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Sammanfattning 
Detta examensarbete har syftat till att undersöka vilka facktermer som används, av 

två företag och tre organisationer, för elektroniska låssystem och dess komponenter 

samt hur koherent stilnivån är för facktermer idag.  

Jag har arbetat utifrån teorier om läsbarhet, begriplighet, läsmål, klarspråk, stilnivå, 

tema och rema samt fackspråk och vad dessa teorier säger om facktermer. Därefter 

har jag tagit fram en rekommendation om vilka faktorer företaget bör ta hänsyn till 

vid val av facktermer. 

Arbetet har resulterat i utformningen av en ordlista över rekommenderade facktermer. 

Ordlistan innehåller en inledning med rekommendationer över vilka faktorer som 

företaget bör ta hänsyn till när en komponent ska tilldelas en fackterm. 

Abstract 
This thesis aimed to investigate the technical terms used by the two companies and 

three associations, for electronic locking system and its components and how 

coherent style level is to the technical terms today. 

I have, based on theories of readability, comprehensibility, target of the reading, plain 

language, style level, theme and rema as well as technical language and what these 

theories say about the technical terms, developed a recommendation on which factors 

the company should take into account when selecting technical terms. 

The work has resulted in the drafting of a glossary of recommended terminology. The 

glossary contains an introduction with recommendations of the factors that the 

company should take into account when a component is to be assigned a technical 

term. 
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1. Inledning 

Språkets viktigaste funktion är att det ska fungera som ett kommunikationsmedel 

mellan människor, både i tal och i skrift. För att lyckas med kommunikationen inom 

ett fackområde krävs ett väl utvecklat fackspråk med termer och begrepp som är väl 

definierade (Spri & TNC 1999, s.5).   

När ett företag blandar fackord med internt språkbruk kan det lätt uppstå 

missuppfattningar både i den interna och externa kommunikationen med vad man 

egentligen menar. Det finns en signifikans i att företag har ett koherent termbruk i 

sina produktinformationer genom att kontrollera stilnivå på de ord som används. Det 

innebär att de inte bör blanda termer med jargong i samma produktinformation.  

Detta arbete bygger på en förförståelse om att missuppfattningar kan uppstå i 

kommunikationen mellan företag, återförsäljare och slutkund när företagets 

produktinformation använder flera olika termer för samma komponent eller om det är 

en varierad stilnivå på termerna.  

Kommunikationen kan effektiviseras mellan företag och återförsäljare vid ett 

koherent bruk av termer, vilket innebär att återförsäljare och/eller slutkund inte 

behöver kontakta supporten på företaget för att fråga vad en term betyder. 

1.1 Bakgrund 
Jag har tidigare varit i kontakt med ett mellanstort företag inom låsindustrin i 

Mellansverige. Då jag hade fem veckors praktik hos dem blev jag medveten om 

problematiken som uppstår när fackord blandas med jargong i skriftlig 

produktinformation, det vill säga när termer som betecknar komponenter på ett lås 

inte har en enhetlig stilnivå. Med jargong menar jag det interna språkbruket hos 

företaget och att kommunikationen blev problematisk då mottagaren inte var insatt i 

företagets jargong. Genom min praktik blev jag uppmärksammad på att produkternas 

komponenter benämns med antingen synonymbildning, flera olika termer för samma 

komponent, eller med termer för olika komponenter där det skiljer i stilnivå. 

Inom låsindustrin går utvecklingen snabbt framåt idag gällande elektroniska 

låssystem. I och med denna snabba utveckling hinner en del företag inte med att 

etablera vedertagna facktermer och en komponent kan ha flera olika termer. Det 

blandas svenska och engelska termer i produktinformationen, och olika företag har 

olika termer för samma komponent i sin produktinformation. Det kan handla om 
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synonymbildning, flera olika termer för samma komponent, eller om termer för olika 

komponenter där det skiljer i stilnivå. Det skapar förvirring hos återförsäljarna men 

även hos slutkunderna, speciellt om de kommer i kontakt med elektroniska låssystem 

från olika företag.  Det är av vikt för företag att aktivt arbeta med kommunikation, 

både internt och externt och se till att ha skrivregler som bidrar till att språket blir 

enhetligt, korrekt och begripligt (Guldbrand, et al. 2001, s. 161).   

1.2 Problembeskrivning 
Det blir problem för mottagarna av företagets produktinformation och/eller 

monteringsanvisningar när de ska använda sig av och läsa dem eftersom mottagarna 

inte förstår vilka komponenter företaget menar och de måste då kontakta supporten på 

företaget för att reda ut detta.  

Det är viktigt att företag som ska nå ut med sin information har ett koherent språk och 

en stilnivå som underlättar förståelsen av informationen för mottagarna, oavsett om 

det är skriftlig eller muntlig kommunikation, eller om kommunikationen är intern 

eller extern.  

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med arbetet är att rekommendera vilka termer företaget bör använda och 

hur, för komponenter inom elektroniska låssystem för att termerna ska vara läsbara 

och begripliga för certifierade låssmeder. För att kunna rekommendera termer, är 

syftet att beskriva vilka språkliga faktorer företaget bör ta hänsyn till vid val av 

facktermer. 

Arbetet syftar även till att gestalta en rekommendation till de personer på företaget 

som etablerar och definierar termer. Syftet med denna rekommendation är att vägleda 

dessa personer så att de väljer termer som är målgruppsanpassade, utifrån de 

språkliga faktorer företaget bör ta hänsyn till. Vidare är syftet att gestalta en ordlista 

med de rekommenderade termerna som vänder sig till de personer på företaget som 

gestaltar produktinformation.  

1.4 Frågeställningar 
Huvudfrågan är: Vilka facktermer bör företaget använda för elektroniska 

låssystem så att termerna blir läsbara och begripliga för certifierade låssmeder? 
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För att kunna svara på huvudfrågan har jag använt mig av följande underfrågor: 

1. Vilka faktorer bör företaget ta hänsyn till när en komponent ska 
tilldelas en fackterm? 

2. Vilka facktermer används inom två medelstora låsföretag och 
tre organisationer i Mellansverige idag och hur koherent är 
stilnivån? 

3. Hur väldefinierade är facktermerna? 

1.5 Målgrupp 
Då företaget inte har någon skribent anställd definierar jag den primära målgruppen 

för min rekommendation till hur företaget bör arbeta fram en ordlista de som 

etablerar och definierar termer.  

Den primära målgruppen för ordlistan är de som skapar, skriver och/eller gestaltar 

dokumentationen på företaget. Den sekundära målgruppen blir de som arbetar på 

företaget och kommer i kontakt med facktermerna mer sällan på ett eller annat sätt. 

Företagets primära målgrupp är återförsäljare av företagets produkter, certifierade 

låssmeder som har goda kunskaper om produkterna och produkternas facktermer. 

Företagets sekundära målgrupp är slutkund, de som köper och använder produkterna.  

För att kunna gestalta en ordlista som ska föreslå vilka termer företaget bör använda 

när de kommunicerar med sin primära målgrupp, måste jag ha en förståelse om min 

primära målgrupp samt företagets primära målgrupp. Intervju är en metod att 

analysera en målgrupp, det vill säga ta reda på vilka tidigare erfarenheter, 

förkunskaper samt kunskaper målgruppen har inom ett område. Då det har funnits 

praktiska problem med att få kontakt med företagets primära målgrupp, har jag 

hämtat kunskap om denna målgrupp från den kvalitativa intervjun med support på 

företaget. 

1.6 Avgränsningar 
Under följande rubriker presenteras avgränsningar som gäller för mitt arbete. 

1.6.1 Produktinformation 
Företagets produktinformation består dels av information som de själva skriver på 

svenska och dels av information som företagets support översätter från engelska till 

svenska. Detta arbete har avgränsats till den produktinformation som företaget själva 
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skriver på svenska, vilket innebär att jag inte har sett på hur deras arbete går till när 

de översätter från engelska till svenska.  

