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Sammanfattning 

Terminologi från logiklagret – Designmönster för språkoberoende i kontinuerligt 

utvecklade applikationer 

I större flerspråkiga applikationer som vidareutvecklas kontinuerligt under lång tid är 

det en utmaning att säkerställa att terminologin hålls komplett och konsekvent på alla 

språk. Genom att i två avseenden frångå gängse metodik, och dels låta terminologin i 

användargränssnitt påverkas av bakomliggande programlogik och dels bygga kompletta 

fraser av delfraser som kan återanvändas kan man minska risken för inkonsekventa 

ordval och reducera antalet ord och fraser som behöver översättas betydligt. 

 

Abstract 

Terminology from the Logic Layer – A design pattern for localization of 

continuously delivered software 

Ensuring that terminology is kept complete and consistent can be challenging when 

working with large applications that run in multiple languages, especially if they are 

developed continuously during their life cycle. This can be simplified by deviating from 

common practice in two respects; by letting the user interface terminology be affected 

by back-end logic, and by building phrases from common partial phrases that are 

reused. The total amount of words and phrases that need to be translated is also 

significantly reduced with the outlined practice. 

  



Förord 
Denna rapport är ett examensarbete vid institutionen Skolan för datavetenskap och 

kommunikation, CSC på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Handledare 

på KTH var professor emeritus Stefan Arnborg, till vilken jag vill rikta ett stort tack för 

målmedveten och tydlig lotsning när det har behövts. Ett stort tack vill jag även rikta till 

CSC kansli för deras proaktiva och entusiasmerande hjälp med det administrativa. 

Rapporten är resultatet av undertecknads arbete med att ta fram en bättre hantering av 

flerspråkig terminologi för Fleet 101 AB i Stockholm under våren 2015. Jag arbetar 

sedan många år med ansvar för programutvecklingen på Fleet 101 men det är sällan 

man närmar sig en förbättringsmöjlighet på riktigt det grundliga sätt som blir fallet när 

arbetet ska leda till en exjobbsrapport. Att ta sig tiden att göra det har varit intressant 

och jag hoppas att slutsatserna är intressanta även för andra. 
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Bakgrund 
Denna rapport föreslår en lösning på några utmaningar som man ställs inför när man vill 

erbjuda en mjukvara som är flerspråkig. Lösningen har utvecklats med utgångspunkt 

från den befintliga mjukvaran K2 från Fleet 101 AB. Där råder några förutsättningar 

som gör att kraven på språkhanteringen är högre än att ”bara” tillhandahålla flera språk. 

Mjukvaran har funnits under lång tid och vidareutvecklas kontinuerligt i små steg. Detta 

gör att översättning måste kunna ske löpande med en låg insats, även till språk som inte 

behärskas av utvecklarna själva. Tidsperspektivet och att inte hela terminologin 

översätts på en gång gör det särskilt utmanande att vara konsekvent i ordval och stil. 

För att på bästa sätt förstå vari utmaningen med att hålla flerspråkig terminologi 

konsekvent och uppdaterad består, presenteras här de förutsättningar som gäller på det 

undersökta företaget Fleet 101 AB samt i produkten K2. Vidare ges en kort presentation 

av gängse metodik och dess historia. 

Om företaget 
Fleet 101 AB är ett företag som utvecklar mjukvara för transportföretag. Bolagets fokus 

ligger på transportadministrationssystemet K2 som är ett nischat affärssystem för 

mindre och mellanstora företag som säljer landbaserade transporter.  Bolaget växer och 

har i början av 2015 drygt 150 kunder i Norden. Mer information om bolagets produkter 

finns på dess hemsida. (Fleet 101 AB, 2015) 

Även om kunderna i grunden har likartad verksamhet finns det en hel del skillnader 

mellan dem. Dels skiljer sig verksamheterna åt baserat på vilka segment inom 

transportmarknaden som ligger i fokus. De flesta jobbar med snabba ad-hoc transporter 

(bud), lokal distribution och styckegodsnätverk men det finns även kunder som 

fokuserar på partigods, spedition eller trailerdragning. Inom bud ligger fokus på snabb 

ordermottagning och effektiv trafikledning. Distribution bygger ofta på att lägga bra 

rutter, medan styckegodshantering är en kombination av dessa båda med tillägget att 

godset lastas om på terminaler. Partigods liknar på många sätt bud, med skillnaden att 

det handlar om större volymer och avstånd. Spedition kräver trafikledning med 

förståelse för transportmäkling medan trailerdragning behöver stöd för att hålla reda på 

slingor med adresser.  

Ofta överlappar de olika nischerna varandra i kundernas verksamhet och för att vara en 

bra leverantör till en nisch krävs även att man har bra stöd för närliggande nischer (se 

Figur 1). Detta gör att systemet måste vara flexibelt, så att den information som behövs 

för respektive segment kan göras tillgänglig för såväl kundernas egen personal som för 

utförare och transportköpare. 
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Figur 1: Nischer inom transportlogistik som stöds av K2 (Fleet 101 AB, 2013) 

Fleet 101 utvecklar K2 kontinuerligt och släpper ofta nya versioner av produkten med 

kringsystem. Nya funktioner läggs till och de som redan finns anpassas och förädlas. 

Bolaget har en liten grupp utvecklare som jobbar individuellt eller i små grupper med 

stort eget ansvar för de förändringar som genomförs, allt från logisk databasdesign till 

att se till att gränssnitten är enkla och effektiva. 

Att arbeta med frekventa releaser och förändringar och med stort förtroende för 

utvecklarnas förmågor är exempel på principer bakom så kallade agila metoder. (Beck, 

et al., 2001) Dessa har anammats av många företag och organisationer och har inspirerat 

flera större ramverk för styrning av programutveckling som XP, Kanban och Scrum.  

Om produkten 
K2 är ett system för transportplanering och -administration som utvecklas och 

marknadsförs av Fleet 101. Systemet hanterar information om transportordrar genom 

hela deras livscykel. Transportordern skapas, prissätts, planeras och följs upp. Det 

skapas fakturor till kunderna och avräkningsnotor till de underleverantörer som utfört 

arbetet. Genom hela orderns liv är information tillgänglig för de olika intressenter som 

behöver den på sina olika sätt, dels i ett klientprogram, dels via webbplatser för kunder, 

förare och underleverantörer och dels genom appar för förare och terminalarbetare (se 

Figur 2). Det finns möjligheter att integrera med andra system i flera faser av orderns 

liv.  
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Figur 2: Samma information behöver presenteras på olika sätt för olika intressenter (Fleet 101 AB, 2013) 

Orderdata samlas in på flera olika sätt. Det mest grundläggande sättet att mata in 

orderdata är att göra det manuellt direkt i systemet. Där har man också möjlighet att 

göra ändringar på befintliga ordrar ned på minsta detaljnivå. Orderdata kommer också 

ofta in via EDI (Electronic Data Interchange). Det finns många olika sätt att 

representera informationen, vanligast är dock XML eller någon variant av den FN-

stödda textbaserade standarden EDIFACT (Electronic Data Interchange For 

Administration, Commerce and Transport), eller som en enkel textlista. Ytterligare ett 

sätt att samla in orderdata är via en ordersida i de webbapplikationer som hör till K2. 

