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Sammanfattning 
I denna kandidatuppsats jämförs läsares och skribenters begrepp bakom sju datatermer från it-
tidningen Computer Sweden. Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om läsare och 
skribenter har samma begrepp bakom de sju termerna och hur deras begrepp stämmer överens med 
normkällorna. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur etablerade de sju termerna är i såväl en 
fackspråklig som en allmänspråklig diskurs. Den första delen av studien grundar sig på en enkät där de 
två olika grupperna fått svara på vilka termer de anser sig förstå för att sedan ge en parafras på 
termerna. Svaren är analyserade med hjälp av kognitiv lingvistik, ramteori och terminologisk 
begreppsanalys. Den andra delen av studien grundar sig på korpusundersökningar där termernas 
etableringsgrad jämförs mellan en fackspråklig och en allmänspråklig diskurs. 

Resultatet för undersökningen är att skribenterna och läsarna har i stort sett samma begrepp bakom 
termerna, men att skribenterna generellt har ett större intensionsdjup. Samtliga termer är etablerade i 
den fackspråkliga diskursen, medan endast termen virus kan anses vara etablerad i den 
allmänspråkliga diskursen. Etableringsgraden tycks påverka läsarnas intensionsdjup "negativt". Ju mer 
etablerad en term är, desto allmännare begrepp bakom termerna har läsarna. 
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1. Inledning 

En språkkonsults paradgren är kanske klarspråk, att göra (myndighets-) texter begripliga för vanligt 
folk. I det ingår det att vara försiktig med facktermer. På Språkrådets webbplats (2012) kan man läsa 
att man bör förklara nödvändiga facktermer när man skriver klarspråk. Denna rekommendation riktar 
sig främst till dem som skriver myndighetstext riktad till allmänheten, men är användbar för många 
skribenter. Men måste en fackterm vara svår att förstå? Och hur vet man vad man ska förvänta sig av 
sina läsare? Detta är några av frågorna som jag ska försöka besvara i denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 
Denna uppsats springer ur ett behov från it-tidningen Computer Sweden. De använder sig av många 
datatermer och vill veta på vilken nivå läsarnas förståelse av dessa termer ligger. Computer Sweden 
(hädanefter CS) är en nyhetstidning för it-världen. Tidningen kommer ut två gånger i veckan och 
upplagan är på runt 40 000. De flesta nummer går till prenumeranter, men det säljs även lösnummer. 
Den stora delen prenumeranter är olika företag. Tidningens huvudsakliga fokus är inte på dataprylar, 
utan mer på nyheter från affärsvärlden med inriktning på it. CS läsare är heller inte typiskt 
dataprogrammerare utan snarare chef som jobbar mycket med it-frågor i sitt företag. Däremot 
förväntar sig redaktionen att läsarna har betydligt större kunskaper och  intresse för it än den 
genomsnittlige dagstidningsläsaren. CS har en skiss över tidningens tänkta målgrupp, vilken 
representeras av fem personer i åldrarna 30–55 år, tre män och två kvinnor. Fyra av dem har någon 
form av ingenjörsutbildning och tre har en chefsposition. Bara en arbetar med systemutveckling. Trots 
att man förväntar sig att läsarna är intresserade och insatta i it är redaktionen ibland försiktig med 
användningen av datatermer. De har märkt av i till exempel läsarbrev att läsare inte alltid förstår alla 
termer och kanske framför allt att läsare ibland har andra begrepp bakom vissa termer än vad 
skribenterna har. 

Genom en enkät om ordförståelse riktad till ett urval av prenumeranter har jag undersökt om läsarna 
anser sig förstå tjugo datatermer och vad de har för begrepp bakom dem. Som jämförelse har jag gjort 
samma undersökning på tidningens redaktion. Av de tjugo termerna har jag valt ut sju stycken att 
analysera närmare i denna undersökning. Av de läsare som har svarat på min enkät är ungefär hälften 
mellan 46 och 51 år och anser sig vara insatta eller mycket insatta i datateknik, vilket alltså stämmer 
ganska bra med tidningens egen bild av läsargruppen (se kap. 5.1). Jag har inte frågat efter yrke, kön 
eller utbildning då jag anser att det inte var tillräckligt intressant för min undersökning.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur datatermerna i tidningen Computer Sweden kan 
tänkas påverka förståelsen av tidningen. Det kan vara vanskligt att undersöka just ordförståelse1, 
varför jag inte kommer att lägga allt för stort fokus på huruvida informanterna förstår eller inte förstår 
termerna. Fokuset för undersökningen kommer istället att ligga på att jämföra läsarnas begrepp bakom 
datatermerna med skribenternas. Har de olika intensionsdjup, eller ligger eventuella skillnader på ett 
annat plan? Ett vidare syfte med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning termerna har 
etablerats i en fackspråklig diskurs, respektive en allmänspråklig diskurs. Kan man se ett samband 
mellan etableringen och intensionsdjupet i enkätsvaren? 

Uppsatsens frågeställningar är:  

• Har läsare och skribenter samma begrepp bakom de sju termerna och stämmer deras begrepp 
överens med normkällornas definitioner? 

• Hur etablerade i fack- och allmänspråket är de undersökta termerna och påverkar det i så fall 
intensionsdjupet hos läsarna? 

1.3 Disposition 
I detta kapitel har jag gått igenom bakgrund och syfte för uppsatsen. I kapitel 2 kommer jag in på 
teoretiska utgångspunkter. Jag kommer där också att förklara några av de begrepp som jag använder i 
uppsatsen. I kapitel 3 beskriver jag tidigare forskning som har berört ordförståelse och etablering. I 
kapitel 4 beskriver jag mitt material och min metod för insamling och analys. I kapitel 5 presenterar 
jag själva resultatet för undersökningen, term för term, med en sammanfattning av resultatet i slutet. 
Slutligen kommer jag att diskutera resultatet och min metod, samt ge uppslag för fortsatt forskning i 
kapitel 6. 

  

                                                      
1 För vidare resonemang om ordförståelseundersökningar se kap. 2.3 samt 3.1 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Vad är ett ord och vad är ordförståelse? Kan man undersöka ordförståelse och i så fall hur? I detta 
kapitel presenterar jag den teoretiska bakgrund som jag utgår från i min undersökning.  

2.1 Först ska vi reda ut begreppen  
I vardagsspråket brukar man med ord i princip mena det som i skrift omges av mellanrum, men i en 
språkvetenskaplig undersökning räcker inte den definitionen. Saussure (1970) talar om ett språkligt 
tecken som han delar in i uttryck (signifiant) och innehåll (signifié), där uttryck är det man i 
vardagsspråk kallar ord, alltså själva benämningen och innehållet är det man menar med ordet. En 
utveckling av Saussures tecken är det man kallar den semiotiska triangeln som består av symbol, 
begrepp och referent, där symbol motsvarar uttryck och begrepp motsvarar innehåll. En referent är en 
faktisk representation av begreppet, vilket gör att varje uttryck är benämningen för väldigt många 
referenter (Riemer 2012). Inom terminologivetenskapen har man gjort en ytterligare utveckling av 
begreppssystemet som man kallar begreppstetraedern (se figur 1). Denna innefattar även en 
definition, alltså en stringent beskrivning av begreppet. Inom terminologin är begreppet det centrala. 
Man kan ha ett begrepp för precis vad som helst, men det är inte självklart att det finns referenter eller 
uttryck (termer) för alla begrepp (Bucher & Gustavsson  2000). 

 

 
Figur 1. Begreppstetraedern (Soc 2012) 

 
I denna uppsats använder jag mig av term för de sju undersökta datatermerna, definition för 
normkällornas beskrivningar och begrepp för själva innehållet, alltså den mentala bild som ligger 
bakom termer och definitioner. Svaren kommer jag i fortsättningen att kalla för parafraser enligt 
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vedertaget bruk (jmf. Josephson 1982). Informanternas parafraser kan ha drag av definition, innehålla 
referenter, eller vara en kort beskrivning av informantens begrepp. Sällan är de bara det ena eller det 
andra, varför det är lämpligt med en egen term för dessa.  

Vad är då skillnaden mellan allmänspråkets ord och fackspråkets term? Nuopponen & Pilke (2010) 
beskriver fackspråk som något som används fackmän emellan och termer som uttryck med en specifik 
definition. En fackspråklig definition har i regel har större intensionsdjup än en allmänspråklig 
beskrivning. Enligt Trampe (1990) motsvarar intensionen ett uttrycks begreppsinnehåll. När jag talar 
om stort intensionsdjup menar jag att begreppet är tydligt avgränsat från närliggande begrepp och att 
det är beskrivet med stor detaljrikedom. En annan skillnad mellan facktermer och allmänord är att en 
term kan bestå av flera ord, som molnbaserade tjänster. (Nuopponen & Pilke 2010). Den avgränsning 
jag nämnde i början av kapitlet, att ett ord omges av två mellanslag, gäller därför inte nödvändigtvis 
för facktermer. Facktermer som har etablerats i allmänspråket sägs ha avterminologiserats och 
därigenom förlorat en stor del av den fackspråkliga definitionen. Inom fackspråket kan dock den 
specifika betydelsen finnas kvar (Nuopponen &  Pilke 2010). 

2.2 Semantik enligt kognitiv lingvistik 
Semantik är studiet av språkliga uttrycks betydelse, med andra ord kopplingen mellan de uttryck vi 
använder och de begrepp vi refererar till. Hur vet vi till exempel att uttrycket träd betecknar just 
begreppet träd (Riemer 2010)? Det finns olika sätt att förklara detta, men i denna uppsats kommer jag 
främst att utgå från hur den kognitiva lingvistiken förklarar semantiken. Jag beskrev i föregående 
kapitel Saussures2 syn på det språkliga tecknet. Denna syn går också att spåra inom den kognitiva 
lingvistiken som har grundsynen att språket är symboliskt, alltså att språkliga uttryck är symboler för 
reella begrepp (Taylor 2002). Den kognitiva lingvistiken har mycket gemensamt med strukturalismen, 
men när strukturalister nöjer sig med att förklara hur det språkliga systemet ser ut, vill kognitiva 
lingvister förklara hur språket hänger ihop med vårt tänkande (Taylor 2002). Jag kommer inte att gå in 
i detalj på språk och tänkande, men den synen ligger till grund för resonemanget i denna uppsats.  