1.6.2 Elektroniska låssystem 
Jag undersökte benämningar för de elektroniska låssystemens olika komponenter för 

att smalna av arbetet så det blev rimligt inom tidsramen. Jag har undersökt den 

produktinformation som finns om elektroniska låssystem och som har publicerats på 

företagets hemsida. Det kommer inte förekomma någon analys kring handlingar i 

olika steg, vilket kan vara nästa steg att gå efter detta arbete. Många gånger när man 

kommer i kontakt med arbete om facktermer och fackspråk handlar det om 

begreppsbildning och semiotik. Då jag inte är språkvetare eller terminolog kommer 

jag inte att titta på hur man bygger upp begrepp eller dess semiotiska betydelse. 

1.6.3 Grafisk utformning 
Arbetet med gestaltningen fokuserar på företagets primära målgrupp (se 1.5 

Målgrupp), det vill säga vilka termer som företaget bör använda i sin kommunikation. 

Jag har inte provat gestaltningen på min primära målgrupp, för att ta reda på om den 

exempelvis är läsbar eller om den grafiska utformningen passar för målgruppen. 

1.6.4 Population 
Populationen för mitt arbete är två medelstora företag och tre organisationer som är 

verksamma inom låsindustrin, som producerar och säljer eller är återförsäljare av 

elektroniska låssystem.  

1.6.5 Målgrupp för min gestaltning 
Då Företaget inte har någon skribent anställd definierar jag den primära målgruppen 

för min gestaltning de som etablerar och definierar facktermer samt de som skapar, 

skriver och/eller gestaltar dokumentationen på företaget. Den sekundära målgruppen 

blir de som arbetar på företaget och kommer i kontakt med facktermerna mer sällan 

på ett eller annat sätt.  

Företagets primära målgrupp, vilket är relevant för min gestaltning, är återförsäljare 

av företagets produkter, certifierade låssmeder som har goda kunskaper om 

produkterna och facktermerna om dessa. Företagets sekundära målgrupp är slutkund, 

de som köper och använder produkterna. 
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1.7 Begreppsdefinitioner 
Följande definitioner finns med för att ge en förståelse över vad jag menar med vissa 

begrepp. En del av dem kan tolkas annorlunda, beroende på vem som läser och därför 

anser jag att följande begrepp behöver förklaras. 

Population 
De företag och organisationer som jag har valt att studera. 

Elektroniska låssystem 
Definieras som beröringsfria låssystem med elektroniska nycklar som låser upp 

dörren.  

Mekaniska låssystem 
Lås som sitter exempelvis i dörrar och öppnas med en fysisk nyckel med handkraft. 

Fackspråk 
Definieras som en språkform som används mellan yrkesfolk eller specialister inom ett 

visst område. Särskilda fackspråk utvecklas av att det finns ett behov av ett exakt 

språk i kommunikationen mellan yrkesfolk och specialister. Det innebär att olika 

fackspråk har olika språkliga särdrag, vilket man kan se genom bruket av speciella 

ord, termer. 

Facktermer 
Oftast substantiv som har en avgränsad betydelse inom ett visst fackområde. 

Termerna är skilda från allmänspråket. Enligt Rikstermbanken (www) definieras en 

term som ett språkligt uttryck för ett begrepp som tillhör ett fackområde. 

Nomenklatur 
Definieras av Rikstermbanken som terminologi som är systematiskt uppställd enligt 

på förhand etablerade namngivningsregler. Dessa nomenklaturer utarbetas inom olika 

fackområden. 

Terminologisk ordlista 
Är en ordlista som innehåller terminologisk data, som rekommenderad term samt 

definition. 

Jargong 
Jargong kan ses som termer som används inom olika grupp- eller fackområden. Inom 

låsindustrin används ett internt språkbruk bland de som arbetar med lås, och ofta 

exkluderas mottagarna av företagets information på grund av att de inte känner till det 

interna språkbruket (jargong). 
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2. Teori 

Då arbetet syftar till att belysa och rekommendera vilka faktorer företaget bör ta 

hänsyn till när en komponent ska tilldelas en fackterm, är det av stor vikt att se till 

vem mottagaren är samt att anpassa facktermernas stilnivå efter mottagaren. 

Läsbarhet, begriplighet, läsmål, klarspråk, stilnivå samt tema och rema är avgörande 

för valet av facktermer och är därför relevanta teorier för detta arbete. 

Litteraturstudier har genomförts för att ta reda på vad litteraturen säger om fackspråk, 

hur man bör förhålla sig till facktermer och hur man skiljer facktermer från allmänna 

ord. Syftet har varit att få en grund till hur jag ska reda ut de befintliga orden som 

används inom låsindustrin och ta reda på vilka ord som är vedertagna termer, 

allmänord eller internt språkbruk. Jag har även studerat terminologisk litteratur, som 

begreppsdefinitioner och hur en terminologisk ordlista bör utformas enligt 

Terminologicentrum (Spri & TNC 1999, Suonuuti 2001, Nuopponen & Pilke 2010). 

2.1 Läsbarhet och begriplighet 
Läsbarhet avser läsarens möjlighet att uppfatta och förstå en text (Pettersson 2003, 

s.390). Det innebär att skribenter bör ta hänsyn till läsarens tidigare erfarenheter, 

läsprocesser och läsmål men även se till formuleringar och användning av 

terminologi i texter (ibid. s.390). Det handlar främst om att mottagaranpassa de 

facktermer som används samt att se till att dessa introduceras för läsaren. 

Läsmål 
Enligt Hellspong styr mottagarens läsmål samt dennes läsvana, intressen och 

ämneskunskaper om en brukstext är läsbar (2001, s.85). Enligt Gunnarsson finns det 

sex olika läsmål som avgörs av läsarens olika avsikter med sin läsning (1989, s.13 & 

15-16).  

1. Memorering av textytan  

2. Registrering av textens ytstruktur  

3. Förståelse för sändarens verklighetsbeskrivning  

4. Förståelse av sändarens avsikt med budskapet  

5. Integrering i egen omvärldsuppfattning  

6. Tillämpning på egen situation 
 

När det handlar om produktinformation önskar sändaren att informera mottagaren om 

sin produkt och det eftersträvade målet är då att begripa vad man har läst (ibid. s.16). 
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Läsmålen beskriver hur texten ska fungera ur läsarens synvinkel och läsmål 5 har 

funktionen att informera, ur mottagarens synvinkel (ibid.). Det gäller då för de som 

producerar produktinformationen att se till mottagarens läsmål och syfte med texten. 

Här finns det inget rätt eller fel med användningen av facktermer utan det handlar om 

att se till läsaren och dennes kunskaper och tidigare erfarenheter. 

Begriplighet 
Gunnarsson ser begriplighet som en bredare teori än läsbarhet (Pettersson 2003, 

s.391). Enligt Pettersson ser Gunnarsson begriplighet som en term för de egenskaper 

som är relaterade till den djupare, specifika textförståelsen (ibid.). Gunnarssons teori 

om begriplighet bygger på sambandet mellan förståelsenivå och textnivå och på 

antagandet att läsmålet påverkar läsprocessen (ibid.).  

Pettersson menar att begriplighet är egenskapen att kunna begripa utan svårighet 

(Pettersson 2003, s.46). När det gäller fackspråk karakteriseras detta ofta av korthet, 

tydlighet och precision (ibid.). Enligt Pettersson är god språklig kvalitet inom 

fackspråket beroende av syftet med texten (ibid.). 

När det gäller teknisk dokumentation är det vanligt med svårbegripliga texter, som 

ofta beror på att mottagaren av texten inte har styrt användningen av facktermer (ibid. 

s. 48). 