Dessa kan också användas för att ändra befintliga ordrar. Det går dessutom att skapa 

order med de appar som hör till K2. 

Trafikledning handlar om att utnyttja sina resurser på bästa sätt för att lösa de 

transportuppdrag man har. Även om det finns möjligheter för transportföretagets förare 

att fördela jobb mellan varandra och även om det finns stöd för automatiserad 

tilldelning av order till förare är det absolut vanligaste att trafikledning sköts av 

dedikerad personal med hjälp av trafikledningsgränssnittet i K2 och eventuellt med 

externa ruttplaneringsprogram. K2 har en trafikledning som kan anpassas till olika 

arbetssätt. Till exempel behöver vissa kunna planera uppdrag grafiskt i tiden liknande 

ett Gantt-schema medan det för andra mer handlar om att fördela många uppdrag av 

olika prioritet på tillgängliga fordon, och eventuellt skicka uppdrag vidare till partners.  

Trafikledarens beslut kommuniceras till förare, partners och kunder på olika sätt som 

appar, EDI-integrationer med andra system, aviseringar via e-post eller SMS eller 

webbsidor. 

När transporten är utförd ska den faktureras köparen och avräknas utföraren. Detta steg 

blir enkelt genom att all nödvändig information har samlats in tidigare. Priser räknas ut 

automatiskt baserat på orderinformationen och prislistor som lagts in i systemet. 

Fakturor kommuniceras med kunderna antingen på det gamla klassiska sättet – via 



4 (24) 

pappersutskrifter som postas, eller genom någon av en mängd integrationer med 

fakturaförmedlare. Detsamma gäller avräkningar till utförarna, men här är det också 

vanligt att de själva hämtar sina färdiga avräkningar från de webbfunktioner som hör till 

systemet.  

Behovet att tillfredsställa 
Eftersom bolagets kunder finns i olika länder behöver K2 kunna användas på flera olika 

språk. För närvarande används systemet på Svenska, Engelska, Finska, Norska och 

Estniska. Terminologin behöver hållas uppdaterad allt eftersom systemet 

vidareutvecklas, och nya versioner släpps ofta. Då det är samma mjukvara som 

kontinuerligt vidareutvecklas år för år, är det olika personer som bidrar till 

översättningarna under olika perioder. 

Kunderna har delvis olika verksamheter och informationen som samlas in och 

presenteras i systemets olika delar kan således användas på lite olika sätt av olika 

företag. För en del är det viktigt att kunna göra avsteg från den vanliga terminologin och 

ge vissa begrepp egna benämningar.  

Utmaningen är således att: 

 främja konsekvent terminologi 

 förenkla att hålla terminologin komplett på alla språk 

 möjliggöra kundspecifika variationer i terminologi 

Gängse metodik för terminologi 
Den som vill erbjuda ett program eller en webbplats som vänder sig till användare i 

flera länder måste erbjuda en möjlighet att använda ett språk som användaren behärskar. 

Förutom den uppenbara bekvämligheten för användaren finns det också en finansiell 

nytta; det finns statistik som visar att det är fyra gånger mer sannolikt att en kund gör ett 

köp om gränssnittet är på vederbörandes eget modersmål. (Welzer, et al., 2005) I de fall 

man inte kan förvänta sig att användaren besitter några särskilda språkkunskaper blir det 

naturligtvis helt avgörande att gränssnittet är på kundens eget modersmål för att det ska 

kunna användas över huvud taget. Detta är inget nytt, och genom åren har det funnits 

olika sätt att göra det möjligt att visa samma gränssnitt på olika språk.  

Internationalisering och Lokalisering 

För att ett system ska fungera väl i olika regioner och olika kulturer krävs mer än en bra 

översättning. Man brukar skilja mellan internationalisering och lokalisering. 

Internationalisering av en mjukvara är att se till att den är förberedd för att användas 

med olika språk och regionspecifika format, medan lokalisering är processen att faktiskt 

anpassa för ett specifikt språk eller kulturområde (Xia, et al., 2013)  

Internationalisering 

Grunden i internationalisering är att se till att programvaran, webbsidan, datainnehållet 

eller vad det må vara, inte innehåller språk- eller kulturspecifika element. Det mest 
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uppenbara och exemplet på sådant är texter och meddelanden, men mycket annat 

behöver också abstraheras. 

Till exempel bör datum-, tid- och nummerformat följa den lokala standarden. Detta 

hämtas lämpligen från operativsystemet där inställningarna redan gjorts sedan tidigare. 

(Esselink, 2000) sid. 35. Från operativsystemets regionsinställningar kan man även 

hämta valuta och formateringsregler för den. I en allt mer globaliserad värld förefaller 

detta dock inte längre som någon bra standard då det inte är självklart att det vid varje 

tillfälle är den regionala valutan som behandlas. Bland Fleet 101s kunder är det till 

exempel mycket vanligt att både euro och svenska kronor används parallellt. Oavsett 

om valet kommer från operativsystemet eller från data i programmet är det fortfarande 

nödvändigt att man förberett systemet för att visa pengabelopp på det sätt som är 

lämpligt för aktuell valuta. 

Gränssnittet i ett internationaliserat system behöver ta hänsyn till att ord och fraser kan 

ha mycket olika längd på olika språk. En engelsk text blir till exempel 15-20 % längre 

när den översätts till franska, och så mycket som 80 % längre när den översätts till 

Hindi. (Collins, 2012) En avstämning av att gränssnittet faktiskt ser bra ut och 

eventuella justeringar av det ingår också i lokaliseringsprocessen (CE, 2015) men ju 

bättre förberedelser man gjort under internationaliseringen desto mindre jobb blir det 

senare.  

För att kunna stödja olika alfabeten för såväl lokaliserade fraser som innehåll måste en 

tillräckligt flexibel teckenuppsättning väljas. Unicode rekommenderades tidigt  

(Esselink, 2000, p. 31) och är idag de-facto standard, i alla fall i .NET-utveckling 

(Microsoft Corporation, 2015). Hänsyn måste också tas till att alfabetet sorteras olika i 

olika regioner. I Sverige lägger vi till exempel bokstaven ö sist medan den i de flesta 

andra alfabeten räknas som ett o med accent och även sorteras in tillsammans med 

bokstaven o. (Collins, 2012, p. 76). 

