marke-
rade med gult (grått vid svartvit utskrift) är alltså möjliga termer enligt termextraktions-
modulen. 

Den mängd termer som sedan återstår skickas därefter till en s.k. synonymgenerator som 
grupperar samman termkandidater som kan ha likartad betydelse i möjliga kluster. Dessa s.k. 
synonymkluster är antingen baserade på stränglikhet (t.ex. variation med eller utan binde-
streck, foge-s eller mellanslag som ”au-pair” – ”aupair” – ”au pair” eller ”driftkostnad” – 
”driftskostnad”) eller på semantisk likhet som tas fram via lexikala synonymresurser (”brotts-
lig” – ”kriminell”, ”hustru” – ”maka”, ”PPM” – ”Premiepensionsmyndigheten”). De genere-
rade synonymklustren granskas sedan och eventuella uppenbara felaktigheter tas bort. 

Många myndigheter har egna termlistor, ofta framtagna för specifika insatser eller för 
översättning och alla sådana existerande termresurser används i Term-O-Stat. De framtagna 
termkandidaterna i steg 1 kan enkelt jämföras med sådana termlistor. Om en termkandidat 
finns med i en viss termlista noteras i vilken termlista matchningen gjordes. Detta talar i sin 
tur för att uttrycket i fråga verkligen är en term. En liknande kontroll görs mot Rikstermban-
ken. Skulle en termkandidat finnas med i Rikstermbanken markeras detta och i den följande 
analysen kan detta vara en ledtråd om att det verkligen handlar om en term. 

Efter steg 1 finns en lista med termkandidater i databasformat som man kan arbeta vidare 
med i steg 2. Redan efter steg 1 kan dock myndigheten få ett utdrag ur databasen i form av ett 
Excel-blad, se figur 2 nedan. Ett sådant utdrag kan vara användbart även för annat språkarbete 
inom myndigheten eftersom det t.ex. kan visa inkonsekvenser i hur en term skrivs. 
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Figur 2. Termkandidater i Excel-format. 

I figur 2 visas termkandidater som gått vidare till steg 2. Synonymkluster (termkandidater 
som är synonyma eller närbesläktade) har samma ”KonceptID” och har samma bakgrunds-
färg. ”Oral kirurgi” och ”oralkirurgi” anses t.ex. vara termer som står för samma begrepp. 
Annan information som visas i tabellen är ordklass, termkandidatens frekvens, dess eventuella 
förekomst i Rikstermbanken, och dess eventuella förekomst i två olika interna ordlistor 
(FKEN och FKBK). I kolumnen längst till höger visas en eller flera meningar där termkandi-
daten förekommer i myndighetens textsamling. 

Som ett sidospår exporteras även en samling med termkandidater där man sorterat de ex-
traherade termkandidaterna efter frekventa huvudord (eller efterled). I Försäkringskassans 
dokumentsamling hittades t.ex. 89 olika typer av ”-bidrag”, 164 olika typer av ”-ersättningar”, 
16 olika typer av ”-frånvaro” och 64 olika typer av ”-förmåner”.  

Som ytterligare exempel från Försäkringskassan kan nämnas att indata till steg 1 bestod av 
drygt 2 000 dokument i olika format (html, pdf, Word, Excel och Power Point). Efter impor-
ten till databas fanns 55 000 termkandidater med frekvens 4 eller högre (dvs. de förekommer 
minst 4 gånger i det totala textmaterialet). Dessa validerades interaktivt och ytterligare knappt 
30 000 termkandidater kunde filtreras bort. (Bland annat bestod en hel del av termkandida-
terna av termer på främmande språk som kunde upptäckas automatiskt.) Slutresultatet blev att 
ca 17 000 termkandidater gick vidare till steg 2. 

Steg 2 – urval och klassificering 

I steg 2 av Term-O-Stat används termkandidaterna från steg 1 som indata. Terminologer från 
Terminologicentrum TNC går igenom alla termkandidaterna och klassificerar dem i olika 
prioritetsgrupper: 

1. Myndighetsspecifika termer 
2. Myndighetsgemensamma termer 
3. Allmännare facktermer 
4. Allmänord 
5. Namn 
6. Vet ej 
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Grupp 1 är av högsta prioritet för en given myndighet och utgör alltså dess ”egen” termino-
logi, dvs. de termer som definitivt tillhör berörd myndighets ansvarsområde. Grupp 2 omfattar 
termer som inte bara är unika och viktiga för en viss myndighet utan som också kan vara rele-
vanta för andra myndigheter; t.ex. ”delar” Försäkringskassan termer med Statistiska central-
byrån, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. I grupp 3 ingår facktermer av en mer generell 
natur som inte i första hand tas upp i arbetet i steg 3. I grupp 4 placeras sådana ord som liknar 
termer men som snarare får anses vara del av det allmänspråkliga ordförrådet. 