2.2 Klarspråk 
Klarspråk är ett relativt nytt begrepp som myndigheter bör förhålla sig till. I 

Språklagen (2009:600) under paragraf 11 definieras detta som att ”Språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Enligt Språkrådet 

(Myndigheternas skrivregler 2014) finns det principer för hur man skriver klarspråk 

och även om de avser myndigheter kan alla företag och organisationer anamma dessa 

principer. Främst handlar det om läsaren, vad de har för förkunskaper, språklig 

kompetens och behov av information (ibid. s.10). Språkrådet menar även att det 

ibland är nödvändigt att använda facktermer i en text och att det då är viktigt att 

förklara dessa facktermer första gången de används, om man tror att de kan vara 

obekanta för läsaren (ibid. s.19). Språket ska vara klart, vilket är beroende av 

begriplighet, tydlighet och saklighet (Larsson 2008, s.198). Med saklighet menas att 

språket ska vara seriöst utan överdrifter och språklig manipulering (ibid. s.199).  
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2.3 Stilnivå 
Stilistik betyder läran om stil och stil syftar på ett mönster, något som upprepas 

(Liljestrand 1993, s. 26). Med stilnivå menas graden av formalitet i texten och hur 

frekvent facktermer används (Cassirer 2003, s.92). Stilarter kan ses som 

underrubriker till stilnivåerna. En stilart karakteriseras av texter på samma stilnivå 

med en viss innehållslig gemenskap och i en stilart är orden och ordformerna 

enhetliga vad beträffar stilnivå (ibid. s. 92 & 100). Avvikelser från detta, att det 

blandas ord med olika stilart och stilnivåer i en och samma text ses då som ett 

stilbrott (ibid. s.100). När det gäller facktermer kan stilbrott kopplas ihop med när 

termer har olika stilnivåer, vilket påverkar mottagarens uppfattning av hela texten. 

2.4 Tema och rema 
Tema och rema är något man bör ha i åtanke när det gäller fackspråket och nya 

termer. Tema kopplas ihop med det bekanta och rema med det nya för att underlätta 

informationsstrukturer i tekniska informationstexter, men även för att öka läsbarheten 

av sådana texter (Moore, 2006). Genom att använda sig av lingvistikens tema och 

rema kan satser kopplas ihop genom att först presentera det bekanta för läsaren och 

sedan det nya för att öka läsbarheten (ibid. s.54). Moore menar att skribenterna som 

skriver tekniska informationstexter bör vara medvetna om det bekanta och det nya för 

läsaren, genom att arrangera satserna på ett sätt som gör det lättare för läsaren att ta 

till sig informationen (ibid.). Det handlar alltså om att förstå vad mottagaren vet och 

vad den inte vet. Enligt Moore måste en sats innehålla ny information för att vara 

kommunikativ (ibid. s.46). Tema kopplas ihop med det bekanta och rema med det 

nya och när de kopplas ihop ökar läsbarheten eftersom det är ett mönster som läsarna 

förväntar sig hitta i texten (ibid. s.46). Det innebär att texten fortare kan bearbetas av 

läsaren och de kan enkelt förstå vad meningen med texten är (ibid. s.43). 

Tema och rema byggs upp med det bekanta först, följt av rema och det är något som 

jag anser bör användas när det gäller termer och begrepp. Det rekommenderas att 

varje gång en ny term förekommer i en text ska den presenteras, det kan göras genom 

en förklaring inom parentes, definition i samma mening eller strax efter, en not längst 

ner på sidan eller att orden placeras i ett sammanhang så att läsaren förstår betydelsen 

(Mårdsjö 1986, s. 59). Genom att först använda bekanta facktermer och sedan 

förklara nya facktermer för mottagarna ökar läsbarheten och förståelsen för texten 

ökar.  
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2.5 Fackspråk 
Terminologicentrum har tillsammans med Nordterm publicerat allt från 

forskningsartiklar, böcker och ordlistor till konferensbidrag och rekommendationer 

till standarder.  

Termer i en facktext kommer ofta från olika områden då inget fackspråk kan vara 

renodlat inom ett specifikt område (Laurén 1993, s.93). Det är termerna som 

definierar och återspeglar ett områdes specifika drag i jämförelse med andra områden 

(ibid.).  

Terminologilära handlar om att man ska kunna undersöka begreppsliga och 

terminologiska frågor i anknytning till fackkommunikation. Det finns praktiskt 

terminologiarbete som går ut på att lösa fackkommunikationens problem genom att 

skapa enhetliga metoder och principer för beskrivning och samordning av 

fackområdets termer och begrepp (Nuopponen & Pilke 2010, s. 13). Det handlar 

alltså om att reda ut vilka termer och begrepp som finns inom området och se till att 

dessa definieras tydligt så att det inte uppstår missuppfattningar i kommunikationen. 

Nuopponen & Pilke menar att använda rätt begrepp och rätt term vid rätt tillfälle kan 

vara en arbets- eller konsumentskyddsfråga (ibid. s.14). Inom låsindustrin, där 

låssystemen har säkerhetsklasser är det därför av stor vikt att använda rätt termer i 

kommunikationen för att dessa säkerhetsklasser inte ska misstolkas. Varje lås ska ha 

en godkänd låsenhet för att ha ett juridiskt skydd, och därför är det viktigt att varje 

företag som arbetar med detta har en utarbetad och etablerad terminologi. 

Inom terminologilära finns det begreppssystem som ska hjälpa till att reda ut vad 

begrepp innebär. En terminolog arbetar med fackspråklig kommunikation, alltså med 

fackspråk och facktexter (Nuopponen & Pilke 2010, s.58). Vid terminologiarbete kan 

inte en guide eller handbok ersätta en erfaren terminolog när det gäller 

begreppsutredning samt att bygga upp begreppssystem (Suonuuti 2001, s.3). Detta på 

grund av att en terminolog har djupare kunskaper om terminologiarbete än vad en 

handbok kan innehålla. 

En fackordlista, eller terminologisk ordlista innehåller rent fackspecifikt vetande 

(Nuopponen & Pilke 2010, s.59) och det är vanligt hos större industriföretag att de 

har en utarbetad ordlista eller en terminologisk databas över vilka termer som ska 

användas (Robinson 2000, s. 165). En intern ordlista över de facktermer man bör 

använda är alltid att rekommendera, oavsett storlek på företaget (Guldbrand et al. 

2001, s. 161).  

Innan en ordlista över facktermer inom ämnesområdet/fackområdet kan utformas bör 

man se till vilka fackuttryck och förkortningar som målgruppen behärskar (Walla 
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2004, s. 19). Mårdsjö menar att man kan göra frågan om mottagaranpassning mer 

hanterlig genom att dela upp den i delfrågor, och när det gäller facktermer är följande 

frågor relevanta: Vilka fackkunskaper och färdigheter har mottagarna och vilken 

språklig kompetens besitter de (1986, s.13)? Det rekommenderas även att när vi 

skriver på svenska ska vi använda svenska facktermer och uttryck (Åkerlund 1992, 

s.34). 

Ser vi till produktinformation ska denna formuleras så att den är begriplig för den 

avsedda målgruppen genom att ta hänsyn till deras kompetens och tidigare erfarenhet 

(STG 1999, s.42). Tekniska termer och fackuttryck som kan vara obekanta för 

målgruppen bör undvikas men etablerade termer är ändå att föredra framför oklara 

beskrivningar av termerna (ibid. s.43). Kravet på definition av termer är för att 

undvika missförstånd. Om en komponent är allmänt känd under flera olika 

benämningar (termer) bör en lista över alternativ finnas med den rekommenderade 

termen först (ibid.). När produktinformation innehåller en stor mängd facktermer, 

fackuttryck och förkortningar, som eventuellt är okända för målgruppen bör dessa 

definieras i en ordlista (ibid. s.44). En ordlista bör placeras efter huvudtexten och 

eventuella bilagor, och ska bestå av termposter med termer och definitioner (ibid.). 