Varje ord är relaterat till andra ord på något sätt och även här finns det många sätt att beskriva 
förhållandet mellan orden. Inom den strukturalistiska lingvistiken beskriver man semantik genom 
komponentsanalys, vilket innebär att betydelsen för "varje" ord kan beskrivas med en begränsad 
uppsättning semantiska särdrag. Genom att visa att ett begrepp har eller inte har ett visst särdrag kan 
man skilja det från närliggande begrepp (Trampe 1990). För att visa betydelseförhållandet mellan 
olika uttryck sätter man ofta upp komponentsanalysen i en matris där ett antal närliggande begrepp 
beskrivs utifrån om de har, eller inte har ett visst särdrag. Ett förenklat exempel på en sådan matris 
finns i (Trampe 1990:54), där till exempel pojke beskrivs som [+levande] [+mänsklig] [-vuxen]  
[+hankön]. Ett problem med denna beskrivning dels att mängden särdrag kan bli mycket stor, dels att 
abstrakta begrepp som t.ex. tanke kan vara svårt att skilja från andra begrepp genom att ange särdrag. 
Däremot lämpar sig modellen bättre för så kallade analytiska ord. "För analytiska ord gäller att deras 
betydelse är definitionsmässigt given." (Trampe 1990:27) Detta stämmer väl in på fackspråkets termer, 
varför det ändå kan vara relevant att på något sätt använda sig av komponentsanalys på 
undersökningens termer. Den begreppsanalys som jag kommer att göra (se 4.3.2) bär drag av 
komponentanalys, med skillnaden att begreppskännetecknen inte är binära eller nödvändiga för 

                                                      
2 Saussure är förgrundsfigur inom strukturalistisk lingvistik (se t.ex. Taylor 2002). I fortsättningen 
betecknar jag Saussures språksyn som strukturalism.  
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begreppen. Inom den kognitiva semantiken menar man att en betydelseanalys inte kan beskrivas med 
binära särdrag, utan att gränserna mellan olika ord är mycket luddigare än så. Ett begrepp blir inte med 
nödvändighet något helt annat bara för att man tar bort ett särdrag (Croft & Cruse 2004).   

2.3 Ordförståelse – eller ordvana 
Synen på hur vi förstår ord varierar mellan olika teorier, men framför allt varierar det man väljer att 
beskriva. Inom den kognitiva lingvistiken är det centralt att man lär sig och förstår ord genom att 
använda dem (Croft & Cruse 2004). Den synen görs extra tydlig i det som kallas purport (Croft & 
Cruse 2004). Rudebeck (2006) beskriver purport med en hänvisning till Croft & Cruse (2004). Hon 
väljer att på svenska kalla det för ordvana, en term jag kommer att använda i denna uppsats.  

Ordvanan är en mental realitet i individens medvetande som skapas genom individens möten med ordet i 
olika yttranden. Varje sådant möte med ett ord (inklusive individens egna användningar av ordet) förändrar 
ordvanan. (Rudebeck 2006:129) 

Hon säger vidare att "det är fullt möjligt för en individ att ha en ordvana som strider mot 
ordkonventionerna" (Rudebeck (2006:130). Detta knyter an till den kognitivistiska tanken om att 
språkkunskaper springer ur språkanvändande, alltså att man lär sig ord genom att använda dem. Ju mer 
man använder ett ord desto mer knyter man till begreppet. Detta gör att det är svårt att tala om 
ordförståelse som något absolut fenomen, att man behöver veta vissa saker för att förstå ett ord. Det är 
också detta som till viss del ligger bakom att det är svårt att göra en undersökning om ordförståelse. 
Rudebeck ger förutsättningarna för ordförklaringar i ordböcker och jag tycker att en av hennes punkter 
är värda att ta med i analysen av informanternas parafraser: "Förklaringar kan alltid utformas på olika 
sätt och är aldrig fullständiga" (Rudebeck 2006:133). Utifrån det bör man komma ihåg att en parafras 
inte är fullständig, utan informanten skulle ha behövt mer tid och kanske följdfrågor för att ge en mer 
fullständig beskrivning.  

En teori om ordförståelse som ligger till grund för denna undersökning är Frame Semantics (Fillmore 
2006). Jag kommer i denna uppsats att använda mig av termerna  ramsemantik och ram, termer som  
Martola (2007) och Svanlund (2009) använder. Ramsemantiken förklarar ordförståelse med att man 
för att förstå ett ord måste (i de flesta fall) känna till de fenomen som vanligtvis förknippas med ramen 
där ordet ingår (Croft & Cruse 2004). Fillmore (2006:374) jämför ord med redskap när han förklarar 
ramsemantik. När man vet vad ett visst redskap är vet man vad det är gjort av och vad det har för form, 
men man vet också vad det används till, vilka som brukar använda det och när det brukar användas. 
Ramsemantiken är en modell för att undersöka ordförståelse snarare än sanningsförhållanden (Croft & 
Cruse 2004:8). Som en förklaring på att ett begrepp kan sakna semantiska drag utan att bli något annat 
exemplifierar Fillmore med ordet frukost. För att förstå ordet frukost bör man känna till vanan att äta 
tre mål om dagen vid hyfsat specifika tider. Frukost äter man efter att man har sovit, tidigt på 
morgonen och den består av en speciell meny. Nu kan man bryta mot vart och ett av dessa kriterier 
(dock inte alla) men fortfarande kalla måltiden för frukost (Fillmore 2006:380f). Det innebär att de 
kriterier vi sätter upp för ett ord inte är binära som strukturalisterna anser, utan de är flexibla och gör 
att man kan använda ett ord i många kontexter relativt om olika fenomen så länge man är inom ramen 
för ordets betydelse.  

Inom kognitiv lingvistik menar man att metaforer har stor betydelse för vårt tänkande och följaktligen 
vår ordförståelse (Taylor 2002). Ett flertal av undersökningens termer (och datatermer över lag) är 
metaforer av något slag, varför det är relevant att ta med teorier om metaforik i undersökningen. 
Svanlund (2001) har undersökt vad som händer med metaforer när de konventionaliseras, alltså blir en 
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naturlig del i vårt språkbruk och tappar delar av sin bildlighet. Inom metaforteori använder man sig av 
begrepp som källdomän och måldomän. Källdomän  är det sammanhang som metaforen är tagen från, 
där uttrycket har en bokstavlig betydelse. Måldomänen är följaktligen metaforens nya sammanhang 
där det har fått en överförd betydelse. Man menar att vi hämtar mycket av vår förståelse av metaforen 
från källdomänen, varför det är intressant att ta med denna i en ordförståelseundersökning.(Svanlund 
2001) Ett för denna uppsats passande citat är: "Vi kan t.ex. tillägna oss datorbetydelsen av virus  utan 
att gå den indirekta vägen över den biologiska betydelsen, men det är osannolikt att vi gör så" 
Svanlund (2001:68, förf. kursivering) Med det menar han att det är troligt att vi använder oss av vår 
kunskap från källdomänen för att förstå uttrycket i måldomänen. De termer som är tydliga metaforer i 
denna undersökning är antingen på engelska som patcha, eller på svenska som molnbaserad, virus, 
bladserver och migrering. Såväl de engelska som de svenska metaforerna är från början metaforer på 
engelska, men de som är översatta har för svensktalande gissningsvis en tydligare koppling till 
källdomänen än den som är på engelska, då man i regel har större intensionsdjup på sitt förstaspråk. I 
min analys har jag, när det har varit relevant, tagit hänsyn till om termen är en metafor och om 
förståelsen kan förklaras utifrån källdomänens begrepp.   

2.4 Etablering 
Vad menas med att ett ord är etablerat? Är det att tillräckligt många använder det, eller är det att 
tillräckligt många förstår det? Svanlund (2009:38) skriver att "Etableringen innebär primärt att det 
uppstått en viss social enighet om hur ett språkligt uttryck förväntas appliceras i ett visst 
diskurssammanhang." Enligt den här beskrivningen är det centrala att man är överens om begreppet 
bakom ett uttryck. Det jag kallar ordvana har med andra ord ett tätt samband med etableringsgraden. 
Märk väl att det handlar om ett visst diskurssammanhang, varför det är viktigt att specificera den 
diskurs som uttrycket förekommer i. I denna undersökning undersöker jag två huvudsakliga diskurser: 
den fackspråkliga diskursen i CS och den allmänspråkliga diskursen som representeras av 
dagspress och bloggar. Den enklaste och kanske mest användbara metoden att undersöka 
etableringsgraden av ett uttryck är att göra en frekvenssökning i en korpus. Man får visserligen inga 
fakta om huruvida det råder språklig enighet, men man kan förvänta sig att ett uttryck som 
förekommer ofta är mer etablerat än ett som förekommer sällan. Man kan i konkordanser också hitta 
kontextuella tecken på om uttrycket är etablerat eller inte. Icke-etablerade ord markeras ofta på ett 
eller annat sätt i text, antingen med citattecken eller något ord före eller efter uttrycket, t.ex. så kallad, 
ordet, benämningen. Detta är olika exempel på metasignaler som i sin tur kan delas in i olika grupper, 
men i denna uppsats kommer jag endast att använda mig av det övergripande begreppet metasignaler. 
(Svanlund 2009) 
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3. Tidigare forskning 
Det har gjorts många undersökningar på ordförståelse och etablering. Här tar jag upp några som har 
tjänat som inspiration för min undersökning. 

