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FÖRENKLA GENOM 

STANDARDISERING AV TERMER 
 

 

 

 



Kommunicera med en 

röst 
En central byggsten i en stor organisation är 

terminologi och hur organisationens termer faktiskt 
används.  



Fördelarna med att använda standardiserad terminologi 

• Färre missförstånd bland läsare och översättare 

• Minskade översättningskostnader 

• Högre kvalitet i original och  i översättningar 

• Starkare företags-/organisationsprofil 

• Bättre sökbarhet och “hittbarhet” 



Termstandardisering 

• En term för varje begrepp per språk eller domän 

 

 

 
Term  Status 

brake disc 

brake disk 

braking disk 

braking disc 

break disc 



Termstandardisering 

• En term för varje begrepp per språk eller domän 

 

 
Term Status Definition 

brake disc preferred component of a disc brake 
that rotates with the wheel 
and is squeezed by the brake 
caliper and pads, which 
creates friction and converts 
the energy of the moving 
vehicle into heat   

brake disk deprecated 

braking disk deprecated 

braking disc deprecated 

break disc deprecated 



Termstandardisering 

• En term för varje begrepp per språk eller domän 

 

 

 

Term Status Definition Target1 Swedish Target2 German Target3 French Target… 

brake disc preferred component of a disc 
brake that rotates with 
the wheel and is 
squeezed by the brake 
caliper and pads, 
which creates friction 
and converts the 
energy of the moving 
vehicle into heat  
  
  
  
  

bromsskiva Bremsscheibe disque de frein 

brake disk deprecated 

braking disk deprecated 

braking disc deprecated 

break disc deprecated 



En skribent skriver…  

Protect unpainted surfaces with rust inhibitor.  



En annan skribent skriver 

eller samma skribent skriver – en annan dag… 

Remove rustproofing agent, label tags as well as dirt. 



Texterna publiceras… 

Apply corrosive protection compound to machined 
surfaces. 

Protect unpainted surfaces with rust inhibitor.  

Thoroughly clean all piston rods and sliding surfaces 
that have been treated with corrosion inhibitor. 

Remove rustproofing agent, label tags as well as dirt. 



Inkonsekvenserna frodas 

diagnostics 
diagnotics 

fault diagnosis 
fault finding 
fault search 
fault tracing 
faultfinding 

trouble shooting 
troubleshooting 
trouble-shooting 

driver's cab 
drivers cab 

driver's cabin 
drivers cabin 
operator cab 

operator cabin 
operator’s cab 

operator’s cabin 
operator’s compartment 

operator's cab 
operators cabin 
operator's cabin 

operator's compartment 
operators compartment 

grease system 
lube oil system 

lube system 
lubricant system 

lubricating oil system 
lubricating system 

lubrication oil system 
lubrication system 



Texterna översätts 

Apply corrosive protection compound to 
machined surfaces. 

Protect unpainted surfaces with rust 
inhibitor.  

Thoroughly clean all piston rods and sliding 
surfaces that have been treated with 
corrosion inhibitor. 

Remove rustproofing agent, label tags as 
well as dirt. 

Applicera korrosionsskydd på bearbetade 
ytor. 

Skydda omålade ytor med 
rostskyddsmedel. 

Rengör noga kolvstänger och glidytor, som 
är behandlade med rostskyddsmedel. 

Rostskyddsmedel, märklappar samt smuts 
avlägsnas. 



Inkonsekvenserna ökar i och med översättning 

anti-corrosion agent 
corrosion inhibitor 

corrosive protection compound 
rust inhibitor 

rustproofing agent 
 
 

corrosion protection additives 
rust inhibitor additives 

rust-prevention additives 

korrosionshämmande medel 
korrosionshämmare 

korrosionsskydd 
korrosionsskyddsmedel 
rostskyddsbehandling 

rostskyddsmedel 
 

rostskyddstillsatser 
rostinhiberande additiv 

korrosionshämmande tillsatser 



Effekter: Kunder/läsare läser texterna 

Protect unpainted surfaces with rust inhibitor.  
Apply corrosive protection compound to machined surfaces. 
Remove rustproofing agent, label tags as well as dirt. 
Thoroughly clean all piston rods and sliding surfaces that have 
been treated with corrosion inhibitor. 