2.6 Källkritik 
Stor del av den litteratur jag har använt mig av är 10 år eller äldre och jag har inte 

hittat nyare litteratur som berör de teorier jag har använt mig av. Jag anser att 

teorierna är relevanta och litteraturen är trovärdig. Facktermerna inom tekniken 

utvecklas och de har en bredare betydelse än hos mer traditionsbundna områden som 

juridiken (Nordman, M. 1992, s.27). Däremot är teorierna fortfarande relevanta och 

hur ett terminologiskt arbete kring facktermer går till är likadana idag som när 

litteraturen publicerades. 



15 
 

3. Metod 

De metoder jag har använt mig av är för att kunna svara på de underfrågor jag ställt, 

se 1.4 Frågeställningar. Dessa metoder är kvalitativa, vilket innebär att de har sin 

styrka i att främst förklara olika företeelser (Holme & Solvang 1997, s. 87). 

Kvalitativa metoder kännetecknas även av en närhet till forskningsobjektet, vilket 

innebär att forskaren försöker se på det fenomen de studerar inifrån (ibid. s.97). 

Genom att ha detta som utgångspunkt försöker man skapa en djupare och mer 

fullständig uppfattning av den företeelse man studerar (ibid.).  

Populationen för studien är företaget, konkurrent 1 och organisation 1, 2 och 3 samt 

deras produktinformation för elektroniska låssystem. Tillgång till källor och 

respondenter har varit begränsat, då både konkurrenter och organisationer inte varit 

tillgängliga eller kontaktbara. Tillgång till källor har även begränsats av att jag som 

privatperson inte har tillgång till ISO Standarder eller Svensk standard. Dessa 

standarder kostar mellan 700 kr – 1200 kr, vilket inte har kunnat införskaffas på 

grund av projektets budgetbegränsning.  

Konkurrent 1 hänvisade mig till en webbplats som ska ha en terminologisk databas 

(Arge u.å.). Dock är den på engelska och det går inte leta bland termerna utan du kan 

endast söka på specifika termer. Jag har även varit i kontakt med en produktingenjör 

hos konkurrent 1 som först var villig att träffas och gå igenom termer som de 

använder. Dock fick jag inte någon fortsatt kontakt med konkurrent 1 då 

kontaktpersonen inte återkopplade till mig, trots flera påstötningar. 

Organisation 1 har publicerat en lärobok för utbildning av låssmeder. Enligt 

kursplanen ingår det terminologi i utbildningen utifrån organisationens lärobok. Dock 

har jag som privatperson inte tillgång till denna, eller möjlighet att köpa den.  

Organisation 2 hänvisade mig vidare till produktstandarder och normer som ska 

definiera en del av facktermerna för de elektroniska låssystemen, men inte vilka 

standarder som innehåller detta. 

3.1 Analys av källmaterial 
Genomgång av dokument innebär allt från facklitteratur till information som finns på 

internet (Patel & Davidson 2011, s.67-68). Det är även viktigt att valet av dokument 

görs på ett sätt så att man får en så fullständig bild som möjligt, att ämnet kan belysas 

ur fler än en synvinkel (ibid.). Källanalysens tyngdpunkt ligger även i källkritiken och 

bedömning av källornas trovärdighet (Holme & Solvang 1997, s. 124).  
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3.1.1 Underfråga 1 
För att kunna svara på underfråga 1 ”Vilka faktorer bör företaget ta hänsyn till när en 

komponent ska tilldelas en fackterm?” har jag studerat och analyserat litteratur för att 

ta reda på vilka faktorer företaget bör ta hänsyn till. Det har varit litteratur om 

terminologiska ordlistor från Terminologicentrum och litteratur om fackspråket och 

facktermer, samt vilka facktermer företaget, konkurrent1 och organisation 1, 2 och 3 

använder.  

3.1.2 Underfråga 2 
Jag valde analys av källmaterial för att svara på underfråga 2 ”Vilka facktermer 

används inom två medelstora låsföretag och tre organisationer i Mellansverige idag 

och hur koherent är stilnivån?”. Anledningen till att jag har studerat 

produktinformation som publicerats på företagets hemsida är för att se på de 

elektroniska låssystemens yttre delar och komponenter för att enklare kunna studera 

andra företag och deras låssystem. 

Jag valde ut källmaterial från populationen genom att leta efter facktermer på deras 

hemsidor, övriga hemsidor som berör elektroniska låssystem, genom 

mejlkonversationer samt genomgång av tidigare arbeten som gjorts om elektroniska 

låssystem. Det innebär att jag har kontaktat konkurrenter och organisationer som är 

verksamma inom låsindustrin i Mellansverige, samt gjort en noggrann genomgång av 

dokumentation om facktermer gällande elektroniska låssystem som finns på internet. 

Jag har även haft mejlkonversationer med kunniga inom området för att få en djupare 

förståelse för hur deras arbete med facktermer genomförs. Utifrån denna metod kan 

jag svara på underfråga 2.  

3.2 Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju kan genomföras med olika grad av strukturering, beroende på i 

vilken utsträckning frågorna ska vara fria för intervjupersonen att tolka fritt (Patel & 

Davidson 2011, s.75). Intervjuer med låg grad av standardisering innebär att den som 

intervjuar formulerar frågorna under intervjun och ställer följdfrågor beroende på 

svaren från intervjupersonen (ibid. s. 76).  

3.2.1 Underfråga 3 
Jag valde kvalitativ intervju som metod för att svara på underfråga 3 ”Hur 

väldefinierade är facktermerna?”. Syftet med intervjun var att dels få en djupare 

förståelse för hur företaget upplever problemet med facktermerna i 
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produktinformationen, samt att reda ut hur deras arbete går till vid val av facktermer 

och hur de resonerar när dessa val görs. Jag genomförde en kvalitativ intervju med 

låg grad av standardisering och strukturering. Inför intervjun hade jag förberett ett 

antal frågor som jag ville ha svar på, men under intervjuns gång och på grund av de 

svar jag fick ändrades frågorna.  

3.2.2 Genomförande av kvalitativ intervju 
Då företaget inte har någon skribent anställd är det de som arbetar på supporten som 

även ansvarar för produktionen av produktinformationen. För att ta reda på hur de 

upplever frekvensen av icke vedertagna termer ansåg jag att en intervju med någon 

som arbetar på supporten var nödvändig. Jag genomförde intervjun 2015-04-24 på 

plats på företaget med en man som arbetar på supporten för de elektroniska 

låssystemen. Intervjun spelades in med mobiltelefon och har sedan transkriberats. Då 

det råder sekretess, som också går att läsa under 3.4 Etiska överväganden, finns det 

som är sekretessbelagt inte med i analysen eller resultatet.  

3.3 Metodkritik 
När det gäller analys av källmaterial ligger som sagt tyngdpunkten på om källorna är 

trovärdiga eller inte. Inom låsindustrin finns det idag inget arbete med att ta fram en 

ordlista för elektroniska låssystem, vilket har försvårat mitt arbete. Dock finns det en 

relevans i att jämföra facktermer för de elektroniska låssystemen som finns på 

internet idag.  

Gällande den kvalitativa intervjun borde jag ha tagit ett steg tillbaka och låtit 

intervjupersonen prata mer fritt. Även om jag i viss mån pratar mer än vad man borde 

när en kvalitativ intervju ska genomföras fick jag ändå fram ett trovärdigt material.  