Sist men inte minst måste allt som ska kunna översättas lyftas ut ur programkoden och 

organiseras så att det kan översättas på ett rationellt sätt. Det finns flera olika sätt att 

göra detta, där särskilda så kallade resursfiler, separerade enligt region och språk är 

vanligast. Dessa väljs sedan automatiskt baserat på operativsystemets språk. Esselink 

lyfter fram tre fördelar med att externalisera sådant som ska översättas: (Esselink, 2000, 

p. 32). 

 Effektivitet. För varje ny språkversion av programmet behöver bara resursfilerna 

översättas. 

 Säkerhet. Översättarna behöver inte tillgång till källkoden. 

 Kvalitet. Minskad risk att missa något som borde ha översatts, och mindre risk 

för påverkan på programmets funktion. 

Man bör sträva efter att inte använda bilder som innehåller text eller av någon annan 

anledning behöver anpassas vid lokalisering. Färger och handsymboler kan till exempel 

ha olika innebörder i olika kulturer. (Collins, 2012) sid 78.  Måste man ändå det, som 
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när det är fråga om en webbsida vars design till stor del bygger på bilder så måste även 

dessa flyttas ut så att de enkelt kan bytas ut beroende på språk och kultur. (Murtaza & 

Shwan, 2012) sid 87. 

Lokalisering 

Givet att internationaliseringen gjorts på ett noggrant sätt är anpassningen av ett system 

till ett specifikt språk- och kulturområde framförallt en fråga om översättning av texter 

och fraser som förekommer i systemet och tillhörande dokumentation. Annars kan det 

vara en mycket dyr process att lokalisera ett system då det kan krävas omfattande 

justeringar. (Xia, et al., 2013) Även om själva översättningen är huvudsysslan vid 

lokalisering bör man inte glömma att tid och därmed kostnader även tas i anspråk för 

förberedelser, testning, grafikarbete, och produktion av eventuella nya trycksaker. 

(Esselink, 2000) sid 434.  

Fokus i denna rapport är dock effektiv hantering av terminologi i ett redan 

internationaliserat system. 

Historik 

Länge var det så att program lanserades på ett språk i taget och att språket var en 

integrerad del av programkoden. I många fall är det fortfarande så, men idag strävar 

man efter att skapa lösningar som inte behöver paketeras och/eller distribueras separat 

för varje nytt språk som läggs till. Istället jobbar man med så kallade ”language packs”.  

IBM har till exempel sedan år 2000 strävat efter att göra översättningar helt oberoende 

av själva programkoden, och har producerat förklarande diagram som tydliggör 

skillnaden mellan det gamla och det nya sättet att jobba (se Figur 3 och Figur 4). 

 
NLS = National Language Support 

NLV = National Language Version 

Figur 3: Det gamla sättet att jobba med terminologi (IBM Corporation, 2014) 

 I figuren ovan levereras flera olika versioner av samma mjukvara där den enda 

skillnaden är språk och kulturella konventioner. 
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Figur 4: IBM "Single Software Solution" (IBM Corporation, 2014) 

Det nyare arbetssättet tar hänsyn till behovet av olika språk och konventioner från 

början och tillåter därför att samma mjukvara distribueras till flera marknader. 

Användarstyrd terminologi 

Både det gamla och det nya sättet att leverera mjukvara med rätt språk utgår från att 

terminologin levereras tillsammans med mjukvaran. I vissa fall kan man dock vilja låta 

ordval bestämmas i ett senare skede, som till exempel när lösningen används i olika 

branscher eller olika nischer i samma bransch. Det kan också vara så att lösningen 

aldrig kommer att levereras med ett officiellt språkpaket till en viss marknad om den 

bedöms vara för liten men man ändå vill ge användare möjlighet att själva göra en 

översättning.  

Oavsett omfattning är en lösning på detta att tillåta extra, separata språkdata med de 

undantag man vill göra från standardterminologin. Om man bara vill översätta delar av 

ett system men ändå kunna använda hela systemet behöver man en logik för att hämta 

ord från ett standardspråk som kan vara olika för olika lokala språk.  (Ali, 2014) Till 

exempel kan den som vill översätta ett system till svenska låta översättningen falla 

tillbaka på engelska i de delar av systemet som ska användas sällan eller bara av 

personer som kan antas behärska engelska. 

I K2 finns sedan tidigare en lösning där behöriga användare kan söka upp och ändra ord 

eller fraser. Detta används för att anpassa fackord eller begrepp som man i den 

användande organisationen har valt att benämna på annat sätt än det som är standard i 

produkten. De egna översättningarna/terminologiposterna sparas i en separat tabell i 

databasen och används istället för standardorden i gränssnittet.  

Om målsättningen istället är att låta användare skapa en helt egen översättning behövs 

ett system som ger bättre överblick. Hunt beskriver ett möjligt sådant system som 

skapar nya resursfiler. (Hunt, 2013) Något separat sådant system finns inte framtaget för 

K2, däremot har man med framgång använt Excel för översättning både när man jobbat 

med professionella översättare och när det varit fråga om intresserade användare som 
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till exempel de som velat ha en estnisk version. Här måste dock bolagets utvecklare 

bistå för att läsa tillbaka de nya översättningarna till systemet om de ska fungera som en 

helt egen terminologiuppsättning. 

Nuvarande lösning 

Uppdelning mellan gränssnitt och logik  

Ända sedan Tryggve Reenskaug beskrev en första variant av MVC (Model-View-

Controller) mönstret för programutveckling på slutet av 1970-talet (Reenskaug, 1999) 

har man sett fördelar med att separera gränssnitt från affärslogik. På senare år har 

flertalet varianter på idén blivit populära, mycket för att separationen gör att det blir 

enkelt att testa de individuella delarna var för sig. Det kan också vara en fördel att ha en 

tydlig separation mellan gränssnitt och logik så att olika specialister kan fokusera på 

sina respektive ansvarsområden parallellt när väl strukturen för programmet är bestämt. 

Separationen gör att man i idealfallet skulle kunna förändra gränssnittet radikalt utan att 

affärslogiken behövde påverkas alls. 

En av Microsofts varianter på temat kallas MVVM (Model-View-ViewModel) (se 

Figur 5). ”Model” är den underliggande datamodellen med den logik som i princip inte 

har något alls med presentationen för användaren att göra. I K2 används en 

relationsdatabas (SQL Server) för hantering och lagring av data och en objektstruktur i 

kod som liknar databasstrukturen men som kan anpassas efter behov. Detta är ett 

mycket vanligt tillvägagångssätt och det finns många ”Object-relational mapping”-

ramverk som kan användas för ändamålet. K2 inkluderar en egen implementation av 

detta som kan utökas efter behov, som till exempel den föreslagna lösningen på 

utmaningarna med dynamisk terminologi. 