3.1 Ordförståelse 
Frick & Malmströms undersökning Språkklyftan (1976) är kanske den mest kända 
ordförståelseundersökningen på svenska. Den var speciell för sin tid då den undersökte ord som de 
ansåg påverkade medborgarnas inflytande på sina egna liv. Fick & Malmström undersökte 700 ord 
från offentlig förvaltning. Undersökningen gick i korthet ut på att informanterna fick runt hundra svåra 
ord presenterade i korta meningar. De skulle svara på om de visste,  trodde att de visste eller inte visste 
vad ordet betyder, för att sedan ge en parafras på ordet. De kom fram till att en stor andel av 
befolkningen har begränsad förståelse för många av undersökningens ord. Drygt trettio år senare kom 
Språkklyftan – 30 år senare av Gustavsson & Håkansson (2011). Den var en uppföljning av Frick & 
Malmströms undersökning. Syftet var att se vad som hade förändrats. Metoden var densamma, men 
orden och informanterna var färre.  Resultatet visade att vi inte har blivit bättre på att förstå ord från 
den offentliga förvaltningen.  

Josephson (1982) utgår från liknande metod som Frick & Malmström (1976), men orden är färre (153) 
och informanterna är fler (2500). Den är tydligt inspirerad av Språkklyftan, men tar också upp en del 
av tillkortakommanden i Språkklyftan. Josephson diskuterar huruvida det över huvud taget är möjligt 
att undersöka ordförståelse med ett test av detta slag. Han kommer fram till att det går, men att man 
bör vara vaksam på resultatet och beakta att det är en speciell situation som informanterna utsätts för. 
Trots egen kritik av metoden använder sig Josephson av särdragsanalys. Han menar dock att det inte 
ska ses som en fullständig analys av ordens betydelse, men kan vara ett redskap för att kategorisera in 
parafraser i olika grad av "korrekthet". 

Språkkonsulten Lena Furbergs kandidatuppsats Vad är svårt med svåra ord? (2010) är en 
undersökning av elva ord på Bolagsverkets information för nya företagare. Syftet med undersökningen 
är att undersöka vad uttrycket svåra ord omfattar. Själva undersökningen var uppdelat i två delar: I 
den första fick hennes tio informanter markera svåra ord i en autentisk text som i vanliga fall ligger på 
Bolagsverkets webbplats, men som i undersökningen presenterades i pappersformat. I den andra delen 
av testet fick informanterna ge parafraser på de elva ord som hon hade valt ut. I analysen använder hon 
sig av textanalys och dialogism. 

Jag har i denna undersökning använt mig av samma typ av enkätfrågor som Frick & Malmström 
(1976), Gustavsson & Håkansson (2011) och Josephson (1982). Ur Josephson (1982) har jag bland 
annat hämtat resonemang om hur man på bästa sätt analyserar informanternas parafraser. Jag kommer 
i diskussionsavsnittet att jämföra min undersökningsmetod med den som Furberg (2010) har använt. 
Till skillnad från ovanstående undersökningar är informanturvalet för denna undersökning inte tänkt 
att spegla Sveriges befolkning, utan en begränsad läsargrupp.  
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3.2 Etablering 
Svanlund (2006) har undersökt etableringen av ett antal relativt nyskapade sammansättningar, till 
exempel stafettläkare och curlingförälder. Detta gjorde han dels genom att med en 
korpusundersökning ta reda på antalet förekomster i media, dels genom att fråga ett antal informanter 
om betydelse i en enkät. I undersökningen diskuterar han vad som ligger bakom att en ny 
sammansättning etableras och ses som ett ord. Han visar bland annat att ord lättare etableras om de 
pekas ut som nya och speciella med så kallade metasignaler (se kap. 2.4 för utförligare beskrivning av 
metasignaler). 

Quirion & Lanthier (2006) har undersökt vilka kriterier som är centrala för att nya termer ska 
etableras. De har genom en korpusundersökning fått fram etableringsgraden för olika termer och 
därigenom dragit slutsatser för vad som påverkar etableringen av nya termer. De drar upp fyra 
kriterier: korthet, frånvaro av konkurrerande termer, förmåga att avledas och överensstämmelse med 
språksystemet.  

Wangler (2010) har undersökt genomslaget för Svenska datatermgruppens termrekommendationer. 
Genom korpusundersökningar har hon tagit fram statistik över vilket av flera synonyma uttryck som 
har etablerats starkast. Hon driver sju hypoteser om vad som främjar genomslaget för etablering av en 
term. Hypoteserna kan förenklat sammanfattas med att en (ersättnings)term har lättare att få fäste om 
den har brett begreppsomfång, följer svenska språkregler, introduceras tidigt, liknar andra ord, är 
koncis, är genomsynlig och om begreppet är vanligt förekommande. 

I denna uppsats används etableringsbegrepp och undersökningsmetoder från Svanlund (2009). Från 
Quirion & Lanthier (2006) och Wangler (2010) har jag hämtat kriterier för analysera termers 
etableringsgrad. 
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4. Material och metod 
Som jag har nämnt i inledningen grundar sig denna undersökning på en enkät som jag har skickat ut 
till såväl läsarna som skribenterna. I detta kapitel kommer jag att presentera enkäten närmare och visa 
hur mitt urval av termer och informanter har gått till. Avslutningsvis beskriver jag min analysmetod. 

4.1 Material 

4.1.1 Termurval 

För att få en uppfattning om vad CS använder för termer har jag gått igenom fem nummer av tidningen 
(nr. 19–24, år 2012) och manuellt markerat termer som jag anser är specifika datatermer. Dessa har jag 
sorterat och rangordnat efter användningsfrekvensen i tidningen för att få en lista på vanligt 
förekommande termer. Totalt innehåller listan 558 olika termer från access till överföringshastighet, 
de flesta med bara ett fåtal förekomster. Utifrån den listan har jag valt ut termer som jag anser är 
relevanta att testa i en enkätundersökning. Jag har stämt av min lista på termer med min kontaktperson 
på CS, vilket resulterade i att jag tog bort några termer och lade till några andra. Efter diskussion med 
min kontaktperson har jag kommit fram till att de termer som är mest intressant att undersöka är de 
som är relativt etablerade i CS, men ändå inte helt tillhör allmänspråket. Anledningen till det är att de 
facktermer som är nästintill oetablerade i såväl fack- som allmänspråk riskerar att få uteblivna 
parafraser eller chansningar i svaren. Dessutom är det många avancerade termer som inte förekommer 
särskilt ofta i tidningen och när de förekommer är det oftast med någon typ av förklaring, antingen 
metakommentar eller i en faktaruta i anslutning till artikeln. En enskild term som förekommer sällan 
har därför med all sannolikhet inte lika stort inflytande på förståelsen av tidningens texter i allmänhet 
som vanligt förekommande termer.  

Totalt har jag tagit med tjugo termer i enkäten. Anledningen till att jag har tagit med så många termer 
är för att jag har velat möta uppdragsgivarens behov. Dessa termer är: betaversion, bladserver, 
databas, datasystem, dator, fildelning, filformat, gränssnitt, hackare, mellanprogram, migrering, 
molnbaserade tjänster, nätet, patcha, plattform, roaming, server, tunn klient, virtualisering, virtuell 
maskin och virus. Man kan undra varför ett ord som dator är med i undersökningen. Det är inget svårt 
ord, men mitt syfte är heller inte primärt att undersöka svåra ord, utan de uppfattade begreppen bakom 
ett antal termer. Man kan misstänka att fackmän och lekmän har olika begrepp bakom termen dator. På 
grund av uppsatsens omfång har jag dock begränsat själva analysen till sju termer, nämligen 
bladserver, mellanprogram, migrering, molnbaserade tjänster, patcha, virtualisering och virus. 
Urvalet av dessa sju har skett delvis på intuitiv basis utifrån de ord som jag anser är aktuella. Jag har 
även till viss del tagit hänsyn till testresultaten och valt termer där svarsfrekvensen skiftar. Jag har med 
både termer som alla anser sig veta vad de betyder och termer som få anser sig veta vad de betyder.. 
För att få ett hanterbart material att analysera har jag även fått sålla bland parafraserna för de sju 
utvalda termerna. Jag har konsekvent valt ut var femte parafras efter hur de presenteras i 
enkätrapporten (vilket är i alfabetisk ordning). Detta motsvarar 20 procent av svaren och totalt mellan 
40 och 100 svar per ord beroende på hur många som har svarat. Jag ser dock möjligheten att göra en 
större studie där såväl alla termer som alla enkätsvar kan analyseras 
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4.1.2 Informanter 

I princip samma enkät har skickats till såväl CS redaktion som ett urval av deras prenumeranter. Det 
som skiljer dem är de demografiska frågorna, termfrågorna är identiska. Redaktionen består av 25 
personer som är skribenter, redigerare och redaktörer. Ur CS register över prenumeranter har jag fått 
en lista med 5 543 mejladresser. Detta är de prenumeranter som har ett privatabonnemang, alltså inte 
genom jobbet eller någon förening. Enkäten har skickats ut till samtliga på denna lista. Anledningen 
till att enkäten skickades ut till så många informanter var att CS erfarenhet av mejlenkäter är att de kan 
ha ganska låg svarsfrekvens. Jag har också resonerat utifrån att jag måste göra ett slumpmässigt urval 
någon gång. För att öka chansen att få in tillräckligt många svar bestämde jag mig för att göra urvalet 
efter att svaren hade kommit in.  