Och blir förvirrade… 

Protect unpainted surfaces with rust inhibitor.  
Apply corrosive protection compound to machined surfaces. 
Remove rustproofing agent, label tags as well as dirt. 
Thoroughly clean all piston rods and sliding surfaces that have 
been treated with corrosion inhibitor. 



Effekter: Kunder söker efter information 

anti-corrosion agent 
corrosion inhibitor 

corrosive protection compound 
rust inhibitor 

rustproofing agent 

Information cloud 

Publik domän (Google, Bing…) 
Företags- eller organisationsdomän: 
- webben 
- produktdokumentation 

5 träffar 

15 träffar 

33 träffar 

123 träffar 

0 träffar 

Kunderna hittar 
inte 
informationen… 



Standardisera 
källspråks-

termer 

Säkerställa att 
standardiserade 

källspråks-
termer används 

Standardisera 
term-

översättningar 

Säkerställa att 
standardiserade 

termöver-
sättningar 
används 

Skrivstödsverktyg 
(löpande text, 
benämningar, 
mjukvarusträngar, …) 

Översättningsstöd 
med termstöd 

Skörda 
källspråkstermer 

Termstandardisering – Överblick 

hearing protector avrådd 
ear protector avrådd 
ear defender avrådd 
hearing protection rekommenderad 
ear protection avrådd 

en de 
hearing protection Gehörschutz 
operator cabin Fahrerkabine 

en sv 
hearing protection hörselskydd 
operator cabin förarhytt 



Begrepp och termer 

Begrepp 

Definition: blinking light that indicates that the 
vehicle is about to change travelling direction 

Term 

färdriktningsvisare 

Status: deprecated 

Term 

direction-indicator 
Lang: en 

Status: recommended 

Term 

clignotant 
Lang: fr 

Status: recommended 

Term 

Rictungsanzeiger 
Lang: de 

Status: recommended 

Steg 1: Standardisering av 
källspråkstermer 

Term 

blinker 
Status: deprecated 

Term 

blinkers 

Status: deprecated 

Term 

körriktningsvisare 

Status: recommended 



Exempel: Synonyma termer 



Det kan bli komplicerat… 



Faktiskt, väldigt komplicerat… 



Exempel: Homonyma översättningar 

# same 
translation # groups 

68 1 

35 1 

25 2 

21 1 

18 1 

17 1 

16 1 

15 3 

13 2 

12 4 

11 0 

10 6 

9 7 

8 9 

7 11 

6 23 

5 33 

4 61 

3 130 

2 560 

Kunden kräver att översättarna 
använder standardiserade 
term-översättningar… 



Så hur undviker vi inkonsekvenser? 

Standardisera källspråkstermer Standardisera målspråkstermer 

anti-corrosion agent 
corrosion inhibitor 

corrosive protection compound 
rust inhibitor 

rustproofing agent 

anti-corrosion agent  rostskyddsmedel (sv) 
anti-corrosion agent  Korrosionsschutzmittel (de) 
anti-corrosion agent  agente anti-corrosione (it) 



Standardisering:  
Med Fodina-metoden 



Organisationer har termer – termlistor 
Personal monolingual term lists Divisional multilingual term lists Departmental monolingual term lists Bilingual term lists for translation Term list documents Standards 