Under det första genomförda Term-O-Stat-projektet med Försäkringskassan visade det sig 
ändamålsenligt att även införa en grupp för namn. Det är praktiskt att ha namnen i en separat 
grupp eftersom de ofta hanteras enligt särskild ordning (och bara undantagsvis behöver figu-
rera i terminologiarbetet i steg 3). Dessutom tillfördes en ”Vet inte”-grupp när det var svårt 
för terminologen att avgöra till vilken grupp ett uttryck skulle räknas; vissa förkortningar som 
saknade relevant kontext hörde till denna grupp. 

Arbetet med att göra prioriteringarna i steg 2 utförs med samma verktyg som användes un-
der steg 1, TermViewer. I steg 2 har dock gränssnittet modifierats något, t.ex. så att termino-
logen med enkla kommandon kan placera en termkandidat i en viss grupp. Samma databas 
används, men i stället för att fokus ligger på den språkliga formen kan terminologen med detta 
gränssnitt koncentrera sig på att bestämma vilken prioritetsgrupp en term tillhör. 

 

 
Figur 3. TermViewer: verktyget för bestämning av prioritetsgrupp för termer i steg 2. 

I nedre delen av gränssnittet visas utdrag från det totala textmaterialet som termen förekom-
mer i, vilket hjälper terminologen att placera termen i en av grupperna 1–6. 

Fördelen med att arbeta i verktyget TermViewer är att flera användare kan arbeta parallellt 
och att man alltså kan se hur andra prioriterat. I Försäkringskassans fall arbetade fyra termi-
nologer samtidigt med materialet. 

När alla termkandidater fördelats på de olika grupperna görs vissa konsekvensjusteringar 
och därefter kan man se fördelningen mellan de olika prioritetsgrupperna. I studien på Försäk-
ringskassan fördelades de 17 000 termerna över grupperna på följande sätt: 
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 Försäkringskassespecifika termer (2 628) 
 Myndighetsgemensamma termer (2 320) 
 Allmännare facktermer (6 235) 
 Allmänord (4 618) 
 Namn (726) 

 
Felstavade ord markeras och sparas, särskilt om de är frekventa och om de tillhör ett syno-
nymkluster. Synonymklustret med ”F-skattesedel” – ”F-skattsedel” – ”Fskattsedel” (där de 
två sistnämnda är felaktigt skrivna) kan således användas senare i ett skrivverktyg. Då kan 
man se till att enbart ”F-skattesedel” används. Om någon av de två felaktiga varianterna an-
vänds får skribenten ett förslag att använda den korrekta termen (se vidare steg 4 nedan). 
Myndighetens experter deltar också i steg 2 genom att granska om gruppindelningen av term-
kandidaterna bör justeras på något sätt. 

Steg 3 – förädling och definitioner 

Terminologerna fortsätter i steg 3 att arbeta med termkandidaterna i grupp 1 (de myn-
dighetsspecifika termerna) tillsammans med myndighetens experter. Med denna relevans-
markerade och klassificerade terminologi blir det enklare att fortsätta det ”traditionella” ter-
minologiarbetet i avgränsade begreppskluster. Hur dessa kluster bör skapas beror av termi-
nologin ifråga och om myndigheten t.ex. förfogar över en egen klassifikation eller om det 
finns en annan naturlig indelning att utgå ifrån. I Försäkringskassans fall användes en intern 
indelning i grupper som t.ex. ”Arbete”, ”Sjuk”, ”Funktionsnedsättning” och ”Bostad” men 
också en ”Allmänt”-grupp. Dessa underindelades ytterligare, för gruppen ”Sjuk” exempelvis i 
”aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga”, ”aktivitetsersättning vid förlängd skolgång”, 
”aktiviteter vid aktivitetsersättning”, ”arbetsskadeförsäkring”, ”närståendepenning”, ”reha-
biliteringsersättning”, ”reseersättning i stället för sjukpenning”, ”sjukersättning”, ”sjuklön”, 
”sjukpenning”, ”smittbärarpenning”, ”statligt personskadeskydd”, ”särskilt högriskskydd”. I 
möjligaste mån fördelades sedan termkandidaterna mellan dessa undergrupper. 