4.1.3 Normkällor 

De normkällor jag har använt för att hitta en definition av de olika termerna är CS egen ordlista som 
ligger på deras webbplats (CS 2012), Nationalencyklopedins webbupplaga (NE 2012) samt 
Datatermgruppens rekommendationer på webben (DTG 2012). Alla termer är inte definierade i alla 
källor, men ibland finns det ett närliggande uttryck, en avledning eller liknande. När så är fallet 
kommer jag att redovisa det under respektive term. Anledningen till att jag har tre normkällor är att det 
är svårt att hitta definitioner för samtliga av undersökningens termer. Visserligen har CS definitioner 
för samtliga termer, men då jag även undersöker ordvanan hos den som har skrivit CS ordlista har jag 
ansett det vara nödvändigt att komplettera med flera källor. 

4.2 Insamlingsmetod 

4.2.1 Enkät 

Enkäten skapades i ett webbaserat enkätverktyg och gjordes åtkomlig via en länk i ett mejlutskick. 
Enkäten gick att svara på mellan 19 och 27 april. Förutom själva termfrågorna fick informanterna 
svara på frågor om ålder och hur insatta i datateknik de var. I slutet av enkäten fick läsarna svara på 
om de hade reagerat på någon annan term i CS, om de uppfattade några artiklar som svårlästa på grund 
av svåra termer och om de använder ordlistan på CS webbplats. De sista frågorna har jag inte tagit 
med i undersökningen, utan de har främst varit för min uppdragsgivares räkning. Redaktionen fick 
svara på motsvarande frågor ur deras perspektiv. (Se bilaga 1 för samtliga enkätfrågor.)  

I utformningen av min enkät har jag låtit mig inspireras av Frick & Malmström (1976) och Josephson 
(1982). Informanterna har fått tjugo bjudord i korta kontexter. Jag har sedan gett dem uppgiften att 
svara på om de vet vad ordet betyder. Varje term presenterades på en egen sida och frågorna såg ut 
enligt följande (se äv. bilaga 1):  

 
Företaget har gått över helt till MOLNBASERADE TJÄNSTER 
Vet du vad MOLNBASERADE TJÄNSTER betyder? 

• Ja 
• Kanske 
• Nej 

Vad betyder MOLNBASERADE TJÄNSTER? 
[Fritextruta] 
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Josephson (1982:28) säger "Vid ett ordförståelsetest är det därför motiverat att med hjälp av språklig 
kontext åtminstone antyda en språksituation för bjudordet" apropå att kontexten spelar in och att det 
finns pragmatiska aspekter att ta hänsyn till när man frågar om förståelsen av ett ord. Jag har valt att 
presentera mina bjudord i en ganska neutral kontext som inte kräver ett särskilt stort intensionsdjup. 
Ett starkt skäl till att ge kontext i min undersökning har varit att några av orden är metaforer och att jag 
vill ha parafraser från måldomänen och inte källdomänen. 

Frick & Malmström (1976:13) menar att de vill komma åt det passiva ordförrådet med sin 
undersökning. Det passiva ordförrådet brukar man kalla det som berörs när man läser, till skillnad från 
det aktiva ordförrådet som är det vi "plockar" ord från när vi talar och skriver. Eftersom jag är 
intresserad av vad läsarna har för begrepp bakom datatermerna när de läser tidningen är det mest 
relevant även för mig att undersöka det passiva ordförrådet. Man kan argumentera för att jag borde 
testa det aktiva ordförrådet hos skribenterna eftersom de producerar text, men eftersom jag vill jämföra 
de olika gruppernas begrepp anser jag att det är viktigt att de undersöks på samma sätt. Dessutom är 
det komplicerat att undersöka det aktiva ordförrådet.  

4.2.2 Korpusundersökning 

För att få en bild av hur etablerade termerna är i allmänspråket och i så fall hur länge de har varit 
etablerade har jag använt mig av Språkbankens korpussökmotor Korp (2012). För att se hur etablerade 
termerna är i fackspråksmedia har jag sökt på CS egen webbsida. Denna sökning ger träffar i antal 
artiklar, inte antal ord, men ger ändå en bild av frekvensutvecklingen. För den allmänspråkliga 
undersökningen har jag gjort två olika sökningar: Den ena är enbart för Göteborgs-Posten mellan 2002 
och 2011. Denna sökning har kunnat göras relativ, vilket har gett mig kurva över etableringen som inte 
är beroende av korpusarnas storlekar (se fig. 5). Då denna sökning har gett ett mycket litet underlag på 
de flesta termerna har jag kompletterat med en sökning på den totala förekomsten av respektive term. I 
denna har jag även tagit med artikelsök på Dagens Nyheters webbsida. Detta material är svårare att 
jämföra med eftersom korpusarna varierar i storlek, men man kan få en bild av om en term har använts 
mycket eller lite.  

Den korpus jag kallar för allmänmedia består av korpusarna i Korp (2012) (med facktidningar 
bortvalda) och en vanlig artikelsökning på Dagens Nyheters webbplats (DN 2012). De träffar som jag 
har tagit data från är Göteborgs-Posten, Huvudstadsbladet, Jakobstads tidning, Dagens Nyheter och 
det som i Korp kallas bloggmix, alltså en samling bloggar. I Korp (2012) har jag även fått träffar på 
svenska Wikipedia och något som kallas Swedish Webb as Corpus. Jag har inte tagit med resultat från 
dessa då jag inte räknar Wikipedia som allmänmedia, och då Swedish Webb as Corpus är odaterad och 
alltså inte säger något om när uttrycket har förekommit. En viss reservation bör nämnas gällande 
bloggmaterialet eftersom bloggar kan röra sig i en fackspråklig diskurs, till exempel datorbloggar. 
Antalet träffar på bloggar har dock varit så litet att jag har valt att bortse från detta faktum.  

4.3 Analysmetod 
I min övergripande analys av betydelse och ordförståelse använder jag mig av Fillmores ramsemantik 
(jfr. Fillmore 2006 och FrameNet 2012). Men för att analysera intensionsdjupet har jag använt mig av 
begreppsanalys (Nuopponen & Pilke 2010). 
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4.3.1 Ramsemantik 

För att bedöma informanternas ordvana gör jag en förenklad ramanalys för begreppet. Denna analys 
syftar främst till att sätta fingret på vad man behöver känna till för att förstå respektive term. Den 
ramsemantiska analysen syftar i detta fall främst till att se om parafrasen ligger utanför ramen, alltså 
om den hänvisar till ramelement i en annan ram. De semantiska ramar som i regel används i en 
ramanalys är i regel vida och syftar till att förklara hur vi förstår olika begrepp (FrameNet 2012). Den 
ram som skulle ligga nära till hands för denna undersöknings termer är den som i FrameNet3 (2012) 
kallas Artifact, alltså artefakt. Att analysera intensionsdjupet utifrån att bladserver är en artefakt fyller 
inte helt syftet för denna undersökning. Man kan förklara vad som är relevant att känna till för att 
känna till en viss artefakt, men jag anser att analysen ändå blir för vid för min undersökning. Därför 
utgår jag från snävare ramar än de som presenteras i FrameNet (2012). Ramen för bladserver  är i 
princip just bladeserver. Det jag ändå använder mig av från ramsemantiken är idén om att det är mer 
än bara ett begränsat antal särdrag som utgör förståelsen för ett begrepp. Fördelen med att använda 
ramsemantiken i analysen är att den ger en vid syn på ordförståelse, eller ordvana. Nackdelen är att det 
är en komplex analysmetod som tar med väldigt många aspekter på ett begrepp, varför det kan vara 
svårt att använda i en snäv semantisk analys. För att kunna göra en snävare analys har jag även använt 
mig av begreppsanalys inspirerad av terminologivetenskapen (Nuopponen & Pilke 2012).  

4.3.2 Begreppsanalys 

För att noggrannare bedöma hur avgränsad begreppsbild parafraserna ger, alltså hur stort intensions-
djupet är, har jag gjort en begreppsanalys där jag har tagit med ett antal begreppskännetecken som 
jag anser är viktiga för termen (Nuopponen & Pilke 2010). Begreppsanalysen liknar en särdragsanalys, 
men med den viktiga skillnaden att jag inte har en binär syn på dragen. De enskilda dragen betraktas 
heller inte som helt nödvändiga för betydelsen.  En parafras kan sakna ett eller flera drag och ändå 
befinna sig inom ramen. De begreppskännetecken som jag anser är viktiga för ett stort intensionsdjup 
har jag markerat med understrykning enligt samma konvention som Bucher & Gustavsson (2000), till 
exempel självreplikerande för virus. Jag har använt mig av tre olika normkällor (se 4.1.3) och två 
medbedömare (se 4.3.2) som hjälp för att välja ut de semantiska drag som jag anser tyder på stort 
intensionsdjup för respektive term. Parafraserna har jag sedan delat in i tre kategorier: stort 
intensionsdjup, litet intensionsdjup och utanför ramen. Det skulle kunna finnas skäl att göra en 
finare indelning, men det skulle liksom särdragsanalysen kunna ge resultatet en falsk precision. Ibland 
är det till och med svårt att dela in i tre kategorier, eftersom parafraser kan ha stort intensionsdjup på 
olika sätt. Ofta handlar det inte bara om vilka semantiska drag som avslöjas utan bara om sättet 
parafrasen beskrivs på. En begreppsanalys lämpar sig att göra på termer, men den är lite för snäv för 
att förklara ordvana. 

4.3.3 Perspektiv 

En viktig poäng inom ramsemantiken är att samma referent kan ha olika uttryck beroende på 
perspektivet. Till exempel kan kust och strand ha samma referent, men vilket uttryck man använder 
beror på om man kommer från land eller från vattnet (Martola 2007:41) Jag har försökt hitta olika 
perspektiv i parafraserna. I denna analys har jag kategoriserat svaren i tre olika perspektiv: 
användarperspektiv, producentperspektiv och neutralt perspektiv. Användarperspektiv har de 
parafraser som tydligt handlar om att någon annan står för produkten, tjänsten, eller vad det kan vara.  
                                                      
3 FrameNet är en databas på webben som syftar till att kartlägga semantiska ramar. Genom att tagga ord 
bygger man upp ett nätverk på autentisk text. Bakom FrameNet ligger Fillmore m.fl. (FrameNet 2012) 
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Producentperspektiv är det motsatta, där man talar om användarna som "de andra". Ett neutralt 
perspektiv har de parafraser som beskriver begreppet utan hänsyn till aktörer.  