Min intention var även att intervjua återförsäljare för att se hur de upplever det 

påstådda problemet med facktermer för de elektroniska låssystemen. Dock uppstod 

ett praktiskt problem då jag inte fick kontakt med en återförsäljare inom tidsramen för 

arbetet. Däremot anser jag att intervjun jag gjorde med företagets support samt olika 

mejlkonversationer med företaget och konkurrent 1 och organisation 1, 2 och 3 har 

gett mig en bra grund till resultatet.  
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3.4 Etiska överväganden 
När det handlar om etiska överväganden gällande mitt arbete har jag och företaget 

skrivit under ett sekretesspapper. Genom detta sekretesspapper kan jag lova företaget 

konfidentialitet, vilket innebär att företagets uppgifter inte kommer att publiceras i 

min rapport. Detta omfattar att jag inte ska publicera något i rapporten som rör 

affärshemligheter eller något som kan skada företaget. Då denna rapport kommer att 

bli sökbar på Internet när den publiceras på DiVA har jag valt att inte nämna 

företaget vid namn, eller namnen på de anställda som jag har haft kontakt med. Det 

finns inte heller någon fördel med att nämna företaget vid namn. Jag har även valt att 

nämna konkurrerande företag som konkurrent 1 samt föreningar och icke 

konkurrerande företag som organisation 1, 2 och 3, då det inte finns någon fördel vid 

att nämna dem vid namn. 
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4. Resultat 

Populationen för resultatet är företaget, konkurrent 1 och organisation 1, 2 och 3. 

Resultatet bygger på de teorier jag har använt mig av samt resultaten av metoderna 

analys av källmaterial och kvalitativ intervju.  

4.1 Faktorer som bör styra val av termer 
Som svar på underfråga 1, rekommenderar jag att företaget tar hänsyn till följande 

faktorer när de ska definiera och tilldela en komponent en fackterm. Dessa 

rekommendationer ligger sedan till grund för min gestaltning av ordlista.  

Målgrupp 
De bör ta hänsyn till målgruppen och dess läsmål därför att det är målgruppens 

tidigare erfarenheter, förkunskaper, språklig kompetens och behov av information 

som ska styra valet av facktermer. Läsmålet med produktinformation är att 

målgruppen ska informeras om en produkt och då ska målgruppen styra valet av 

information. Känner målgruppen till alla facktermer eller bör dessa förklaras första 

gången de används? Målgruppen ska även styra stilnivån på facktermerna. Har 

målgruppen stor kunskap inom fackområdet kan en fackterm med hög stilnivå 

användas. Om målgruppen däremot har liten, eller ingen kunskap om fackområdet 

bör en fackterm med låg stilnivå användas. Exempelvis är dörrtrycke hög stilnivå och 

dörrhandtag låg stilnivå.  

Tema och rema 
Företaget bör ta hänsyn till tema och rema genom att se till vad som är bekant och 

vad som är nytt för målgruppen. Det är alltså viktigt att förstå vad målgruppen vet 

och inte vet om produkten. Varje gång en ny fackterm förekommer i en text ska den 

presenteras för målgruppen. Det kan göras genom en förklaring inom parentes, 

definition i samma mening eller strax efter eller att facktermen placeras i ett 

sammanhang så att målgruppen förstår betydelsen. Genom att förklara nya facktermer 

för målgruppen ökar läsbarheten och förståelsen för texten ökar. 

4.2 Facktermer hos studerande företag och organisationer 
Resultatet som svarar på underfråga 2 visar på en spretig termflora inom de 

elektroniska låssystemens komponenter hos företaget, konkurrent 1 samt organisation 
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1, 2 och 3. Det finns ingen publicerad ordlista gällande elektroniska låssystem, och 

vad jag har sett enligt analys av källmaterial pågår det inte heller ett aktivt arbete för 

att ta fram en ordlista. 1942 publicerades ”Terminologi rörande lås, låsdelar och 

tillbehör” av A. M. De Jong, och det är den enda ordlistan gällande mekaniska 

låssystem som har publicerats i bokform (Nilsson 2015). Konkurrent 1 har publicerat 

en nomenklatur gällande sina mekaniska låssystem på sin hemsida, samt att de i sina 

produktkataloger presenterar nomenklaturen för varje nytt mekaniskt lås. Det finns 

andra konkurrenter som har publicerat enklare ordlistor gällande grundkomponenter i 

mekaniska lås. Organisation 3 har en ordlista publicerad på sin webbplats som är kort 

och innehåller endast komponenter till mekaniska lås. 

Det finns ISO standarder för terminologi för den eltekniska marknaden. Med det 

innebär det att rätt terminologi ska användas för att företagen som producerar 

produkter inom elteknik ska kvalitetssäkra sin produktinformation. Det finns inte 

någon standard för elektroniska låssystem, utan terminologiska standarder för 

mekanik och elteknik kan kombineras. Jag har inte haft tillgång till dessa då de kostar 

mellan 700 kr - 1200 kr styck, och arbetet har haft en begränsad budget.  

Det finns Svensk Standard SS 01 11 06 som handlar om terminologins grunder med 

definitionsskrivning och utformning av ordlistor. I SS 01 11 06 framgår det hur 

termer ska presenteras samt hur man bör skriva definitioner om dessa termer 

(Standardiseringsgruppen SIS 1986). Denna standard är till för att företag ska kunna 

utarbeta ordlistor inom sitt specifika område. Tillgången till denna har begränsats av 

samma anledning som ovan, arbetets budget. 

Varken konkurrent 1 eller organisation 1, 2 och 3 har tillgång till någon ordlista 

gällande elektroniska låssystem, men de anser alla att behovet för en sådan ordlista 

finns. Det verkar som att det i dagsläget inte är någon enskild person, eller företag 

som vet hur facktermer väljs ut inom de elektroniska låssystemen. En annan aspekt är 

att det, trots behovet, inte finns någon hos konkurrent 1 eller organisation 1,2 och 3 

som anser att detta arbete med en ordlista för elektroniska låssystem är av vikt. De 

har inte varit tillgängliga som respondenter av frågan om vilka termer som används 

av dessa konkurrenter och organisationer idag samt hur de arbetar fram vilka termer 

som ska användas. 

4.2.1 Analys av facktermer 
Analysen av källdokument visar att företaget, konkurrent 1 och organisation 1, 2 och 

3 använder olika facktermer för samma komponent inom de elektroniska 

låssystemen. Dels som synonymbildning, där samma komponent har flera olika 
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facktermer och dels där det skiljer i stilnivå på facktermerna. Det finns ingen 

koherens i användningen av facktermer eller facktermernas stilnivå. 

För att enkelt få en överblick gällande de facktermer som används av företaget, 

konkurrent 1 och organisationer 1, 2 och 3 har jag valt att dela in dem i kategorier. 

Under kategorierna presenterar jag de olika facktermerna. De förekommer i 

produktinformationer och har ofta samma betydelse för samma begrepp och 

komponent.  

Dörr 
Dörrtrycke, trycke, elektroniskt trycke, vred, låshandtag och handtag är alla 

synonymer för samma begrepp och komponent. Det skiljer även i stilnivå, då 

dörrtrycke har hög stilnivå och handtag låg stilnivå. Handtag definieras mer som ett 

allmänord än fackterm. 

Tillträde 
Behörighet, rättighet, tillträde, validering, mångfacetterad accessrätt och 

accessbehörighet är alla synonymer för samma handling. De innebär att man har rätt 

att passera genom en låst dörr med hjälp av en nyckel. 

Indikering 
När man får tillträde indikerar dörren, eller låset detta. Här finns det flera olika termer 

för detta. Optiska indikeringar, akustisk indikering, visuell indikering, optisk 

återkoppling, diodindikering och signal eller optisk och akustisk signal. Signal har en 

lägre stilnivå än indikering. 

Nyckel 
Samlingsnamn för en elektronisk nyckel är media, men benämns även som medium 

och användarmedia.  