”ViewModel” är länken mellan ”Model” och ”View” och är berikad med funktioner för 

att stödja presentationslagret. Viktigast är funktioner för att låta gränssnittet hållas 

uppdaterat i förhållande till datats tillstånd. 

”View” (vyn) är presentationen, det användaren ser och interagerar med. Vyn är i 

aktuellt system implementerad med WPF (Windows Presentation Foundation) som från 

början är byggd för att använda ”bindings”, alltså den teknik som Microsoft tagit fram 

för att sköta synkroniseringen av gränssnittet och systemets tillstånd. WPF-gränssnitt 

beskrivs med XAML (extensible markup language)-kod som är ett XML-baserat sätt att 

deklarativt beskriva gränssnittet och anropa funktioner i bakomliggande program. Det 

finns flertalet fiffiga lösningar i XAML för att se till att det blir praktiskt genomförbart 

att till fullo beskriva gränssnittet på detta sätt. En av dem, som använts i aktuellt arbete 

och bör nämnas för att få den i sitt sammanhang, är Markup Extensions. Markup 

Extensions är ett sätt att göra funktioner tillgängliga direkt från XAML-koden, utan att 

de ska behöva vara en del av aktuell ViewModel. Detta är särskilt användbart för 

funktioner som man vill anropa i flera olika vyer som inte har samma datamodell.  
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Figur 5: Model View ViewModel (Ugaya40, 2012) 

Det är i “View” och i viss mån i ”ViewModel” man normalt hanterar allt som har med 

gränssnitt att göra, som den här aktuella frågan om flerspråkig terminologi. 

De diskuterade lösningarna är framtagna med utgångspunkt från MVVM som arbetssätt. 

Märkord i presentationslagret 

För att slå upp aktuella översatta ord att använda tilldelas varje ställe där ord behövs ett 

märkord, eller ”tag” som det ofta kallas. När den delen av programmet körs används 

märkordet för att slå upp det översatta ordet ur förrådet med översatta ord (se Figur 6) 

och presentera det istället. I K2 används ett gemensamt förråd med översatta ord för 

hela systemet och märkorden är anpassade så att man snabbt kan förstå var de används 

och till vad. Rubriken för kundnummerfältet i kundregistret kan till exempel se ut så 

här: CUS_LBL_CustomerNumber, där CUS berättar att det är just kundregistret som är 

tänkt plats för användning av fältet, LBL att det är en fältrubrik (Label) och 

CustomerNumber berättar vilket begrepp det faktiskt handlar om. Att märkordet berättar 

hur begreppet ska användas hjälper översättaren att hålla sig till gemensamma 

standarder för hur gränssnitten ska se ut. Så berättar exempelvis ”LBL” att den färdiga 

översatta frasen bör avslutas med kolon, önskat resultat av 

CUS_LBL_CustomerNumber är alltså ”Kundnummer:” på svenska eller 

”Asiakasnumero:” på finska. 
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Varje ställe i gränssnittet där ett ord ska visas har normalt ett eget märkord, och 

terminologin orienteras helt efter gränssnittet (se Figur 6). 

 

Figur 6: Varje förekomst av ett begrepp har ett eget märkord 

Några undantag till detta förekommer, till exempel har begreppet ”Namn” som 

återkommer i många register ett gemensamt märkord för att undvika uppenbart onödiga 

upprepningar. 

Lagring i databas 

I det undersökta systemet lagras alla ord och fraser, det som skulle kallas ”Language 

Pack” i exemplen från IBM (se Figur 4), i samma databas som används för att lagra 

produktionsdata. Överallt i systemet där text ska visas finns en terminologimarkör 

istället, och denna markör tillsammans med uppgift om aktuellt språk används för att slå 

upp texten som ska visas (se Figur 7). 

 

Figur 7: Terminologi i databas 

Fördelar 

Att lagra terminologin i en gemensam databas har flera fördelar. 
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Gemensam terminologi. I de fall den användande i organisationen gör ändringar i 

terminologin för att bättre spegla deras egna behov, blir dessa ändringar tillgängliga för 

alla användare utan att det behöver göras någon manuell uppdatering av språkfiler på 

användarnas arbetsstationer. 

Programstöd för användarstyrd terminologi. Att ha både struktur och värden 

tillgängligt gör att det går att skapa enkla och informativa gränssnitt som gör det lätt att 

göra korrekta egna språkförändringar. 

Mindre storlek på installationen. Eftersom terminologin till alla tillgängliga språk inte 

behöver sparas på varje dator där någon del av systemet ska köras tar installationen 

mindre plats. Allteftersom både lagringsmedia och bandbredd blivit billigare och mer 

lättillgängligt har denna fördel minskat i betydelse. Det är dock möjligt att det blir 

viktigare igen om det skulle bli populärt att ha huvudprogrammet installerat på en 

tablet-dator. 

Nackdelar 

När databasen inte är tillgänglig. En nackdel med att lagra terminologin i databasen 

istället för direkt på användarnas datorer är att den inte är åtkomlig om databasen av 

någon anledning inte är tillgänglig. Detta är i och för sig en relevant invändning, men 

man kan tänka sig flera lösningar på problemet. En lösning är att ha en begränsad 

mängd terminologi lokalt, bara tillräckligt för att förklara problemet.  

En annan lösning är att mellanlagra all terminologi lokalt och synkronisera eventuella 

ändringar löpande när databasen är tillgänglig. I praktiken har det dock inte funnits 

något behov av det eftersom tillgång till databasen ändå är en förutsättning för att kunna 

använda systemet på ett meningsfullt sätt. Dessutom kan det i de sällsynta fall då 

databasen är otillgänglig räcka att ge felmeddelanden på engelska - den tekniska 

personal som hanterar dessa problem föredrar rentav ofta det. 

Tredjepartsprogram. En annan nackdel är att det blir svårare att använda 

tredjepartsprogram för språkhanteringen eftersom de ofta är framtagna speciellt för att 

skapa och översätta resursfiler. Detta har inte heller visat sig vara något stort problem i 

praktiken då man har skapat egna enkla program för att hjälpa till med identifiering av 

terminologi som saknas, och anlitade översättare inte haft några krav på att något sådant 

program ska finnas.  