4.3.4 Medbedömare 

För att höja reliabiliteten för min analys har jag låtit testa tio parafraser per term på två medbedömare. 
Båda är kunniga inom data: Den ena är en bekant som är dataprogrammerare och datavetare, den andra 
är min kontaktperson på CS. Han är ursprungligen lingvist, men numera journalist på CS. Det är även 
han som ligger bakom ordlistan på CS webbsida. Han har själv haft möjlighet att göra enkäten som del 
av redaktionen, men de parafraser jag testar är bara från läsarnas svar. Han har alltså inte möjlighet att 
bedöma sin egen parafras. Tillfället för bedömningen var efter det att han hade möjlighet att svara på 
enkäten, så bedömningen kan inte ha påverkat hans egen parafras. Medbedömarnas svar har jag sedan 
använt som stöd för min egen bedömning av parafraserna. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultatet för min undersökning, inledningsvis ett övergripande resultat 
med statistik över hela undersökningen, därefter analysen term för term och avslutningsvis en 
sammanfattning av resultatet. 

5.1 Övergripande resultat 
När enkäten stängdes hade 849 av de 5 543 informanter som hade fått enkäten svarat, vilket motsvarar 
15 procent. Enligt Trost (2007) kan man vänta sig en svarsfrekvens på 70 procent. 15 procent kan 
alltså tyckas vara en väldigt låg siffra, men utifrån att gruppen med informanter är mycket stor 
bedömer jag ändå att mitt underlag borde kunna representera mottagarguppen ganska väl.  

Den största andelen (49 procent) av de svarande är mellan 41 och 55 år, vilket stämmer väl överens 
med tidningens läsargrupp. 29 procent är mellan 26 och 40 år, 18 procent är mellan 56 och 70 år och 
resten är antingen äldre än 70 eller yngre än 26.  Eftersom redaktionen är liten och enkäten var utlovat 
anonym valde jag att inte fråga efter ålder bland redaktionen, men utifrån mina platsbesök bedömer 
jag dock åldersfördelningen som liknande den bland läsarna. Detta är dock en uppskattning och inget 
jag har fäst någon vikt vid i analysen.  

I figur 2 presenteras andelen av respektive informantgrupp som anser sig insatta i datateknik. 80 
procent anser sig vara insatta, eller mycket insatta i datateknik. Det kan tänkas att den siffran ser 
annorlunda ut på den grupp som inte har svarat. Även om en majoritet av läsarna är mycket insatta i 
datateknik är det rimligt att anta att de som är insatta är mer intresserade av att svara på en enkät om 
datatermer.  I redaktionen är det störst andel som anser sig vara ganska insatta i datateknik. Notera att 
en person i redaktionen motsvarar 10 procent i statistiken, varför de staplarna ger stort utslag. 

 
 

 
Figur 2. Hur insatta är respektive grupp i datateknik? 
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I tabell 1 finns svarsstatistiken på frågan "Vet du vad termen betyder?" för de sju termer jag har 
undersökt närmare. De två första kolumnerna anger antalet svarande skribenter respektive läsare. 
Följande kolumner anger i procent hur många av de svarande som har svarat vad på respektive fråga. 

 
Tabell 1. Uppskattad förståelse? 

 Antal svar Ja (i procent) Kanske (i procent) Nej (i procent) 
skribent läsare skribent läsare skribent läsare skribent läsare 

molnbaserade tjänster 8 657 87,5 83,5 12,5 15 0 1,5 
virtualisering 7 607 57 73,5 43 17 0 9,5 
virus 6 531 83,5 91 16,5 9 0 0 
bladserver 6 526 50 54 33 17 17 29 
patcha 6 528 66 77 17 16 17 7 
mellanprogram 6 521 50 31 33 22,5 17 46,5 
migrering 6 511 67 82 33 13 0 5 
          
 
 
Det resultat som utmärker sig är framför allt virus  där en stor del av såväl skribenterna som läsarna 
anser sig veta vad termen betyder och ingen anser sig inte veta vad den betyder.  Mellanprogram 
utmärker sig åt andra hållet. Här är det endast 50 procent av skribenterna och 30,9 procent av läsarna 
som anser sig veta säkert vad det betyder. Jag analyserar svaren närmare under respektive term. 

Tabell 2 är statistik över min bedömning av parafraserna. Siffrorna parentes under antalet svar för 
läsarna är det antal svar jag har analyserat efter att ha gjort mitt urval. Det är en viss falsk symmetri 
mellan de tabell 1 och 2. Det är inte självklart att man ska jämföra de som har svarat "kanske" med de 
som har gett en parafras med litet intensionsdjup, eller de som har svarat "nej" med de som har gett en 
parafras utanför ramen. För det första behöver inte ett litet intensionsdjup nödvändigtvis betyda att 
man anser sig vara osäker på betydelsen, för det andra är det ofta så att de som har svarat nej har helt 
undvikit att ge en parafras. 

 

Tabell 2. Intensionsdjup 

 Antal svar Stort intensionsdjup Litet intensionsdjup Utanför ramen 
skribent läsare skribent läsare skribent läsare skribent läsare 

molnbaserade tjänster 8 566(114) 87,5 49 12,5 39,5 0 11,5 
virtualisering 7 463 (92) 57 42 43 35 0 23 
virus 6 466 (93) 33 20,5 67 77,5 0 2 
bladserver 5 326 (65) 60 31 40 57 0 12 
patcha 5 425 (85) 60 56,5 40 37,5 0 6 
mellanprogram 5 237 (48) 80 28 20 55 0 17 
migrering 5 414 (84) 50 43,5 50 31,5 0 25 
 
Även om man bör vara försiktig med att jämföra tabell 1 och 2, är det värt att notera att 91 procent av 
läsarna har svarat att de vet vad virus betyder, medan bara 20,5 procent har gett en parafras med stort 
intensionsdjup. De termer som utmärker sig i en jämförelse mellan skribenter och läsare är 
molnbaserade tjänster, bladserver och mellanprogram där en betydligt större andel av skribenterna 
har gett parafraser med stort intensionsdjup. Man bör dock hålla i minnet att antalet skribenter är litet, 
varför varje person står för stor procentandel.  
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I figur 3 och 4 ser vi grafer över termetableringen i Computer Sweden respektive Göteborgs-Posten. 
Graferna kommenteras på nästa sida.   

 
 

Figur 3. Etablering i Computer Sweden 

 

 
Figur 4. Etablering i allmänmedia (Göteborgs-Posten) 
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Grafen i figur 3 visar det totala antalet träffar per term och år i CS. Varje träff motsvarar en artikel. 
Grafen i figur 4 däremot visar det relativa antalet träffar per miljon ord för varje år. Det är därför inte 
helt rättvist att jämföra figurerna, men de ger ändå någon slags bild av hur etableringen ser ut i de 
olika korpusarna. Notera att kurvan i Göteborgsposten gäller datavirus. Eftersom virus är en metafor 
får man närmare 1 500 träffar på uttrycket virus. Många av träffarna gäller biologiskt virus och för att 
ta reda på vilka som rör datavirus måste man läsa konkordansen för varje sökträff.  Jag har gjort detta 
för träffarna under 2002 och det ger att av 111 träffar på virus är 15 av dem relaterade till datorer. På 
grund av att etableringsgraden bara är ett delsyfte i denna undersökning har jag inte gått igenom 
samtliga konkordanser utan istället endast tagit med träffar på datavirus  i figuren. Jag anser att det 
räcker för syftet – att ge en bild av etableringsgraden. Figur 3 kräver några kommentarer: För det 
första är bara halva 2002 sökbart i CS artikelsökfunktion, varför kurvorna blir lite missvisande i 
början. För det andra har jag beskurit kurvan för virus då det var närmare 400 träffar 2004, vilket 
skulle göra skalan annorlunda och grafen mycket svårläslig.  

Det vi i alla fall kan se är att virus är en etablerad term och att de flesta andra inte är särskilt etablerade 
i allmänmedia. Den enda term, förutom virus, som får någon träff över huvud taget är virtualisering. 
Det är en träff, men termen förekommer i ett annat sammanhang än datateknik. Jag har ändå tagit med 
den träffen för att visa att virtualisering som term förekommer, även om det är med ett annat begrepp 
bakom. I den fortsatta analysen har jag räknat det totala antalet träffar i allmänmedia. Detta för att 
resultatet i GP är så lågt att det inte går att göra någon jämförelse. Jag kommer in på djupare analys 
och mer siffror under respektive term.  

5.2 Molnbaserade tjänster 
Denna term varieras och kallas även molnbaserade datortjänster, molntjänst eller bara molnet; ofta 
menar man dock samma sak. Termen molnet är dock något mer generell än de andra tre.  