Passerbricka definieras som en beröringsfri bricka som används för att legitimera sig 

mot en beröringsfri läsare. Synonymer är nyckelbricka, passertagg, nyckeltagg, 

passagebricka och beröringsfri nyckelbricka. 

Det förekommer även benämningar som nyckelbrickor med inbyggda identiteter och 

nyckelidentiteter som kan ses som synonymer. Elektroniska nycklar och digitala 

nycklar är benämningar som blandas i produktinformationerna.    

Lås 
Elektroniska lås och digitala lås är benämningar som blandas i produktinformationer. 

Passersystem, passagesystem och tillträdessystem är synonymer där passersystem är 

den rekommenderade termen för beröringsfria låssystem.  
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Stand-alone är den rekommenderade termen där en synonym är off-line. Stand-alone 

är den rekommenderade termen och definieras som ett elektroniskt lås som inte är 

uppkopplat i ett system, en självständig enhet. 

E-centra är en elektronisk styrenhet som styr ett lås. Synonymer är e-module, 

styrenhet, styrcentral, kontrollenhet, inbyggt e-centra, kompakt montage.  

4.3 Företagets arbete med facktermer 
Följande del redovisar en sammanfattning av intervjun. Resultatet av intervjun svarar 

på underfråga 3 och visar på att företaget inte har väldefinierade termer. Företaget vet 

heller inte med säkerhet att de termer de använder är vedertagna hos andra 

konkurrerande företag och organisationer inom låsindustrin.   

Produktinformationen som företaget producerar har både återförsäljare och 

slutkunder som målgrupper. Med återförsäljare menas de som köper produkterna av 

företaget och installerar dem hos slutkunderna.  

Det har förekommit interna diskussioner på företaget om att produktinformationen 

många gånger blir för teknisk, oavsett om målgruppen är återförsäljare eller slutkund. 

De har anpassad produktinformation för slutkunder i form av broschyrer men även 

små tecknade filmer om de elektroniska låssystemen på sin hemsida.  

För att bli återförsäljare av företagets låssystem (oavsett om det är mekaniska eller 

elektroniska) måste låssmeder gå en licenskurs hos företaget. Det beror på att alla lås 

ska ha juridiska skydd och säkerhetsklasser och därför måste låssmederna känna till 

dessa skydd. Licenskursen går annars ut på att företaget lär ut programmering av de 

elektroniska låssystemen. Att återförsäljarnas låssmeder går denna licenskurs innebär 

att de kommer i kontakt med facktermer, vilket gör att produktinformationens stilnivå 

är för fackmän till fackmän.  

Det förekommer en stor blandning av svenska och engelska termer i deras 

produktinformation. Produkterna har engelska namn och vissa benämningar för 

komponenter är på engelska då det inte finns någon motsvarighet på svenska. De 

flesta produktinformationer produceras i Schweiz, där företaget har sitt centrala 

huvudkontor. De skrivs först på tyska, översätts sedan till engelska och skickas då till 

företaget i Sverige för att översättas till svenska. Produktinformationen översätts i 

flera olika led, vilket kan innebära att det tyska ordets betydelse blir till något helt 

annat på svenska.  

Många av de termer som används idag för de elektroniska låssystemen går många år 

tillbaka. De har ursprungligen översatts av företaget till ”något bra ord” enligt 
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intervjupersonen. Det har alltså inte gjorts en noggrann översättning eller 

begreppsutredning. Tyvärr har företaget valt att behålla många av de engelska 

termerna när det inte funnits någon bra översättning till svenska. Företaget anser att 

om det finns en vedertagen term på engelska inom branschen behöver den inte 

översättas till en svensk term. Men de har inget svar på varför den engelska termen 

ska behållas.  

När det handlar om att ta fram en svensk motsvarighet för en engelsk term är det 

produktchefen för de elektroniska låssystemen som i samråd med supporten 

bestämmer vad den svenska termen ska heta.  

De som arbetar på supporten och som ansvarar för produktinformationen har inte 

tillgång till någon ordlista när de skriver, utan använder Internet när de behöver söka 

upp ett ord. I vissa situationer upplever de ett behov av att ha en intern ordlista. 

Speciellt när företaget expanderar och fler länder börjar sälja deras produkter är det 

viktigt att ha en ordlista med termer på olika språk och dess definitioner.  

Ett problem med produktinformationen och dess termer kan bero på att företaget inte 

har någon utbildad skribent anställd som ansvarar för informationen. Det har 

diskuterats på företaget om supporten ska sluta skriva produktinformationen men 

samtidigt har de ingen annan som kan göra det, då de inte vet hur de elektroniska 

låssystemen fungerar.  

När det gäller de vedertagna termerna för de elektroniska låssystemen inom 

branschen så kan inte företaget veta helt säkert att termerna faktiskt är vedertagna. 

Oftast märker supporten att låssmederna använder en term och supporten en annan 

för samma komponent.   

4.4 Utformning av ordlista 
Resultaten som svarar på underfråga 1, 2 och framförallt underfråga 3 ger en grund 

för att svara på huvudfrågan ”Vilka facktermer bör företaget använda för elektroniska 

låssystem så att termerna blir läsbara och begripliga för certifierade låssmeder?”. Som 

svar på huvudfrågan har jag gestaltat en ordlista som bygger på följande 

rekommendationer i hur en ordlista bör utformas innehållsmässigt.  

Jag har valt en grafisk formgivning som jag bedömer passar min primära målgrupp. 

Kunskapen om min primära målgrupp har jag fått via den kvalitativa intervjun som 

jag genomförde. Dock har jag ej fått tillgång till företagets grafiska profil eller någon 

dokumentmall, vilket har försvårat arbetet med att ge ordlistan en grafisk profil. 

Företaget har ej heller kunnat ange hur och var de vill att ordlistan ska publiceras, 
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vilket ytterligare har försvårat arbetet med gestaltningen. Gestaltningen är alltså 

begränsad i detta avseende men bygger på hur Terminologicentrum har byggt upp sin 

ordlista Basord i våra fackspråk (TNC 2012). Jag rekommenderar att ordlistan 

publiceras på företagets intranät, så att den finns tillgänglig för både min primära och 

sekundära målgrupp.  

En bra term sägs kännetecknas av vissa kriterier eller principer som att termen ska 

vara kort, skilja sig från andra termer, passa in i begreppssystemet, beskriva 

begreppet väl, lämpa sig för sammansättningar och bestå av språkets egna element 

(Nuopponen & Pilke 2010, s.65). Inom ett och samma fackområde är det viktigt att 

den skrivna formen och uttalet av en fackterm är sådan att den inte kan förväxlas med 

en annan fackterm (ibid. s.67). En svensk term bör vara anpassad till svenskans 

stavning, böjning och uttal (TNC 2004, s.10) och vid lånade termer kan 

produktiviteten vara ett problem eftersom böjningen i svenska inte alltid stöder lån 

(Nuopponen & Pilke 2010, s.69). En fackterm bör vara accepterad av fackmän inom 

området och finns det redan en etablerad term ska man inte hitta på en ny (Spri 

rapport 1999, s. 18). Då en fackterm ska användas enhetligt inom ett fackområde är 

det viktigt att man menar exakt samma sak när man använder termen inom 

fackområdet (Språkrådet 2011, s. 31).  

När det kommer till hur facktermer ska definieras bör definitionerna innehålla uttryck 

som antingen tillhör allmänspråket eller det fackspråk som målgruppen redan känner 

till (Spri rapport 1999, s.17). En definition kan även innehålla fackspråkliga uttryck 

som hänvisar till begrepp som finns definierade på andra ställen i samma ordlista 

(ibid.). 