Utmaningar med nuvarande arbetssätt 
Det nuvarande arbetssättet tillfredsställer behoven: 

 att kunna använda systemet på flera olika språk och  

 att kunna ändra vissa ordval direkt hos kunden  

Det finns dock flera utmaningar. 
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Löpande översättning – komplett terminologi 

Systemet utvecklas kontinuerligt och kundernas system uppdateras ofta med nya 

versioner. Beroende på hur nära inblandade olika kunder är i utvecklingen av funktioner 

vid ett givet tillfälle kan uppdateringarna komma så ofta som flera gånger i veckan. Då 

är det svårt att säkerställa att alla eventuella nya ord har översatts, särskilt när 

kompentensen att översätta till vissa språk inte finns inom bolaget. 

I görligaste mån löser man detta med hjälp av ett program som analyserar märkordet 

och försöker hitta liknande märkord bland de befintliga och erbjuder möjlighet att 

återanvända (kopiera) de översättningar som använts till det. Detta blir möjligt eftersom 

märkorden följer en viss logik. Enklare fältrubriker som till exempel val av kund kan 

nästan alltid återanvändas då märkorden bara skulle skilja sig i den första delen, den 

som berättar var i systemet man befinner sig (se Figur 8).  

Fältrubrik och värde för val av åkare för 

förare  

Fältrubrik och värde för val av åkare för 

fordon 

EMP_LBL_Supplier VHC_LBL_Supplier 

Åkare: Åkare: 
Figur 8: Exempel på märkord som sannolikt representerar samma värde 

Många fraser är naturligtvis mer komplicerade och är man inte säker på att det är exakt 

samma grammatiska form som ska användas på alla språk så är det bättre att utelämna 

det man inte kan och invänta genomgång av en kvalificerad översättare. 

Detta innebär att det finns versioner av systemet där vissa ord helt saknar översättning 

på ett eller flera språk, vilket naturligtvis inte är bra. 

Till externa översättare levereras listor med märkord som behöver översättas och deras 

svenska och engelska översättningar, tillsammans med information om vilka 

översättningar som gjorts för alla tidigare märkord. Även om märkordens struktur 

många gånger är en god ledtråd till vilket ord som motsvarar det aktuella (exempelvis 

efterledet ”Supplier” för Åkare i exemplet ovan), så är det inte någon strikt definition. 

Det kan också finnas märkord som bara för den som är djupare insatt i systemets 

uppbyggnad uppenbart pekar ut vilket eller vilka fackord som motsvarande fras 

innehåller. (Att ett märkord som slutar med ERR_Saving avser fel vid sparande är lätt 

att förstå men bara med kunskap om att SUE motsvarar en funktion där man kan koppla 

förare till åkare kan man göra en bra översättning av märkordet SUE_ERR_Saving.)  

Vid större översättningsarbeten som till exempel införande av ett helt nytt språk har 

översättaren tid på sig att sätta sig in i produkten och lära sig förstå kontexten, men 

handlar det bara om ett fåtal ord finns inte alltid tid för det.  

Konsekvent terminologi 

För externa översättare kan det vara svårt att veta vilken av flera i och för sig korrekta 

översättningar av ett ord eller en fras som ska väljas. Man försöker komma runt denna 

problematik genom att ge översättaren tillgång till listor med tidigare översättningar så 

att ordvalet kan bli konsekvent, men det finns flera tillfällen då det ändå kan vara svårt. 
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I K2 som ju fokuserar på transporter finns det många olika typer av zoner som är lätta 

att förväxla. Zon, region och område skiljer sig i den finska översättningen till exempel 

bara med ett förled (alla slutar på ”alue”) och det har flera gånger visat sig att det 

nödvändiga förledet har fallit bort. Även om det egentligen inte behövs för att den 

enskilda översättningen ska bli korrekt så behövs det för att det ska bli rätt i förhållande 

till helheten. Just när det bara är ett fåtal ord som ska översättas visar sig att denna typ 

av problem lätt uppkommer.  

Till svenska och engelska kan bolagets utvecklare själva översätta, och det fungerar 

oftast väl då dessa har kunskap om vilka koncept det är som är aktuella. Utvecklarna har 

även enkel tillgång till befintliga översättningar när nya ska införas. Även då uppstår 

dock inkonsekventa ordval, i synnerhet i de fall det finns flera alternativ som i sig är 

korrekta (även som fackord) men som används olika av olika kunder. När framtagning 

av nya funktioner sker i nära samarbete med en kund är det lätt att dennes ordval smittar 

av sig till utvecklingen. Man tror helt enkelt att man vet vilket uttryck det är som ska 

användas men misstar sig då standarden inte är samma som den aktuella kundens 

ordval. 

Genomgripande ordvalsändring 

De kunder som vill göra egna ordval som avviker från den terminologiuppsättning som 

följer med systemet har möjlighet till det med hjälp av ett enkelt verktyg i systemet (se 

Figur 9).  

 

Figur 9: Verktyg i K2 för ändring av ordval hos kund 

Användaren söker upp de ord som ska ändras och gör ändringar som sparas i den 

aktuella kundens system. Även detta fungerar väl men är inte alldeles okomplicerat att 
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hantera. I vissa fall kan det handla om många ord som ska ändras. Detta är osmidigt 

men egentligen inte något större problem då ordval inte är något man ändrar löpande 

utan snarare ”en gång för alla” när systemet tas i drift. Det som däremot är ett problem i 

praktiken är att det är omöjligt för kunden att på förhand veta om det har kommit nya 

märkord som avser det aktuella begreppet. Då behöver den nya terminologin uppdateras 

med det ordval man bestämt sig för. I praktiken händer detta dels när användargränssnitt 

görs (om även om man naturligtvis försöker återanvända märkord så gott det går), och 

dels när ett begrepp används på något helt nytt sätt. Om det till exempel införs en ny 

sökfunktion där Kundnummer är ett möjligt sökbegrepp, så skulle det uppstå ett nytt 

märkord för detta. 

För att säkerställa att terminologin är konsekvent måste man med andra ord titta igenom 

den varje gång det kommer nya versioner. 

Dessutom drabbas de kunder som vill ha egna ordval precis som bolagets egen 

översättning av svårigheter med att hålla isär liknande begrepp. I systemet finns olika 

begrepp för åkare och underleverantör, och ett exempel ur verkligheten är där förvirring 

uppstått då kunden valt att ändra ordvalet ”åkare” till ”leverantör”. 

Framväxten av en ny lösning 
Grundidén till den nya lösningen föddes av att systemet är byggt på en välnormaliserad 

databas. Grovt förenklat innebär detta att man inte sparar samma data onödigt många 

gånger och att det inte finns flera olika förekomster av samma begrepp. Istället används 

referenser till originaltabellerna. (Wikipedia, 2015) 

Den objekt-data modell som används i K2 följer databasstrukturen nära och alla som 

utvecklar i systemet har full förståelse för vart respektive fält hör i datalagret. Genom att 

utnyttja denna kunskap även i presentationslagret skulle man kunna översätta varje 

begrepp endast en gång. 

