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Skapa, standardisera

och underhålla

terminologi

Fodina TerminologyBuilder Suite



Fodina Language Technology

▪ Linköping

▪ Avknoppning från Linköpings universitet

▪ Grundat 2004

▪ Terminologi med språkteknologisk grund

▪ Kunder främst stora svenska exportföretag



• Färre missförstånd bland läsare och översättare

• Minskade översättningskostnader

• Högre kvalitet i original och i översättningar

• Starkare företags-/organisationsprofil

• Bättre sökbarhet och “hittbarhet” (searchability och findability)

Fördelar med standardiserad terminologi



▪ Tidigare endast Scania som hade terminologer, nu finns det på fler företag: Volvo, 

Epiroc, Tetra Pak…

▪ ROI (return-of-investment) måste bevisas.

▪ Många är medvetna om att de har spretig terminologi och vill göra något åt detta.

▪ Måste finnas en tillämpning (som skrivstöd, översättningsstöd och integration till 

andra system, till exempel databaser med artikelbenämningar).

▪ Enbart publicering av termdatabaser är inte nog.

▪ Nationella och internationella standarder är inte tillräckliga i dagsläget.

▪ Intresserade av terminologier med många begrepp och termer (rekommenderade, 

förbjudna …)

▪ Nästan alla större företag skriver originaldokumentation på engelska.

▪ Men ökande intresse:
▪ Inte bara för teknisk information, utan även för konstruktion, marknadsföring, m.m.

▪ Finns mycket pengar att spara.

▪ Kvalitetsbrister kostar.

▪ Språk (och terminologi) är en del av företagets ”branding”.

Terminologi på företag



▪ Ett fåtal myndigheter har terminologer, de flesta inte.

▪ Finns betydligt fler som arbetar med Klarspråk.

▪ Språklagen från 2009 har haft liten effekt på intresset för terminologi.

▪ Terminologiska projekt är ofta avgränsade och rör ett begränsat antal begrepp.

▪ Flera myndigheter publicerar termer, men väldigt få har integrerat termerna i 

andra applikationer.

▪ Börjar intressera sig för ROI, men ekonomiska argument har historiskt sett inte 

varit lika viktiga som i industrin.

▪ Svårt att få myndigheter att samarbeta med varandra?

Terminologi inom offentlig sektor? Situationen 2018…



▪ Termerna finns redan i dokument, på webbplatser och i ”gamla” termlistor.

▪ Behöver ”hittas” och struktureras

▪ Vad är viktigast?

▪ Vad är inkonsekvent?

▪ Nyckelord?

▪ Beslut måste tas

▪ Se till att terminologin används

Skapa en standardiserad terminologi och använda den



Fodina TerminologyBuilder Suite

Acrolinx

Använda TERMER

Assistera skribenter så de 

använder rekommenderade

termer med ett skrivstöd.

Fodina

Ta beslut om TERMER

Granska synonymgrupper i ett

grafiskt gränssnit och bestäm

vilka termer som ska 

rekommenderas och vilka som

bör undvikas.

Fodina

Klustra TERMER

Gruppera termer som är

synonymer eller

stavningsvarianter i

synonymgrupper.

Fodina

Extrahera TERMER

Identifiera fraser och uttryck som

verkar vara termer från ert eget

innehåll:

▪ Dokument

▪ Presentationer

▪ Webbsidor

▪ …

Ogrupperade

termer

Grupperade

termer

Standardiserade

termer

Konsekvent

innehåll

Excel

Förfina

Excel

Förfina

Excel

Förfina

Går att använda verktygen var för sig men också hela kedjan.

Bra texter



Termextraktion med TermCatch (Bolagsverket)



Kriminalvården…



Standardisering i TermoGraph



Standardisering i TermoGraph



Fodina TerminologyBuilder Suite

▪ Identifierar termer och synonymer i ditt innehåll

▪ Hittar och grupperar synonymer och stavningsvarianter

▪ Underlag för beslut om vilka termer som ska användas och vilka som inte ska 

användas

▪ Publicerar standardiserade termer i en termdatabas

▪ Körs i en webbläsare. Ingen installation krävs. 

Skapa, standardisera och underhålla termdatabaser



▪ Terminologisk kvalitet är viktig

▪ Kvaliteten på källspråket avgörande för hur bra översättningarna blir

▪ Behov av en standardiserad svensk myndighetsterminologi

▪ Mer samarbete mellan myndigheter

▪ Förutsättningar för att dela terminologi på riktigt (inte bara uppslag i 

terminologiportaler)

▪ Flerspråkiga termdatabaser av hög kvalitet behövs om vi vill höja 

kvaliteten på maskinöversättning.

Slutord




