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Noah Webster

• Född 16 oktober 1758

• Lexikograf

• An American Dictionary of the English Language (Merriam-Webster)

• Standardiserade amerikansk engelska:

• -re blev -er i ord som theater

• Slopade det ena l-et i ord som traveling

• Tog bort u i ord som color

• Han ställde till det, helt enkelt

Född 16 oktober 1758



16 oktober
Noah Websters födelsedag

Lexikonens dag – Dictionary Day

Firas intensivt runt hela globen – eller?

Ett tips på sätt att fira Lexikonens dag är att du lär dig några nya ord, t.ex. 
En elyseisk efemär entente.
En paradisisk kortlivad vänskapsförbindelse.



Lexikonens dag! Terminologins dag?



Förslag: Terminologins dag – 16 oktober

Syfte: Jobba för ordnad terminologihantering

Fira dagen genom att lägga till några nya standardiserade termer till ditt 
företags terminologi, varför inte självoptimering, cyberhygien eller förpappring

Kan vi rösta för införandet av Terminologins Dag den 16 oktober?



14 Oktober
Räkmackans dag
Världsdagen för synskadade

15 Oktober
Fetaostens dag
Internationella beröringsdagen
Internationella dagen för att tvätta händerna
Vita käppens dag
Internationella landsbygdskvinnors dag
Brösthälsodagen
Metoo-dagen

16 Oktober
Steve Jobs Day
Världslivsmedelsdagen
Lexikonens dag
Alla chefers dag
Terminologins dag

17 Oktober
Grynkorvens dag
Internationella dagen för utrotande av fattigdom
Måltidens dag

18 Oktober
Internationella klimakteriedagen
Chokladmuffins dag
Samåkningsdagen
Internationella slipsdagen
Internationella champagnedagen
Kemins dag

19 Oktober
Hörselskadades dag
Alla broars dag
Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier

20 Oktober
Internationella flygledardagen
Världsdagen för statistik
Internationella osteoporosdagen

22 Oktober
INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN
Internationella stamningsdagen

https://temadagar.se
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Vilka är vi?

• Fodina Language Technology

• Linköping

• 6 anställda

• Kunder som Epiroc, Ericsson, Scania, Saab, Tetra Pak och Volvo

• Säljer, implementerar och supportar Acrolinx i Sverige

• Hjälper kunder att bygga upp terminologier

• Utvecklar och säljer vårt eget verktyg – Termograph



Har hört att vissa har problem 
med att skilja ”portfölj” från 

”fåtölj”. Stämmer det?
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Har språklig kvalitet någon 
betydelse över huvud taget?

Du hade väl en chef en gång i forntiden som sa: 

”Det spelar väl för fan ingen roll vad det heter; vi kan kalla det x, y eller z 
– folk lär sig till slut i alla fall.”



“Granska bruksanvisningen och dra 
öronen åt dig om du ser felstavade 
ord och liknande. Kan de inte göra 
en bruksanvisning kan de troligen 
inte skruva ihop en apparat rätt, 
det visar vår marknadskontroll”

Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverket
Göteborgsposten 2015-12-14
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Marknadsavdelningen brukar 
vara petiga om att man ska 

använda korrekta produktnamn 
och ”brand names”. 

Eller vad säger du?





Och om att hitta saker på 
webben:

Har termer betydelse när man ska söka på en webbplats, t.ex. på 
webbshop när man letar efter produkter?



kabelförvaringsladdförvaring



Och i mjukvarusträngar?





Men så spretigt och dåligt 
kan det väl ändå inte vara?
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luft/vatten värmepump 94

luft/vattenvärmepump 113

luft/vatten-värmepump 724

luft-vatten värmepump 8

luftvattenvärmepump 23

luft-vattenvärmepump 43



Så varför ska man ta tag i något 
sådant här?



Q: How did you calculate the ROI on your Acrolinx investment?

A: We haven’t calculated a ROI at all.
If we deliver content that is not crisp and clear, we signal that the software might be sloppy.
The impression of sloppy quality reduces our sales and revenue.
It’s all about risk minimization.

Microsoft VP responsible for Acrolinx investment 



Så hur kan man undvika exempel 
som vi just visat?



Standardisera 
källspråkstermer

Säkerställ att 
godkända 

källspråkstermer 
används

Översätt 
godkända 

källspråkstermer

Säkerställ att 
godkända 

termöversättningar 
används

Acrolinx
Translation tools 
with term support

Skörda 
källspråkstermer

Ta kontroll över dina termer

hearing protector deprecated
ear protector deprecated
ear defender deprecated
hearing protection preferred
ear protection deprecated

en de
hearing protection Gehörschutz
operator cabin Fahrerkabine

en sv
hearing protection hörselskydd
operator cabin förarhytt

Fodina Termograph



Låt Fodina hjälpa er att ta reda på hur det ser ut

• Vilka termer använder ni idag i ert innehåll?

• Spretar det åt olika håll?

• Vilka termer borde ni använda och vilka borde ni inte använda?

• Hur ska ni vara säkra på att rätt termer används på rätt ställe?

• Fungerar sökmotorn på er webbplats som den borde?

• Hur ser ert arbete med terminologi ut idag?

• Har ni koll på hur er terminologi är översatt och hur den används i 
översättningar för alla språk?



Hur då?

• Termograph:
• Skapa en standardiserad terminologi

• Underhålla en befintlig terminologi över tid

• Direkt koppling till Acrolinx

• Acrolinx:
• Se till att era termer används

• Se till att oönskade termer inte används



Samling A

Samling B

Synk

driverless car

autonomous car

robot car

robotic car

self-driving car

automated car



SKAPA en gedigen, värdeskapande terminologi

▪ Med förbjudna termsynonymer som ska undvikas

▪ Baserad på tidigare termanvändning i ert eget innehåll

UNDERHÅLLA er terminologi över tid

▪ När nytt innehåll skapas och nya termer börjar användas

▪ När nya grupper börjar skriva eller nya produkter kräver nytt

innehåll

▪ Utan att introducera inkonsekvenser eller onödiga begrepp

som kommer i konflikt med varandra



Product specifications
Requirements specifications
Design specifications
Normative documents
Standards
System denominations

Product definitions
CAD models
Drawings
Parts lists
Software strings
Part denominations
Engineering change orders

Product descriptions
User manuals
Administration manuals
Repair and maintenance manuals
Spare part catalogs
Training material

Marketing material
Fact sheets
White Papers
Advertisements
Web information
e-mails

Product managers
Market researchers

Architects
Designers
Systems analysts
Programmers

Technical writers
Illustrators
Trainers

Marketers
PR people
Copywriters

Manufacturing
Parts lists
Mounting instructions
QA instructions

Production planners
Manufacturing engineers
Programmers

TerminologyStyle rules 1Tone of voice 1

Common unified language

Spelling GrammarTone of voice 2 Style rules 2 Findability Keywords

Batch checks
Automated 

checks

Acrolinx. I alla skrivmiljöer. För alla dokumenttyper.



Kom och titta på vår demo!
Frågor?