5.2.1 Vad säger normkällorna? 

CS definierar moln i sin ordlista som "stort antal sammankopplade servrar som gentemot användarna 
fungerar som en enhet." (CS 2012). Datatermgruppen definierar molnbaserade datortjänster som 
"datorkraft [som] finns någonstans bland en uppsättning geografiskt utspridda servrar i Internet som 
molntjänstleverantören disponerar och samordnar" (DTG 2012). Nationalencyklopedin definierar 
termen molnet med "externt serverutrymme för datortjänster som är tillgängligt via Internet från 
enskilda datorer." (NE 2012) 

5.2.2 Begreppsanalys 

Ramen för molnbaserade tjänster är tjänster som man kommer åt via internet. De ligger inte på den 
egna datorn och de administreras centralt. För att förstå ramen för molnbaserade tjänster bör man 
förstå ramen för lokala tjänster, alltså tjänster som du kommer åt från din egen dator, utan 
uppkoppling. Inom ramen för termen ligger både den tekniska lösningen att programmet är fördelat på 
flera servrar, men också aspekten att man som användare inte behöver veta hur programmet fungerar 
eller ska uppdateras. Däremot är inte alla internetbaserade tjänster molntjänster. En e-handelssida är en 
internetbaserad tjänst, men det är ingen molnbaserad tjänst i dess smalaste betydelse. Inom ramen för 
molnbaserade tjänster ingår det att man utnyttjar datorkraft från externa servrar istället för från sin 
egen dator. Centrala begreppskännetecken är tjänst eller mjukvara med databas som är internetbaserad 
och åtkomlig via internet.  
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5.2.3 Vad säger skribenterna? 

Drygt 87 procent av skribenterna anser sig veta vad termen betyder (se tabell 1). Samtliga parafraser 
ligger också inom ramen för termen. Endast en av parafraserna bedömer jag saknar något viktigt 
begreppskännetecken. Ett representativt svar som visar på stort intensionsdjup är: "Tjänsterna körs 
från ett datasystem som är tillgängligt över internet." De få skribenter som har svarat tycks ha liknande 
begrepp, men perspektivet skiftar något mellan användarperspektiv och producentperspektiv.  

5.2.4 Vad säger läsarna? 

Bland läsarna anser sig 83,5 procent veta med säkerhet vad termen betyder och endast 1,5 procent 
svarar nej. På grund av den större informantgruppen skiftar svaren något mer här än bland 
skribenterna. Enligt min bedömning har 88,5 procent svarat inom ramen för termen och 49 procent har 
gett parafraser med stort intensionsdjup. Hos läsarna kan det vara tydlig skillnad mellan användar- och 
producentperspektiv. Ett svar som har ett tydligt användarperspektiv är "Man slipper bry sig om var 
tjänsten finns." Jag har bedömt detta svar som vagt, men ändå innanför ramen. Det är presupponerat 
att vi talar om någon form av datortjänst, och ur användarens perspektiv är det kanske inte viktigt att 
veta mer om än att man inte behöver bry sig om var tjänsten finns. 

5.2.5 Etablering 

Termen molnbaserade tjänster dyker upp första gången i CS 2008 med 7 träffar. En artikel i tidningen 
är en årskrönika som handlar om hur molnet växte under 2008, så det finns anledning att tro att termen 
etablerades bland den breda datapubliken under 2008. Användandet stiger under de kommande åren 
för att stabiliseras runt 15 träffar under 2010–2011. I allmänmedia dyker termen upp först under 2011, 
och då enbart med en träff. Termen är etablerad i fackspråket, men inte i allmänspråket. En förklaring 
till det kan vara att det finns en nästan likvärdig term i internettjänster. En annan förklaring är att 
begreppet, alltså själva företeelsen, inte är etablerat bland vanliga språkbrukare. 

5.3 Virtualisering 
Ordet virtuell har funnits i svenskan länge. Enligt Nationalencyklopedin kommer det från franskan och 
har betydelsen "skenbar" (NE 2012). Inom datateknik har termen fått en något mer specifik betydelse, 
men grundtanken är densamma: att något ser ut att vara något det inte är. 

5.3.1 Vad säger normkällorna? 

Datatermgruppen har ingen definition av virtualisering. CS definierar termen som "att använda 
virtuella servrar för att minska behovet av maskinvara. En virtuell server är ett program som beter sig 
som en server." (CS 2012) NE har ett underkapitel till uppslagsordet dator som handlar om 
virtualisering " … avser metoder att organisera datorresurser så att fördelningen är osynlig på högre 
nivåer av systemet. / … / Även servertjänster virtualiseras; användaren ser sin server som en enhet 
tillgänglig via nätet. I verkligheten hanteras många sådana virtuella servrar inom en fysisk dator med 
den särskilda programvaran för virtualisering." (NE 2012) 

5.3.2 Begreppsanalys 

För att förstå termen virtualisering bör man förstå vad en server är och skillnaden mellan en fysisk 
server och ett program som beter sig som en server. Man bör alltså förstå lite hur en server beter sig.  
Det som utmärker virtualisering är också att användaren inte märker någon skillnad mot fysisk 
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hårdvara. Centrala begreppskännetecken är: att man effektiviserar hårdvara genom att använda 
mjukvara för hårdvarufunktion. 

5.3.3 Vad säger skribenterna? 

Skribenterna är något osäkra kring definitionen av termen virtualisering. Bara drygt hälften svarar att 
de vet vad termen betyder. Det är däremot ingen som inte anser sig veta vad termen betyder. Jag anser 
dock att tre av sju parafraser befinner sig utanför ramen. Ett exempel på en parafras utanför ramen är: 
"Ett sätt att komma åt data som lagrats på servrar med hjälp av exempelvis en tunn klient." De andra 
två svaren är liknande; alltså är det en betydande andel av skribenterna som ser virtualisering som 
någon form av nätverkslösning. 

5.3.4 Vad säger läsarna? 

Även läsarna är lite osäkra på vad termen betyder. Endast 57 procent svarar ja med säkerhet och 9,5 
procent svarar att de inte vet. Bland parafraserna har 42 procent har svarat med stort intensionsdjup 
och 23 procent har svarat utanför ramen. Ett exempel på en parafras med stort intensionsdjup är ”att 
man kan ersätta riktiga fysiska datorer med mjukvara som låtsas vara en dator eller en maskin osv” 
Det som förenar många av parafraserna med litet intensionsdjup är att de beskriver att man gör flera 
saker samtidigt för att effektivisera, men de saknar beskrivningen att man ersätter hårdvara med 
mjukvara.  

5.3.5 Etablering 

CS sökbara arkiv på webben sträcker sig till 2002. Termen virtualisering förekommer med tre träffar 
2002. Hur det ser ut före det vet jag alltså inte, men antalet träffar stegras mot 2008 där termen får 167 
träffar. Sedan sjunker antalet träffar för att vara 88 stycken år 2011. I allmänmedia dyker termen upp 
som tidigast 1998, men då med ett annat begrepp bakom. I övrigt förekommer träffar 2006 och 2009. I 
Dagens Nyheter (2006) presenteras termen med en metasignal "det man kallar virtualisering av 
servrar". Det är ett tecken på att termen betraktas som ny i sin kontext men att den är etablerad i vissa 
praktikgemenskaper (Svanlund 2009). Träffen från 2009 är ett blogginlägg på en datorblogg med 
syftet att förklara vad virtualisering innebär. Utifrån materialet betraktar jag termen som etablerad i 
CS, men icke-etablerad i allmänmedia. 

5.4 Virus 
Ett datorvirus har liknande egenskaper som ett biologiskt virus, varför en del av förståelsen kan 
hämtas från metaforens källdomän. Frågan är hur mycket läsarna vet om källdomänen.  

5.4.1 Vad säger normkällorna? 

CS ger definitionen "sabotageprogram som (1) ställer till skada eller ofog och (2) sprider kopior av sig 
själv till andra datorer." (CS 2012). Datatermgruppen har ingen direkt definition av virus, men ett svar 
på frågan om vad man ska kalla malware på svenska ger oss en fingervisning i frågan: " Vi 
rekommenderar sabotageprogram som svensk term för detta begrepp. Vi betraktar termen som en 
överordnad term för de flesta typer av oönskade datorprogram, framför allt virus, maskar, trojaner och 
hybrider därav." (DTG 2012). Nationalencyklopedin definierar datorvirus med "programdel eller 
sekvens av kommandon som kopierar sig själv till andra tillgängliga lagrade program eller 
exekverbara sekvenser." (NE 2012) 
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5.4.2 Begreppsanalys 

Ramen för termen virus är att det är en skadlig kod som på något sätt förstör datorn.  För att förstå 
termen mer precist bör man veta att den kopierar sig själv. Ett led i förståelsen av termen är ramen för 
källdomänen i metaforen, alltså hur ett biologiskt virus beter sig. Ett datorvirus fungerar på samma sätt 
som ett biologiskt virus i det att det kopierar och sprider sig själv, samt är till skada för den angripna. 
Det som skiljer virus från annan skadlig programvara är just det att det replikerar sig själv. Här har vi 
med andra ord ett tydligt semantiskt särdrag. Även om man i de flesta fall talar om virus som skadligt 
är det ett drag som inte är obligatoriskt. Centrala begreppskännetecken är: (skadlig) kod som replikerar 
sig själv och sprider sig själv.  

5.4.3 Vad säger skribenterna? 

Samtliga skribenter anser sig veta eller kanske veta vad termen virus betyder, men bara två av sex av 
skribenterna tar med det semantiska draget att ett virus är självreplikerande, ett drag som förekommer i 
såväl CS som NE:s definition. Ett exempel på en parafras som jag anser ligger nära normkällornas 
definitioner är: "Skadlig kod som självreplikerar sig automatiskt över flera system." Jag ser ingen 
tydlig skillnad i perspektiv mellan de olika svaren, utan samtliga svar har någon form av neutralt 
perspektiv. 

5.4.4 Vad säger läsarna? 

Även samtliga läsare anser sig veta, eller kanske veta, vad termen virus betyder och även här tyder 
definitionerna på att förståelsen är "begränsad". Endast 20 procent har med det semantiska draget att 
ett virus är självreplikerande. Dessutom är det bara två parafraser som jag bedömer är helt utanför 
ramen. Ett vanligt svar är "Skadlig kod", vilket jag anser är inom ramen, men med litet intensionsdjup. 
Även bland läsarna är ett neutralt perspektiv dominerande, men det finns ett antal parafraser som har 
ett tydligare användarperspektiv. Ett exempel på det är: "Att något kommit in i ex min dator och ex 
förstör eller tar information." Ett flertal parafraser har med drag från källdomänen, till exempel "digital 
sjukdom". 