Tanken med steg 3 är att terminologerna och myndighetens experter sedan arbetar, enligt 
en standardiserad metodik för begreppsanalys, med ett eller flera begreppskluster parallellt. 
Resultatet blir att myndigheten internt kan enas kring begreppen och hur de bör definieras. 
Därefter kopplas detta arbete till termkandidaterna så att termerna kan förses med relevant 
status: rekommenderad, accepterad eller avrådd. En sådan statusmarkering av förekommande 
termer är en förutsättning för att det ska vara lönt att inkorporera terminologin i skrivverktyg 
och på så sätt skapa en automatiserad ”terminologikontroll” (se nedan, steg 4). I vissa fall kan 
det anses vara relevant att arbeta med termkandidater även ur grupp 2 och då är det att föredra 
att även andra myndigheter som berörs av termerna deltar i arbetet i steg 3 så att 
överenskomna definitioner och lämpliga termval över myndighetsgränserna kan åstadkom-
mas.7 

                                                 
7  I projektet med Försäkringskassan har hittills enbart steg 1 och 2 genomförts varför inga resultat kan 

redovisas för steg 3 och 4 här. 
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Steg 4 – integration med skrivverktyg 

I steg 4 är målet att resultatet av de tidigare stegen ska integreras i den skrivmiljö som finns 
på myndigheten. Språklagen föreskriver att terminologin inom en myndighets fackspråksom-
råde också används i myndighetens verksamhet, dvs. i myndighetens dokument och på 
webbsidor. Att lägga upp en intern webbsida med termerna listade alfabetiskt kan visserligen 
göra termerna tillgängliga för skribenterna, men det är inte säkert att detta hjälper dem att fullt 
ut följa rekommenderad terminologi. Att lägga in termerna i en termdatabas som kan nås via 
ett anpassat gränssnitt kan visserligen hjälpa ytterligare en bit på vägen, men det vore ännu 
bättre om termerna också kunde integreras i de skrivverktyg som används, t.ex. i ord-
behandlare, presentationsprogram och publiceringsverktyg. Om man i steg 1–3 kommit fram 
till att vissa termer är avrådda och ska bytas ut mot nya, mer adekvata termer borde dessa slå 
igenom direkt i ordbehandlare, i en ”terminologikontroll”, på ungefär samma sätt som 
stavningskontrollen fungerar i moderna ordbehandlare. 

Det är svårt för skribenter att hela tiden hålla all terminologi och alla detaljerade skrivreg-
ler i huvudet. Många myndigheter har regelbunden utbildning och satsar på språkvård genom 
t.ex. klarspråksinsatser, men även utbildning och informationsspridning kan ha sina brister. 
Om man gör ändringar i terminologi och skrivregler på ett ställe, i en central språkserver, kan 
dessa ändringar omedelbart göras tillgängliga för alla skribenter via ett insticksprogram i skri-
benternas skrivmiljö. 

Ett exempel på sådan programvara där terminologi (och även skrivregler) kan integreras i 
skrivmiljön är Acrolinx IQ. I Acrolinx IQ (som går att integrera med skrivverktyg som Word, 
Power Point, Framemaker, InDesign m.fl.) går det att kontrollera dokument med avseende på 
terminologi, stavning, grammatik och skrivregler genom att 

 lagra och administrera termer i en integrerad termdatabas 
 markera termer som är godkända enligt termdatabasen 
 larma när avrådda termer används och föreslå ett ”godkänt” alternativ 
 hantera olika termsamlingar för olika texttyper, användare och domäner inom en 

myndighet 
 extrahera förslag på nya termer ur dokumentation 
 automatiskt kontrollera rättstavning 
 automatiskt kontrollera grammatik och stil, enligt t.ex. ”Myndigheternas skrivregler” 

(allmänna regler för alla svenska myndigheter) eller myndighetsspecifika skrivregler 
 använda olika typer av standardiserade formuleringar. 

 
Dessa språkkontroller kan utföras av skribenten själv på ett specifikt dokument eller på en hel 
dokumentsamling. Om myndigheten t.ex. bestämt att ”ålderdomshem” är en avrådd term som 
ska bytas ut mot ”äldreboende” kan skribenten bli uppmärksammad på detta och anvisad en 
lämplig ersättningsterm (se figur 4). 

När en skribent kontrollerar ett dokument genererar programmet en rapport över språkliga 
och terminologiska avvikelser i dokumentet. Rapporterna visar vilka typer av ”fel” som 
skribenten gjort, och utgör i sin tur samtidigt ett underlag för vad som kan behöva justeras i 
termdatabasen. Rapporterna ger också vägledning till om man behöver fokusera på särskilda 
moment i utbildningssatsningar; gör många skribenter alltid fel på samma sak kan det vara 
lämpligt att ta upp detta i utbildningen. 
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Figur 4. Exempel på hur en föråldrad term identifierats och hur ett förslag på åtgärd visas 
direkt vid kontroll av dokumentet. 