Den nya lösningen utvecklades successivt från en modell där märkorden hämtades från 

objekt-data-modellen, till en kombinationslösning där vissa märkord kan hämtas 

därifrån men där merparten fortfarande bestäms i presentationslagret. Lösningarna 

provades ut i separata mindre program för att säkerställa att de var tekniskt 

genomförbara och praktiska att använda innan de applicerades på systemet K2. 

Attribut som returnerar märkord 
Egentligen är det inte nödvändigt att överföra kunskap om databasdesignen till 

presentationslagret – det jag vill åstadkomma är att säkerställa att det alltid är samma 

märkord för terminologi som används för samma begrepp oavsett var i systemet 

begreppet används. Man skulle till exempel se till att märkordet för ”Kundnummer” är 

samma i så olika delar av systemet som registret över kunder, orderläggningen och 

fakturasökningen. I den ursprungliga, klassiska terminologihanteringen har dessa 
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märkord som ”CUS_LBL_CustomerNumber”, ”ORD_LBL_CustomerNumber” eller 

”INV_CBO_CustomerNumber”. 

 

Figur 10: Gemensamt märkord för samma begrepp via logiklagret 

Därför föddes idén att märkordet skulle anges på en nivå där det fanns definitiv kunskap 

om var kundnummer egentligen hörde hemma. Den första generationens lösning på 

problematiken var att använda attribut som returnerade märkord för terminologi (se 

Figur 10).  

I C# är attribut en del av språket som kan användas som ”syntaktiskt socker” 

(Wikipedia, 2015a) för att skriva extra funktioner som har med givna fält att göra. 

Lösningen hade naturligtvis kunnat implementeras med separata vanliga funktioner 

också men med tanke på omfattningen (det finns väldigt många olika fält) är det viktigt 

att ha en kompakt och för utvecklaren smidig lösning.  

Valet av märkord flyttas således till logiklagret (”Model” i MVVM-arkitekturen i 

aktuellt fall) och returnerar via mellanlagret (”ViewModel”) samma märkord för samma 

användning (till exempel som fältrubrik) oavsett var i systemet det används. I 

kundregistrets och orderläggningens logiklager ser det till exempel ut som i Figur 11: 

Kundregistrets logiklager Orderläggningens logiklager 

[Terminology("CustomerNumber")] 
public string CustomerNumber { osv... 

[Terminology("CustomerNumber")] 
public string OrderCustomerNumber { osv... 

Figur 11: Samma märkord returneras i olika delar av systemet 

Dessa attribut används sedan i WPF-gränssnittet antingen med hjälp av en Binding 

direkt, eller en Markup Extension som skapar en Binding i bakgrunden (där det senare 

alternativet ger mer kompakt xaml-kod). En kort beskrivning av WPF, Bindings och 

Markup Extensions med mera återfinns i avsnittet om MVVM. 

Flera märkord behövs 

Lösningen fungerar bra tekniskt men den uppmärksamme läsaren har redan upptäckt att 

vi här saknar den del av märkordet som beskriver hur det skulle användas (till exempel 



16 (24) 

som fältrubrik). Det blir snart tydligt att det finns flera typiska användningsområden för 

begreppens benämningar. Begreppet Åkare användes som testbädd för lösningen. Det 

förekom från början på 40 olika ställen i systemet. De vanligaste användningarna var 

som fältrubrik, i felmeddelanden och i väljare av olika slag. Dessa typiska 

användningsområden med sina olika krav på formatering skulle kunna lösas genom att 

tillåta fler attribut per fält. 

Så skulle man stapla attribut på varandra utifrån hur de skulle användas, till exempel: 

[TerminologyTag(”Customer”, ”LBL”)]  Kund: 

[TerminologyTag(”Customer”, ”HDR”)] Kund 

[TerminologyTag(“Customer”, “ERRsaving”)] Fel vid sparande av kund. 

Detta skulle innebära stora mängder terminologiattribut i logiklagret och lösningen 

skulle snabbt röra sig bort från kravet att vara ”rent” ur ett utvecklarperspektiv. Allt för 

mycket kunskap om hur begreppen skulle användas i presentationen skulle krävas. Det 

är inte heller alla begrepp som behöver stödja alla tänkbara användningsområden. 

Dessutom löser detta inte mer komplexa fraser där fler än ett fackord förekommer 

samtidigt som till exempel meddelandet ”Fel vid koppling av anställd till åkare.” 

Lösningen att jobba med olika attribut för varje sätt att använda ett begrepp förkastades 

därför efter att de praktiska programmeringsmässiga konsekvenserna analyserats. 

Komplexa fall 
När man undersöker de olika användningarna av begrepp i ett flerspråkigt system, 

märker man snart att det snarare är samspelet mellan språk och teknik än tekniken i sig 

som är utmaningen när det gäller att förenkla hanteringen av terminologi. För att 

fortsätta med exemplet Åkare så används själva ordet i fyra olika varianter i den svenska 

översättningen (Åkare, åkare, åkaren, åkarens). I den finska översättningen är det istället 

sex olika varianter eftersom finskan bakar in fler prepositioner i själva ordet. Hade det 

funnits en tysk översättning så hade begynnelsebokstaven konsekvent varit versal och 

antalet varianter hade blivit något färre. IBM hänvisar i sin guide för flerspråkighet till 

ISO 12620:2009 som listar över 200 egenskaper som ett ord kan ha. (IBM Corporation, 

2013) 

Det är med andra ord inte rimligt att försöka ta med alla tänkbara former och varianter 

av varje ord, utan det måste finnas en flexibilitet för att införa nya varianter av 

fackorden vid översättningstillfället.  

Kombinationslösning 

De ursprungliga kraven (att minimera antalet översättningar av samma begrepp och att 

främja konsekvent terminologi) kompletteras alltså med att det måste vara möjligt att 

införa nya varianter av begreppet vid översättning. 

Lösningen jag föreslår är att göra det möjligt att kombinera terminologi som hanteras 

med utgångspunkt från presentationslagret där man har bäst kunskap om sammanhanget 
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med terminologi som tar sin utgångspunkt från logiklagret där det är otvetydigt vilket 

begrepp det är fråga om (se Figur 12). 

 
Figur 12: Fraser byggs av sammanhang och begrepp 

Platshållare i terminologin 

Fraserna i gränssnittet byggs med hjälp av en funktion som ersätter speciella 

”platshållare” med annat data. Detta sätt att jobba är vanligt när man vill fälla in värden 

i en mening, som till exempel ”Deklarationen ska lämnas in senast 2015-05-04”. Det är 

dock inte alltid självklart hur själva värdet ska formateras – det hade lika gärna kunnat 

vara ”Deklarationen ska lämnas in senast 4 Maj”. Funktionen som ersätter platshållaren 

bör således också kunna ta emot en hänvisning till hur datat ska formateras.  