5.4.5 Etablering 

Dagens Nyheter publicerade 2006 en artikel som heter "Dataviruset 20 år". Termen datorvirus är alltså 
26 år gammal. Den är också den av undersökningens termer som har flest träffar i de olika 
korpussökningarna. Även denna term är en metafor varför den är svår att söka på i de allmänspråkliga 
kanalerna. I CS handlar så gott som alla träffar på virus om datavirus, medan det i DN och 
Språkbanken ger fler träffar på mänskliga virus. Sökningen har därför kompletteras med en sökning på 
datavirus. Mängden träffar är betydligt större i CS, men eftersom den korpusen bara är tio år gammal 
kan jag inte dra några slutsatser om hur långt tidigare den etablerades i facktidningen. Termen 
datavirus får 12 träffar i GP -94 och 5 träffar i DN -87. I den DN -87 är det mycket tydligt att termen 
inte är etablerad. Den presenteras i flera fall med metasignaler som citattecken. Intressant är att det här 
också talas om botemedel och vaccin mot datavirus, en del av den konceptuella metaforen som har 
försvunnit på senare tid.   
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5.5 Bladserver 
Termen bladserver är undersökningens mest tekniska och fackspråkliga term. Samtidigt kan det 
metaforiska "blad" ge en vink om att det är något tunt.   

5.5.1 Vad säger normkällorna? 

CS definierar bladserver som en: "tunn liten server, avsedd att monteras stående på högkant med 
kortsidan utåt i en speciell monteringsenhet tillsammans med en rad andra bladservrar." (CS 2012) 
Varken Datatermgruppen eller NE har en definition av bladserver.  

5.5.2 Begreppsanalys 

Ramen för denna term är datorservrar. I den ingår en funktion som hårddiskutrymme någon 
annanstans än på den egna datorn. Men det ingår också en fysisk form. En server kan se ut som en 
vanlig dator. Ofta är det liggande lådor monterade i ett rack. En bladserver skiljer sig från båda dessa 
typer i det att den är tunn och monteras stående i en låda som i sin tur monteras i ett rack. Att beskriva 
termen bladserver som en typ av server är alltså inom ramen, men för att räknas till stort 
intensionsdjup bör beskrivningen innefatta något om storlek och utseende. Centrala 
begreppskännetecken är: att det är en tunn server som sitter tillsammans med andra bladservrar på en 
platta för rackmontering. 

5.5.3 Vad säger skribenterna? 

Hälften, det vill säga tre av sex, av skribenterna anser sig veta vad termen bladserver betyder, två är 
osäkra och en svarar nej. Det är bara fem som har gett parafraser på termen, men alla parafraser är 
inom den semantiska ramen för termen. Ett exempel på en parafras som jag har bedömt visar på stort 
intensionsdjup är "Liten smal server som ställs på högkant i ett rack, som en bok i en bokhylla." 
Samtliga parafraser har någon form av neutralt perspektiv.  

5.5.4 Vad säger läsarna? 

Även bland läsarna är det ungefär hälften som anser sig veta vad termen betyder. Däremot är det fler 
(29 procent) som inte vet vad termen betyder. Denna osäkerhet avspeglas också i parafraserna. Jag 
bedömer att endast 31 procent av de svarande har gett parafraser med stort intensionsdjup. Många 
"förväxlar" bladserver med rackserver, som i följande fall: "Server som är monterad i ett "rack"." En 
bladserver är visserligen rackmonterad, men den sitter på en platta som i sin tur är monterad i ett rack. 
Även bland läsarna har samtliga parafraser ett neutralt perspektiv.  

5.5.5 Etablering 

I CS återfinns de äldsta träffarna 2002. Bland dem förekommer en artikel som talar om bladservrarna 
som de nya servrarna, vilket tyder på att termen inte har funnits så många år före 2002. De enda 
träffarna i allmänmedia är i den odaterade korpusen "Swedish Webb as Corpus". Det finns med andra 
ord grund för att påstå att termen bladserver inte är etablerad i allmänspråket. Termen bladserver är en 
teknisk term som få människor kommer i kontakt med i det dagliga språket, varför själva begreppet 
inte är etablerat. 
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5.6 Patcha 
Patcha är ett direktlån som har fått en svensk avledning, vilket är ganska vanligt i datordiskursen, jmf. 
hacka, printa etc. Datatermgruppen rekommenderar att undvika denna term. 

5.6.1 Vad säger normkällorna? 

Ingen av ordlistorna har avledningen patcha som uppslagsord, däremot förekommer termen patch på 
olika sätt. CS definierar patch med "programfix, rättelse - fil med rättelse eller annan mindre ändring 
av ett datorprograms binärkod." (CS 2012) Datatermgruppen har ingen träff på patch, men de har en 
artikel om programfix: korrigering eller modifiering av ett program för att tillfredsställa akuta behov i 
väntan på nästa version av programmet. Använd programfix för eng. patch." (DTG 2012) 
Nationalencyklopedin har endast termen patch som ett engelskt uppslagsord, det översätts med: 
"data. programfix, modifiering av ett program" (NE 2012) 

5.6.2 Begreppsanalys 

Ramen för termen patcha är att man har ett datorprogram där det har upptäckts buggar. Istället för att 
vänta på en helt ny upplaga reparerar man buggarna med små ändringar i koden. För att förstå termen 
behöver man alltså förstå att man kan "lappa" ett program genom att programmera om vissa 
kodsträngar. En del av förståelsen skulle kunna ligga i den engelska metaforen. Patch betyder ungefär 
lapp eller tygmärke. Metaforen handlar alltså om att man lappar ett program på samma sätt som man 
lappar gamla kläder, innan de är färdiga att bytas ut. Termen har dock visat sig vara  polysem även 
inom datavärlden, där en betydelse är ”ett sätt att anpassa ett dataspel till sina egna behov” och en 
annan är ”att koppla ihop nätverkskablar”. Några informanter har gett någon av de andra betydelserna, 
något jag har valt att klassa som utanför ramen. Det innebär inte att parafrasen är fel, bara utanför den 
aktuella ramen. Centrala begreppskännetecken är: att göra mindre ändringar i ett datorprograms 
binärkod eller att göra en programfix.  

5.6.3 Vad säger skribenterna? 

Fyra av sex skribenter anser sig veta vad termen patcha betyder. Tre av fem parafraser har enligt mig 
ett stort intensionsdjup, medan de andra två är inom ramen, men lite vagare. De sista två har angett att 
det handlar om att uppdatera programvara, men det jag saknar är att det rör sig om att "laga" 
programkoden på något sätt. Alla skribenter har någon typ av producentperspektiv, alltså att det är "de 
själva" som ska göra programfixen.  

5.6.4 Vad säger läsarna? 

Läsarna är något säkrare på vad termen betyder, 77 procent anser sig veta, medan bara 7 procent svarar 
nej. 94 procent av parafraserna är också inom ramen, men det är bara 56 procent som kan anses ha 
stort intensionsdjup. Det som många "missar" är liksom bland skribenterna att det handlar om att laga 
något. Även bland läsarna är perspektivet ofta ett producentperspektiv, men man kan ana ett 
användarperspektiv i t.ex. parafrasen "installera programfix". En läsare menar att man oftast gör det på 
andra leverantörers program, medan en annan menar att de uppdateringar Microsoft skickar ut är 
patchar, vilket tyder på ett användarperspektiv. Man kan se drag från metaforens källdomän i till 
exempel "Att lappa och laga …" 
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5.6.5 Etablering 

CS har med avledningen från 2002. Återigen går det inte att säga om det har varit etablerat sedan 
tidigare. I allmänmedia dyker det endast upp enstaka träffar på patch  eller patcha. Vid sökning på 
patch dyker det också upp träffar som gäller tygmärken på kläder. De tidigaste träffarna på patch som 
datorfix är Huvudstadsbladet 1998. Utifrån materialet kan man säga att termen patcha är etablerad i 
CS, men inte i allmänmedia. 

5.7 Mellanprogram 
Mellanprogram är en svensk översättning av den engelska termen middleware. Termen middleware 
verkar vara mer etablerad bland läsarna än mellanprogram.  

5.7.1 Vad säger normkällorna? 

CS har inte termen mellanprogram som uppslagsord; däremot ges den som synonym till middleware. 
Middleware definieras som "program som förmedlar arbetsuppgifter mellan användarnas program och 
datornätets resurser som databaser." (CS 2012). Datatermgruppen ger definitionen: 
"anpassningsprogram; program vars ändamål är att möjliggöra eller underlätta samverkan mellan 
användarnas program och de resurser i en dator eller ett datornät, t.ex. databaser, som dessa program 
hämtar data från." (DTG 2012) Nationalencyklopedins engelska ordbok anger mellanprogram och 
anpassningsprogram som översättning till middleware (NE 2012). 

5.7.2 Begreppsanalys 

Vi kommer också att se att inte heller denna term är helt etablerad. I förståelsen av termen 
mellanprogram ligger att alla program och databaser inte kan samarbeta smärtfritt. Mellanprogram 
fungerar som en tolk mellan två olika program, eller mellan ett program och en databas. Den tolkande 
funktionen är med andra ord viktig för att helt förstå termen. Det har visat sig vara svårt att bedöma 
vad som är stort intensionsdjup. Min ena medbedömare, datavetaren, sa sig inte kunna bedöma om 
parafraserna var rätt eller inte, då han själv inte kände till termen. Centrala begreppskännetecken är: 
program som översätter mellan plattform och användargränssnitt. 