Steg 4 bör också omfatta en publicering av (åtminstone en del av) myndighetens fastslagna 
terminologi i Rikstermbanken. På det sättet kan terminologin göras tillgänglig för andra myn-
digheter och för en intresserad allmänhet. Detta kräver en omformatering av materialet till 
Rikstermbankens termpostformat, vilket sköts av Terminologicentrum TNC. I samband med 
den automatiska importkontroll som genomförs innan material läggs in i Rikstermbanken kan 
dessutom andra inkonsekvenser upptäckas, t.ex. vad gäller korsreferenser. 

Slutsatser 
Det första genomförda Term-O-Stat-projektet hos Försäkringskassan visar inte bara att den 
interna terminologin på en myndighet är mer omfattande än man kanske trott, men också att 
det ofta föreligger en stor inkonsekvens i hur termer används. Har en myndighet redan interna 
ordlistor kan man också få intressanta upplysningar om hur dessa förhåller sig till den verk-
liga termanvändningen i myndighetens dokument. Hos Försäkringskassan var det intressant 
att notera att några av begreppen som finns i den interna begreppskatalogen inte fanns med 
bland de 17 000 termkandidaterna i det totala textmaterialet, vilket betyder att de inte är van-
ligt förekommande, eller i alla fall inte oftare än fyra gånger per dokument. Detta betyder inte 
nödvändigtvis att dessa begrepp är oviktiga utan kanske att fel termer använts alternativt att 
det handlar om interna begrepp som inte omtalas i externa dokument. För den automatiska 
extraktionen sätts en lägstanivå (i vårt fall minst fyra förekomster per dokument) och denna 
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nivå kommer naturligtvis att påverka utfallet. Sätts den för lågt blir antalet termer betydligt 
större och kan bli svårhanterligt i det fortsatta arbetet; sätts den för högt kan det innebära att 
viktiga termer (som inte förekommer det föreskrivna antalet gånger) inte kommer med i ur-
valet. Dessa två aspekter måste vägas mot varandra och mot den totala mängden text. Det är 
självklart möjligt att komplettera med enstaka myndighetsspecifika termer i ett senare skede; 
t.ex. är det vanligt att begreppsanalysarbetet i steg 3 visar att det saknas termer i urvalet. 

Man bör också komma ihåg att vi i den här artikeln har fokuserat på enspråkig term-
extraktion, men har en myndighet material på flera språk (t.ex. parallelltexter) går det att ge-
nomföra en termextraktion på två språk, och på sätt även få fram inkonsekvenser i översätt-
ningarna. Ett sådant resultat kan hjälpa till att förbättra en myndighets flerspråkiga informat-
ion. 

Genom att kombinera automatiska metoder för termextraktion med manuell validering och 
gruppering är det möjligt att få en överblick över terminologianvändning som svårligen hade 
varit möjlig på enbart manuell väg. Med den utveckling av språkteknologiska verktyg som 
skett i det första Term-O-Stat-projektet finns det nu fler arbetsredskap för terminologer som 
gör terminologiarbetet betydligt mer effektivt. Verktygen i all ära, men som i allt terminologi-
arbete krävs medverkan av fackexperter, i det här fallet av myndighetspersonal. Arbetsinsat-
sen för en myndighet som genomför Term-O-Stat består av att: 

 leta fram och välja ut material att extrahera ur samt ta fram lämpliga källformat 
 bistå vid prioritering och gruppering (klassifikationssystem, grupperingsgrunder) 
 delta i begreppsanalys, definitionsskrivning, termval 
 bistå i publicering av materialet internt och externt (IT-avdelning) 
 utbilda internt i nya verktyg i den interna skrivmiljön. 

 
Den tid som behövs för dessa aktiviteter kommer att variera med karaktären på myndighetens 
terminologiska material, men ett lyckat Term-O-Stat-projekt kommer att bero på den tid som 
myndigheten kan lägga ned på framför allt steg 3 bland de ovanstående aktiviteterna. 

Förutom den självklara effektivisering det innebär internt att man vet vad man talar om kan 
myndigheters behov av att förmedla en viss information till olika målgrupper förenklas. Har 
man först internt slagit fast vad som avses med begreppen genom definitioner och valt lämp-
liga termer med eventuella synonymer blir det enklare att anpassa texter för olika målgrupper. 
Klarspråksarbetet kommer då att underlättas av terminologiarbetet. Om termer används kon-
sekvent kan de också behållas i texter i större utsträckning och då kan den ”tillgängliga” 
terminologin också öka folkbildningen. 
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