För datum och siffror finns det etablerade format och exemplet ovan skulle vid 

användning av samma funktioner som aktuell lösning (se nedan), se ut som 

”Deklarationen ska lämnas in senast {0:d}” där d står för kort datum enligt aktuella 

regionsval i operativsystemet. Just datum och siffror är i och för sig något man ska 

undvika att bygga in i fraser eftersom de riskerar att påverka omgivande ord. (Esselink, 

2000) sid 34. På många språk inklusive svenska är det till exempel skillnad på orden om 

man avser en eller flera av något. Antalet påverkar till exempel formen för ordet rad i 

fraserna ”Ta bort 5 rader” respektive ”Ta bort 1 rad”. 

I den färdiga lösningen använde jag funktionen String.Format i C#. Funktionen fungerar 

så att en textrepresentation av ett eller flera dataobjekt eller variabler byggs ihop med en 

textsträng som innehåller platshållare. För att hitta variablernas textrepresentation 

används deras ToString-metod. En enkel ToString-metod som returnerar en sträng finns 

i alla klasser i .NET Framework. Den kan ärvas och utökas i egna klasser. Många 

klasser som ingår i ramverket har överlagrade versioner av ToString som tillåter 

påverkan på formateringen av resultatet. Så kan till exempel datum enkelt fås i 

färdigformaterat skick genom att skicka med en formatspecifikation som ”yyyy-MM-

dd” (specifikt fyra siffror för år, två för månad och två för dag med bindestreck 

mellan)eller ”d” (operativsystemets korta format för datum) till ToString. I den mån 
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variabelns ToString-metod kan ta emot specifikation av sitt format kan man använda det 

även i platshållaren i textsträngen man vill att String.Format ska utöka. (Microsoft, 

2015) Om lösningen skulle implementeras i ett annat språk än C# och det inte skulle 

finnas någon färdig motsvarande funktion i det språket, torde det inte vara någon stor 

sak att skapa en egen motsvarighet. 

Ordvarianter som format 

Genom att lagra samlingar av varianter av ord istället för enskilda texter i 

terminologiförrådet kan formateringsfunktionerna i String.Format och ToString 

återanvändas. Det kan finnas flera värden för varje kombination av märkord och språk. 

Då specificeras grammatisk form eller annan variation som gemen/versal separat. Så 

kan till exempel alla aktuella former av begreppet Åkare samlas under samma märkord. 

Variant Svenska Engelska 

 Åkare Supplier 

gemen Åkare  

lower  Supplier 
Figur 13: Exempel på olika varianter av begreppet åkare, Samtliga samlas under samma märkord. 

Som synes (se Figur 13) är det olika varianter på svenska och engelska, även om just 

gemen/lower syftar på precis samma variation. Anledningen till detta är att vilka 

varianter som behövs är beroende av språk. Behovet att skriva ut ordet med gemener är i 

och för sig gemensamt för de allra flesta språk men mer ovanliga böjningsformer på till 

exempel finska är det inte, och det kan vara en fördel om grammatiska former beskrivs 

på ett sådant sätt att översättaren som är bekant med aktuellt språk enkelt förstår dem.  

Hur man benämner varianterna är fritt (se Figur 14), men det är viktigt att man är 

konsekvent så att man kan minska antalet varianter av varje begrepp så mycket som 

möjligt för att därigenom minska antalet översättningar som behövs. Man skulle kunna 

tänka sig att ha en fast uppsättning tillåtna varianter om det skulle visa sig vara 

nödvändigt. 

Skulle en variant saknas så kan grundformen användas. Detta ger i och för sig sannolikt 

en felaktigt böjd fras men jag bedömer det vara bättre än att det betydelsebärande ordet 

helt utgår. 
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Figur 14: Lagring av terminologi med varianttillägg i databas 

Användning av platshållare och terminologi med formatvariant 

Några konkreta exempel visar hur text med platshållare samspelar med begrepp med 

formatspecifikation.  

En enkel fältrubrik visas i K2 till vänster om aktuellt fält och med ett kolon efter. I den 

föreslagna lösningen har den märkordet ”C_LBL” för ”Compound” och ”Label”, och 

ser ut så här: ”{0}:” Eftersom det inte finns någon formatspecifikation används 

grundformen, och resultatet av GetTerminology(”C_LBL”, ”Supplier”) blir om valt 

språk är svenska, ”Åkare:”. 

Variant kan anges som formatspecifikation i grundtexten, exempelvis ”Fel vid sparande 

av {0:gemen}.” Anropet till GetTerminology påverkas inte utan blir i det här fallet 

GetTerminology(”C_ERR_Saving”, ”Supplier”). Att det ska vara gemen bokstav i den 

svenska översättningen betyder inte att det ska vara det i alla andra översättningar. Den 

engelska översättningen av C_ERR_Saving skulle kunna vara ”{0:definite} cannot be 

saved” för att få fram ”The supplier cannot be saved”.  

Det går också bra att skicka in flera ord. För att återkomma till det tidigare 

problematiska fallet med ”Fel vid koppling av anställd till åkare” anropas det i den 

slutliga lösningen med GetTerminology(”SEU_ERR_Connecting”, ”Employee”, 

”Supplier”), och den svenska översättningen av märkordet SEU_ERR_Connecting är 

”Fel vid anslutning av {0:gemen} till {1:gemen}”. 

Framgångar 
Lösningen provades ut på registret för åkare i K2. Åkare har i systemet 40 egenskaper 

som en användare kan vilja se. Innan lösningen applicerades användes i åkarregistret 88 

märkord som var unika för just det registret. Av dessa var 11 sådant som inte hade 

direkt med åkarens egenskaper att göra, till exempel grupperingsramar och funktioner i 

menyer. Av återstående 77 märkord kunde 37 stycken tas bort helt medan övriga 40 

ersattes med 40 nya neutrala märkord. 11 av dessa avsåg referenser till andra begrepp 
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och kan återanvändas när terminologin uppdateras i motsvarande delar av systemet. För 

att använda dem infördes 4 nya märkord som kan återanvändas i alla delar av systemet 

(märkorden var för rubriker, fältrubriker, kryssrutor och listrubriker).  

Unikt för åkarregistret återstod med andra ord 40-11 begrepp och 11 övriga märkord, 

totalt 40 märkord mot tidigare 88; eller en reduktion på 55 %. 