Termen skrivs i grundform med gemen begynnelsebokstav. Finns det synonyma 

termer ska dessa skrivas efter huvudtermen, den rekommenderade termen. 

Definitionen skrivs sedan som en ofullständig mening utan slutpunkt och med gemen 

begynnelsebokstav (STG 1999, s.44).  

När det kommer till termposternas ordningsföljd ska det enligt standard vara en 

systematisk uppställning av termposterna (Suonuuti 2001, s.37). Det innebär att 

termposterna ordnas efter begreppssystemet och efter begreppens relationer. Dock 

behövs då ett index för att underlätta sökandet efter termposterna. Ur söksynpunkt 

kan det då vara lämpligare att använda sig av alfabetiska uppställningar (ibid.).  

4.4.1 Process för gestaltning av ordlista 
Resultaten på underfrågorna 1, 2 och 3 är utgångspunkten för min gestaltning. Det 

resultat jag har fått på underfrågorna 2 och 3 har gett de termer som används idag. 

Dessa termer finns presenterade under 4.2.1 Analys av facktermer. Jag utgick från 
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svaret på underfråga 3 för att välja och rekommendera de termer som företaget bör 

använda. Genom att skissa upp dessa och göra en satellitmodell (Nuopponen & Pilke 

2010, s.44) kunde jag dela in termerna i olika kategorier (se Bilaga 2).  

De termer jag har valt ut är de som används mest frekvent av populationen för 

arbetet, alltså företaget, konkurrent 1 och organisation 1, 2 och 3. Dock finns inte alla 

termer som jag tar upp under 4.2.1 Analys av facktermer presenterade i ordlistan. Det 

beror på dålig återkoppling från populationen samt att många av termerna är svåra att 

definiera inom tidsramen för arbetet.  

När det gäller indikering är det något som dörren eller låset visar. Här finns det flera 

olika termer. Optiska indikeringar, akustisk indikering, visuell indikering, optisk 

återkoppling, diodindikering och signal eller optisk och akustisk signal. Signal har en 

lägre stilnivå än indikering. Dock har jag ej funnit en trovärdig källa till vilken den 

rekommenderade termen bör vara.  

Tillträde är en term som jag anser bör användas. Det beror på att populationen många 

gånger skriver att man får tillträde till ett passersystem. Här har jag även angett två 

avrådda termer, access och accessbehörighet då tillträde är en enklare och mer korrekt 

term när man har rätt att passera genom en låst dörr. 

Många termer saknar synonymer vilket syns i ordlistan. Definitionerna bygger på 

kontakter med populationen samt analys av produktinformationer om de elektroniska 

låssystemen.  

Gällande passerbricka är det en term som rekommenderas av TNC, vilket jag ser som 

en trovärdig källa. Utifrån TNCs rekommendation valde jag även att ha passersystem 

som rekommenderad term istället för passagesystem som används mest frekvent av 

populationen.  

Jag har valt att behålla en engelsk term, trots att det ej bör förekomma engelska 

termer i svenskt fackspråk. Termen är Stand-alone och är etablerad hos populationen 

för arbetet. Jag hade önskat att hitta en motsvarig svensk term men hittade ingen.  

Termerna som finns presenterade i ordlistan är de som jag har valt efter mina egna 

rekommendationer till företaget och som bygger på trovärdiga källor gällande 

rekommenderad term och definition av term.
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5. Diskussion och slutsats 

Syftet med mitt arbete var att undersöka vilka facktermer som används idag av 

företaget, konkurrent 1 samt organisation 1, 2 och 3, och hur koherent stilnivån var 

för dessa facktermer i företagets produktinformation för de elektroniska låssystemen 

och dess olika komponenter. Arbetets syfte var även att belysa och rekommendera 

vilka faktorer företaget bör ta hänsyn till när komponenter ska tilldelas termer. 

Utifrån dessa rekommendationer kunde jag se vilka termer som företaget bör använda 

och även gestalta en ordlista.  

5.1 Diskussion 
Framförallt är min gestaltning en rekommendation. Ordlistan ska inte ses som något 

skrivet i sten utan som ett förslag till företaget. Då jag inte är utbildad inom 

terminologi har jag inte gjort någon begreppsutredning av de facktermer som används 

idag. Utifrån de teorier och metoder jag har använt mig av har jag kommit fram till att 

det behövs ett djupare terminologisk arbete kring facktermerna om de elektroniska 

låssystemen och dess komponenter. Däremot kan jag rekommendera vilka termer de 

bör använda utifrån teorierna om läsbarhet, begriplighet, tema & rema, stilnivå och 

fackspråk. Då ordlistan innehåller först de faktorer som företaget bör förhålla sig till 

när de ska välja bland facktermer eller tillge en komponent en fackterm, svarar jag på 

min huvudfråga: Vilka facktermer bör företaget använda för elektroniska låssystem så 

att termerna blir läsbara och begripliga för certifierade låssmeder?  

Ordlistan är innehållsmässigt utformad efter principer för hur en terminologisk 

ordlista bör utformas, med undantag för den alfabetiska ordningen av facktermerna. 

Eftersom ingen begreppsutredning har gjorts kan jag inte placera de rekommenderade 

termerna i ordlistan efter en begreppshierarki. För att öka användbarheten av ordlistan 

har jag istället valt att placera termerna i alfabetisk ordning. Jag har även valt att göra 

de rekommenderade termerna i fetstil och synonymer i kursiv för att användaren av 

ordlistan enklare ska hitta det ord den söker. 

Det hade varit önskvärt att göra en utprovning av ordlistan på återförsäljare av 

produkterna, men då det var problematiskt att få kontakt med dessa återförsäljare fick 

en utprovning utebli.  
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5.2 Slutsats 
Då min gestaltning av en ordlista endast är en rekommendation och utan en 

begreppsutredning, är det att föredra att företag och organisationer inom låsindustrin 

tillsammans tillsätter en språkgrupp. Genom att ha en språkgrupp och samarbeta med 

en terminolog kan en begreppsutredning göras och det underlättar för ett arbete med 

att ta fram en etablerad ordlista över facktermer för elektroniska låssystem och dess 

komponenter. Om företagen och organisationerna aktivt arbetar med detta kommer 

det att effektivisera deras kommunikation med varandra och med återförsäljare och 

slutkunder. Översättningskostnader minskar och läsförståelsen ökar vid en enhetlig 

terminologi. Det är även till stor vikt att de arbetar med att målgruppsanpassa 

facktermerna efter målgruppens tidigare erfarenheter, kunskaper om fackområdet och 

behov av information.  

Jag hade även önskat att ordlistan innehöll fler termer med definitioner än vad den 

gör i nuläget. Dock är den en bra utgångspunkt för företaget att arbeta vidare med och 

bygga på med fler termer och definitioner. 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Ett vidare arbete med facktermer för elektroniska låssystem är att arbeta tillsammans 

med en terminolog för en djupare begreppsutredning. Det saknas även forskning och 

arbeten kring dynamiska begrepp, när användaren utför en handling i 

monteringsanvisningar och bruksanvisningar. Inom teknikinformation finns mest 

handböcker att tillgå, men dessa är dock bristfälliga när det gäller facktermer.  

Jag ser gärna ett vidare arbete utifrån den grund jag har lagt med vilka faktorer man 

bör ta hänsyn till när facktermer väljs ut samt med ordlistan över facktermer om 

elektroniska låssystemens komponenter. Förslagsvis kan ett djupare arbete inledas 

med kunniga inom låsindustrin och med en terminolog. Det är dock ett arbete som tar 

tid men som är lönsamt i längden då det resulterar i ett enhetligare fackspråk med en 

koherent stilnivå.    
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Bilaga 1 Gestaltning 

 
Vägledning till att arbeta fram en ordlista över facktermer 
 
Varje företag bör ha en ordlista med vilka ord som ska användas när vi arbetar med teknisk 
dokumentation. Orden kallas för facktermer och gäller specifikt för den bransch vi arbetar 
inom. Facktermer används för att kommunikationen ska fungera inom branschen och så att 
alla använder samma ord för samma sak. Det är med fördel om alla inom företaget har 
tillgång till ordlistan. 
 