Organisationer har termer – termer i dokument 
Translation Memories Documents 



Vi kokar ihop dem… 

Termlistor 

Format 
Filter 
Identifiera akronymer 
Hitta definitioner 

Översättningsminnen 

Extrahera termer 
Identifiera akronymer 
Hitta definitioner 

Dokument 

Extrahera termer 
Identifiera akronymer 
Hitta definitioner 

Standarder 

Format 
Filter 
Identifiera akronymer 
Hitta definitioner 



Och så får vi en fin soppa… 



Resultatet… 

• Termkandidater 

• Frekvensinformation från dokument och 
översättningsminnen 

• Matchningar i termlistor 

• Exempel där termkandidater förekommer 

• Definitioner 

• Kommentarer från termlistor och standarder 

 
Men än så länge vet vi inte om termerna har några kopplingar till varandra… 



Så vi lägger till lite kryddor… 

Synonymlistor 

Språkliga mönster 

Tvåspråkiga termlistor 

2 koppar 

0,5 liter 1 portion 

3 matskedear 

Magi 



Och mixar igen… 



Nu börjar det likna nåt… 

hearing protector 56 
ear protector 231 
ear defender 2 
hearing protection 272 
ear protection 140 

operator's cabin 742 
driver's cabin 26 
operator’s cabin 22 
operator's compartment 18 
DRIVERS CABIN 5 
operator's cab 3 
DRIVERS CAB 2 
operator’s cab 34 
operators cabin 185 
operator’s compartment 4 
operator cab 2 
Operators compartment 7 
driver's cab 1 



Term-O-Graf 



Term-O-Graf 

• Webbapplikation för standardisering av termer 

• Visar förslag på termkluster (synonyma termer) både grafiskt och i tabellform. 

• Redigerbart både grafiskt och i tabell. Ändrar man i tabellen uppdateras 
grafen och tvärtom. 

• Workflow:  
1. Granska kluster (se till att alla termer är synonymer) med information om frekvens, 

vilka källor termerna kommer ifrån, hur de kopplats ihop till synonymer m.m. 

2. Lägga till definition (eller acceptera en definition från en tillgänglig termkälla). 

3. Sätta statusförslag (rekommenderad, förbjuden, villkorad…). 

4. Göra om kluster till begrepp. 

5. Skicka batcher med begrepp för validering (som görs av domänexperter i en 
särskild valideringsvy). 

6. Bearbeta validerarnas kommentarer. 

7.  Importera till termdatabas. 

 

 



Valideringsvy 



Import till skrivstödets termdatabas… 



I komplexa domäner måste skribenterna få termstöd 

i skrivmiljön 

Apply corrosive protection 
compound to machined surfaces. 

anti-corrosion agent 
corrosion inhibitor 

corrosive protection compound 
rust inhibitor 

rustproofing agent 

Apply corrosive protection 
compound to machined surfaces. 
Apply anti-corrosion  
agent to machined surfaces. 



Ge stöd åt skribenterna 



Ge stöd åt översättarna 

Apply corrosive protection compound to machined surfaces. 

corrosive protection compound 
   rostskyddsmedel 
 
machined surface 
   maskinbearbetad yta 

Protect unpainted surfaces with rust inhibitor. 
Apply corrosive protection compound to machined surfaces. 
Remove rustproofing agent, label tags as well as dirt. 
Thoroughly clean all piston rods and sliding surfaces that 
have been treated with corrosion inhibitor. 

Acme Translation Tool 

Applicera rostskyddsmedel på maskinbearbetade ytor. 

Term translations Translation segments 

Active segment 



Termstandardisering – hela flödet 

Termarbete i  
Term-O-Graf 

Skrivstöd i 
skrivmiljön 

 
Extrahera 
termöversätt-
ningar eller 
översätt rekom-
menderade termer. 

Översättnings-
verktyg med 
termförslag 

Standardisera 
källspråkstermer 

Bestämma 
rekommenderade 
och förbjudna 
termer för begrepp. 
Skriva definitioner. 

Säkerställ att rätt 
termer används 

Ge skribenter stöd 
för att använda 
rekommenderade 
termer. 

Standardisera 
målspråks-

termer 

Bestäm 
standardiserade 
termöversättningar 
för varje begrepp. 

Säkerställ att rätt 
termer används i 

översättningar 

Ge översättare stöd 
att använda 
rekommenderade 
termöversättningar. 