Nu kunde de befintliga översättningarna återanvändas men en motsvarande reduktion 

vid införande av nya gränssnitt är positiv inte bara av praktiska skäl utan kan även 

påverka kostnaden för översättning då denna oftast debiteras per ord. 

Invändningar 

Mer komplicerat att översätta 

Eftersom många av texterna är korta är det svårt att få en känsla för deras sammanhang 

vid översättning. Är dessutom de betydelsebärande orden ersatta med platshållare 

riskerar det att bli ännu svårare att förstå sammanhanget, och kombinerade fraser är 

därför svårare att översätta. (Esselink, 2000) sid 34.  

Den utprovning av lösningen som gjordes var begränsad i omfattning och det var inte 

svårt att hålla koll på vilka former som behövde översättas. Skulle man göra ett större 

översättningsjobb som till exempel ett helt nytt språk är det dock helt nödvändigt att ha 

ett system för att veta vilka av de möjliga formerna av ett ord som faktiskt behöver 

översättas. I teorin skulle ju alla märkord som avser begrepp kunna användas i bestämd 

form men i praktiken är det inte så, och en viktig poäng med hela lösningen är att 

minimera mängden ord att översätta. 

Det finns också en risk att det infogade begreppet har egenskaper (som genus) som 

påverkar formen för ord runt omkring som till exempel adjektiv och prepositioner. En 

mening som på engelska börjar med ”The first {0:lower} ...” skulle på svenska kunna 

bli antingen ”Den första {0:gemen,bestämd} ...” eller ”Det första {0:gemen,bestämd} 

...” Det finns två tänkbara lösningar på detta. Om det var en ofta förekommande 

ordvändning skulle formatet kunna utökas så att meningen på svenska började med 

”{0:denförsta} ...” Annars skulle man kunna falla tillbaka till den ursprungliga 

lösningen där frasen får en direkt motsvarighet i terminologin och alltså inte alls byggs 

upp av komponenter. I det aktuella systemet (K2) är detta endast ett teoretiskt problem. 

Att det är fritt fram för översättaren att skapa egna varianter av begrepp riskerar att 

öppna för en ny sorts inkonsekvens. På samma sätt som det sedan tidigare är svårt för 

tillfälliga översättare som jobbar med en liten textmängd att förhålla sig till befintliga 

översättningar är det i den nya lösningen svårt att vara sparsam med skapandet av nya 

varianter. Utan en tydlig standard finns det till exempel inget som säger om begreppet 

fakturan i frasen ”Spara information om fakturan till fil” ska ersättas med 

{0:gemen,bestämd} eller {0:bestämd,gemen}. Båda fungerar men om man inte är 

konsekvent så minskar möjligheten att återanvända ord och fraser och man förlorar en 
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del av poängen med den föreslagna lösningen. Även detta bör lösas med bättre 

stödsystem vid översättning så att det blir tydligt vilka varianter som använts tidigare. 

Redundanta attribut 

Vid införandet av lösningen konstaterades att attributen i många fall var redundanta. 

Databasen som utgör grunden för systemet K2 är designad på ett sådant sätt att alla 

tabeller och fält har unika namn. Därför blev det i praktiken ofta så att det märkord som 

skulle returneras av attributet faktiskt var precis samma textsträng som namnet på det 

fält i datamodellen som ägde attributet. En konvention infördes därför att använda 

fältnamnet som märkord för de begrepp som hade en motsvarighet i databasen. 

Beroende på hur datamodellen ser ut i det system där man vill applicera lösningen kan 

det med andra ord vara mer eller mindre meningsfullt att jobba med attribut.  

Andra bra alternativ 
Esselink föreslår att man ska ha en ordlista för begrepp som används i ett system 

(Esselink, 2000) sid. 28, 51, 168 m.fl., och IBM menar att man dessutom gärna ska 

skapa ett system för översikt över synonymer, motsatser och homonymer (likalydande 

ord som betyder olika saker). (IBM Corporation, 2013)  I den föreslagna lösningen blir 

ordlistan en del av terminologistrukturen. Denna är enkelt åtkomlig för dem som jobbar 

med utveckling av systemet men inte lika självklart tillgänglig för övriga som säljare, 

supportpersonal och konsulter. Då bolaget Fleet 101:s verksamhet kretsar kring 

mjukvaran K2 och alla har tillgång till den, kan den i sig användas som rättesnöre för 

hur olika begrepp ska benämnas. 

Hade floran av program däremot varit mer brokig hade det varit näst intill nödvändigt 

att ha någon annan form av gemensam hantering av terminologi med ordlistor, 

stilguider, med mera. 

Sammanfattning 
Utvecklingen av systemet K2 på Fleet 101 har några särskilda förutsättningar som gör 

att den föreslagna lösningen är ändamålsenlig. 

 K2 vidareutvecklas under lång tid vilket gör att det är olika utvecklare och olika 

översättare kommer att jobba med systemet från tid till annan. Det gör det till en 

utmaning att hålla ordval och stil konsekvent.  

 K2 uppdateras i korta cykler och det är inte ovanligt att nya versioner av 

systemet publiceras innan alla översättningar är färdiga. För att minimera detta 

vill man göra behovet av nya översättningar så litet som möjligt. Detta sparar 

också pengar då översättning oftast debiteras per ord. 

 K2 är ett stort system med ett stort antal platser där text som behöver kunna 

översättas visas. 
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 Kunderna verkar i olika nischer och vill kunna byta ut vissa begrepp. Det är en 

fördel om detta är enkelt, och det är bra om det utbytta begreppet används även 

efter en uppdatering där nya fraser kommit till. 

 Bolaget har inte egen kompetens att översätta till alla språk. Även detta talar för 

att man vill minimera mängden översättning.  

Om liknande förutsättningar föreligger så kan de vara till nytta att separera fackord från 

övrig text och bygga den översatta texten med hjälp av texter med platshållare, fackord 

och formatspecifikation.  

Övriga rekommendationer 
Om man avser översätta till utomeuropeiska språk rekommenderas att lösningens 

genomförbarhet stäms av med kvalificerade översättare på aktuella språk. Detta för att 

säkerställa att språkets grammatik inte gör att till exempel genus från fackorden 

påverkar fraserna som helhet. Språk som läses från höger till vänster eller har icke-

latinska alfabeten eller ideografisk skrift är en annan utmaning, men den påverkar 

snarare den grundläggande internationaliseringsdelen av språkoberoendet än den 

aktuella lösningen. 

Bestäm struktur för både internationalisering och lokalisering så tidigt som möjligt för 

att undvika extraarbete senare. 

Överväg att skapa ett externt register med fackord som kan användas för att se till att 

alla delar av företaget använder konsekvent terminologi. 
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