Oftast är det stor skillnad mellan de vanliga orden, de vi använder dagligen när vi 
kommunicerar privat och facktermerna, de vi använder när vi kommunicerar i arbetet. 
Skillnaden mellan dessa kallas att de har olika stilnivå. De vanliga vardagliga orden har låg 
stilnivå medan facktermerna har hög stilnivå.  
 
En fackterm är ett ord som används för exempelvis en komponent eller del i ett elektroniskt 
låssystem. Ordet Trycke är en fackterm medan Handtag används i det vardagliga språket.  
 
 

Målgrupp 

För att arbeta fram vilka facktermer som bör användas ska målgruppen stå i centrum, för 
det är målgruppen som måste förstå vad vi menar med facktermerna.  
 
Det är viktigt att fundera över och svara på följande punkter. Ju mer vi vet om målgruppen 
och anpassar informationen efter målgruppen desto mer ökar deras förståelse för den 
tekniska dokumentationen över produkterna.  
 

 Vilka är målgruppen? 

 Vad de har för tidigare erfarenheter om teknisk dokumentation?  

 Vilka kunskaper de har om företagets produkter? 

 Vad har de för behov av den tekniska dokumentationen? 

 Vad ska de göra med dokumentationen? Ta till sig informationen om produkten 

eller ska de montera efter en instruktion?  

 Vad är bekant och vad är nytt för målgruppen? Det är alltså viktigt att förstå vad 

målgruppen vet och inte vet om produkten 

 
 

 

 



 

Är facktermerna bekanta eller nya för målgruppen? 

Börja med de facktermer som vi vet att målgruppen känner till och vet vad de betyder. 
Förklara och presentera de nya facktermerna första gången de används, vilket kan göras på 
olika sätt: 

 Förklara vad facktermen betyder inom parentes 

 Förklaring av facktermen i samma mening eller strax efter 

 Placera facktermen i ett sammanhang så att målgruppen enkelt förstår betydelsen 

 
 

När det finns flera facktermer som betyder samma sak 

Ibland finns det flera facktermer som har samma betydelse och då kallas de för synonymer. 
Men alla facktermer kan inte användas fast de har samma betydelse för då blir det svårt för 
målgruppen att förstå vad vi menar. Därför ska det alltid finnas en rekommenderad term 
som alla ska använda  
 
En rekommenderad term används av alla inom branschen och det finns en tydlig förklaring 
med vad den betyder, en definition i ordlistan. Det är även viktigt att skriva med de 
synonyma termerna så att alla vet att de finns men även att de inte ska användas.  
 
 

När det inte finns en term och en ny ska definieras 

En fackterm ska vara accepterad av alla inom branschen och alla ska mena exakt samma sak 
när de använder facktermen. Finns det redan en fackterm som är etablerad ska vi inte hitta 
på en ny. 
 
Helst ska en utbildad terminolog ta fram nya termer och vad de betyder. Men om det inte 
finns utrymme för att anställa en terminolog är det viktigt att vi känner till vad en fackterm 
bör uppfylla: 

 En fackterm ska vara kort 

 En fackterm bör skilja sig från andra facktermer, både i skrift och uttal 

 En fackterm bör kunna sättas ihop med ett annat ord och bilda ett sammansatt ord 

som exempelvis ”Nyckelidentitet” 

 En fackterm bör vara anpassad till svenskans stavning, böjning och uttal 

 En fackterm ska ha en enda betydelse 

 När en fackterm används så menar alla exakt samma sak varje gång den används 

 När vi skriver på svenska ska endast svenska facktermer användas 

 Varje fackterm ska ha en tydlig förklaring, en definition i ordlistan 

 



 

 

Utformning av ordlista 

Facktermerna i ordlistan ska ha varsin definition (förklaring) och den ska skrivas så att alla 
förstår den, alltså med vanliga ord.  
 
Facktermerna kan placeras i alfabetisk ordning för då blir det lättare att hitta i den. Om 
ordlistan växer och det blir svårt att hitta kan facktermerna delas in i kategorier. 

 
Fackterm 
Fackterm skrivs i grundform (utan ändelse) med liten begynnelsebokstav. Finns det 
synonyma facktermer ska dessa skrivas efter den rekommenderade termen. 

 
Definition 
Definition skrivs som en ofullständig mening utan slutpunkt och med liten 
begynnelsebokstav. 
 

  



 

Instruktion till användning av ordlista 

Term  facktermen som är rekommenderad att vi använder  
Synonym  det finns flera termer som betyder samma sak men det är term som ska 

användas. Det är bra att känna till synonymer, som andra kan använda och 
det minskar då missuppfattningar 

Avrådd term  vissa ord som t.ex. är lånade från engelskan är avrådda termer 
Definition  förklarar termen  
 

 Facktermerna är placerade i alfabetisk ordning, men kan delas in i kategorier om det 
blir svårt att hitta i ordlistan. 

 

 Använd gärna de facktermer som vi vet att målgruppen känner till. 
 

 När en fackterm ska presenteras för målgruppen första gången är det bra att ta med 
definitionen till termen antingen inom parentes efter ordet, förklaring i samma 
mening eller strax efter. Det ökar förståelsen av produktinformationen för 
målgruppen. 

 
 

 

Ordlista över komponenter till elektroniska låssystem 

Term digitala lås 
Synonym digitalcylinder 
 dörrbladsläsare 
Definition använder endast digital avläsning för att ge eller neka tillträde 
 

Term e-centra 
Synonym e-module 
 styrenhet 
 styrcentral 
 kontrollenhet 
 inbyggt e-centra 
Definition elektronisk styrenhet som styr ett lås 
 

Term elektroniska lås 1 
Definition alla produkter som tillhör ett passersystem 
 

Term elektroniska lås 2 
Definition eltryckeslås eller elslutbleck 
 



 

Term inbyggd identitet 
Definition chip som har ett unikt ID som identifierar sig mot en elektronisk läsare 
 

Term media 
Synonym medium 
 användarmedia 
Definition samlingsnamn för elektronisk nyckel 
 

Term nyckelidentitet 
Definition fysisk märkning på mekaniska nycklar för att visuellt avläsa om det är en 

huvudnyckel eller fastighetsskötarnyckel 
 

Term passerbricka 
Synonym nyckelbricka 
 passagebricka 
 nyckeltagg 
 passertagg 
Definition beröringsfri bricka som används för att legitimera sig mot en beröringsfri 

läsare 
 

Term passersystem 
Synonym tillträdessystem 
Avrådd term passagesystem 
Definition beröringsfritt låssystem 
 

Term stand-alone 
Synonym off-line 
Definition elektroniskt lås som inte är uppkopplat i ett system, självständig enhet 
 

Term tillträde 
Synonym behörighet 
 rättighet 
 validering 
Avrådd term accessrätt 
 accessbehörighet 
Definition rätt att passera genom en låst dörr 
 

Term transponder 
Definition aktiv enhet som har strömförsörjning inbyggd och sänder en signal till 

mottagare för identifiering 
 

Term trycke  
Synonym dörrtrycke 



 

 låshandtag 
 handtag (vardagligt ord) 
Definition öppnar en dörr med handkraft 



 

Bilaga 2 Skisser 
Följande skisser visar en del av processen för gestaltningen av ordlistan. Jag har valt 

att placera ut vita färgplattor i bilderna som döljer produkt- och företagsnamn på 

grund av de etiska aspekterna, se 3.4 Etiska överväganden.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 