5.7.3 Vad säger skribenterna? 

Hälften av skribenterna anser sig veta vad termen mellanprogram betyder och alla parafraser är inom 
ramen för termen. Alla fem som har svarat har gett utförliga beskrivningar, men två parafraser saknar 
det tolkande draget, varför jag bara har bedömt att tre av dem har ett stort intensionsdjup. Ett exempel 
på en parafras som jag har bedömt har stort intensionsdjup är "Program som inte är användarnära som 
tillhandahåller stödfunktioner åt användarnära program." Den översättande funktionen är inte explicit,  
men stödfunktionerna är kanske egentligen tydligare, eftersom översätta är en metafor. Alla parafraser 
har ett neutralt perspektiv. 

5.7.4 Vad säger läsarna? 

Detta är den term som färst läsare anser sig kunna. Bara 31 procent svarar ja på frågan och hela 46,5 
procent svarar nej. Av de parafraser jag har analyserat har ändå 83 procent svarat inom ramen. Många 
undrar om det hänger ihop med middleware, en term som verkar vara mer bekant. Ett exempel på det 
är "Om det med detta menas Middleware så vet jag. Har dock inte hört termen på svenska förut. 
Programvara som agerar broker mellan andra programvaror." Denna parafras har jag bedömt inom 
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ram, men med litet intensionsdjup. Broker betyder visserligen typ medlare, men istället saknar jag 
draget att det ligger mellan databas och användargränssnitt. Ett mellanprogram ligger inte bara mellan 
två olika program. Bland läsarna har jag inte hittat så många olika perspektiv, utan det flesta har någon  
form av neutralt perspektiv. Någon har svarat "Ett program som ligger emellan användarens system 
och det system som man vill göra någonting i.", vilket man kan säga har ett producentperspektiv.  

5.7.5 Etablering 

Termen mellanprogram ger en träff i CS 2002, sedan varierar antalet träffar per år mellan 3 och 20 
med en liten topp runt 2005, men annars kan man inte se någon tydlig trend. I allmänmedia är det 
ytterst få träffar. Den enda säkra daterade träffen är från en blogg daterad 2007. Däremot ger 
middleware en träff 2006 och en 2007. Mellanvara ger en träff 2006. Inte heller mellanvara eller 
middleware ger några säkra daterade träffar. Man får nog säga att termen mellanprogram  inte är 
särskilt etablerad över huvud taget. En förklaring till det är att det finns flera konkurrerande termen: 
middleware, mellanvara och anpassningsprogram. En annan förklaring är som med många andra 
termer att begreppet inte är etablerat i allmändiskursen. Ett mellanprogram är en mycket teknisk 
lösning och en del av syftet med det är att användaren inte ska märka av det. 

5.8 Migrering 
Liksom virus  är migrering en metafor där begreppet har många kännetecken gemensamt med 
källdomänen. Frågan är hur mycket informanterna vet om källdomänen och hur mycket de tar med sig 
till måldomänen. 

5.8.1 Vad säger normkällorna? 

Ingen av ordlistorna har migrering i överförd betydelse som uppslagsord. Nationalencyklopedin har 
termen inom andra semantiska ramar (NE 2012). CS har en definition för termen migrera: "att byta 
teknisk plattform för ett datasystem samtidigt som man behåller verksamhetens data och eventuellt 
även programmen." (CS 2012). 

5.8.2 Begreppsanalys 

Den semantiska ramen för termen migrering innefattar att man har två olika plattformar som man vill 
flytta ett program mellan. I termen ligger att man flyttar till en "okänd" miljö och på något sätt måste 
anpassa programmet. Termen är en metafor och liksom virus finns semantiska drag kvar från 
källdomänen som är viktiga i måldomänen. Centrala begreppskännetecken är: En flytt av program 
mellan olika plattformar, följt av anpassning till den nya miljön. 

5.8.3 Vad säger skribenterna? 

Fyra av sex skribenter anser sig veta säkert vad termen migrering betyder  och ingen svarar nej på 
frågan (tab.1). Jag bedömer att alla parafraser befinner sig inom ramen och att hälften av dem har stort 
intensionsdjup. Ett exempel på en parafras med stort intensionsdjup är: "Att flytta information och 
funktioner från ett datasystem till ett annat." Man kan diskutera om huruvida ett annat datasystem är 
tydligt nog för olika plattformar, men båda mina medbedömare har gett "full poäng" till liknande 
parafraser som bara tar upp flytt av information mellan olika system. 
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5.8.4 Vad säger läsarna? 

82 procent av läsarna svarar att de vet vad termen migrering betyder och bara knappt 5 procent svarar 
nej på frågan. I parafraserna ser det lite mer osäkert ut: 25 procent har svarat utanför ramen. Många 
har svarat bara "flytt", vilket jag anser är allt för vagt för att beskriva termen migrering, varför jag 
bedömer det som utanför ramen. Ett exempel på en parafras som jag har bedömt ha stort 
intensionsdjup är: ” att byta från ett system till ett annat och att anpassa data till det nya systemet, utan 
att förlora den”. Perspektivet i de olika parafraserna är någon form av neutralt perspektiv. De som har 
svarat "flytt" kan tänkas ha den förståelsen av migrering även i sin bokstavliga betydelse. Ett litet 
intensionsdjup i källdomänen kan därför ha smittat av sig till måldomänen.  

5.8.5 Etablering  

Termen migrering  i betydelsen ”flytt av data mellan olika system” kan inte sägas vara helt etablerad . 
I allmänmedia ger den bara totalt två träffar, en 2008 och en 2009 (se fig. 2). I CS har termen figurerat 
under alla tio år som korpusen har varit sökbar. I jämförelse med andra termer är dock förekomsterna 
relativt få. Man kan se en topp under 2004–2005, annars ligger det ganska stabilt runt femton träffar 
per år.  
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6. Sammanfattning och diskussion 
Kapitel 5 har varit en presentation  av rådata för undersökningen, term för term. I detta kapitel ska jag 
sammanfatta och diskutera resultat och metod. Kapitlet avslutas med en diskussion av nyttan av 
undersökningen samt uppslag till vidare forskning.  

6.1 Sammanfattning av resultatet 
Syftet med denna undersökning var att jämföra skribenternas och läsarnas begrepp bakom sju olika 
termer. Det man kan säga om skribenternas och läsarnas förståelse av undersökningens sju datatermer 
är att de följer varandra ganska väl, både i vad de anser sig veta och hur de parafraserar termerna. Det 
man kan säga är att skribenterna i större utsträckning än läsarna har gett parafraser med stort 
intensionsdjup (se tab. 2). Detta kan förklaras med att de har en stor ordvana, vilket i sin tur kan bero 
på att de troligtvis använder det aktiva ordförrådet oftare för dessa termer. I figur 5 presenteras en 
översikt över hur stor andel av läsarna som har svarat att de vet vad respektive term betyder jämfört 
med hur stor andel som har svarat innanför ramen, samt gett parafraser med stort intensionsdjup.  

 

 
Figur 5. Uppskattad kunskap och faktiskt intensionsdjup hos läsarna 

 
Andelen parafraser innanför ramen är aldrig lägre än 75 procent (migrering). Om man bara ser till 
parafraser innanför ramen har läsarna god uppfattning av sin egen ordvana. Den term som sticker ut är 
mellanprogram där få anser sig veta vad termen betyder, men många svarar inom ramen. Om man 
däremot ser till parafraser med stort intensionsdjup sticker termen virus ut i det att många anser sig 
veta vad det betyder, men få ger parafraser med stort intensionsdjup. För termen mellanprogram är det 
betydligt jämnare mellan de två staplarna. Detta är helt i sin ordning och behöver inte tyda på 
bristande självuppfattning. Informanterna kan mycket väl ha ett, för de flesta sammanhang, tillräckligt 
intensionsdjup bakom de olika termerna.  
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Det vidare syftet var att undersöka etableringsgraden. Etableringsgraden hänger som jag tidigare sagt 
ihop med förståelsen av en term. I denna undersökning har jag dock studerat etablering separat endast 
utifrån antal förekomster i olika korpusar. Det blir intressant när man för samman resultatet från 
etableringsstudien med resultatet från förståelsestudien. I figur 6 ser vi en sammanslagning av 
rangordningen etableringsgrad, uppskattad förståelse (andel ja-svar) och andel parafraser med stort 
intensionsdjup. Termerna är rangordnade inom varje kategori och siffrorna och höjden på staplarna 
anger vilken plats i ordningen varje term kommer i respektive kategori. Till exempel är termen patcha 
minst etablerad av alla termer (plats 7), men den har störst andel svar med stort intensionsdjup  
(plats 1). 

 

 
Figur 6. Rangordning av etablering, uppskattad förståelse och intensionsdjup – läsare  

 
 
Figur 6 ger en grov bild av förhållandet mellan etablering och förståelse. Det man kan läsa ut av denna 
figur är att virus  är mest etablerad, har flest andel läsare som anser sig förstå, men minst andel 
parafraser med stort intensionsdjup. Nästan motsatt förhållande gäller för patcha, även om andelen ja-
svar hamnar på mitten av skalan. Om man ska våga dra några slutsatser från denna ganska grova 
statistik är det att ju mer etablerad en term är desto fler anser sig förstå den, men färre har ett stort 
intensionsdjup. Detta stämmer överens med vad som sker vid avterminologisering: "När termerna 
används av lekmän faller däremot en stor del av det fackspecifika vetandet bort." (Nuopponen & Pilke 
2012:61). Den enda av undersökningens sju termer som kan sägas vara helt etablerad i den 
allmänspråkliga diskursen är virus. Det är också den term med störst diskrepans mellan uppskattad 
kunskap och faktiskt intensionsdjup. Det ger en indikation på att termen virus har 
avterminologiserats och alltså fått en mer allmän betydelse för de flesta (jfr Nuopponen & Pilke, 
2010). 
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Min analys av perspektiv har inte gett några stora skillnader mellan de två grupperna. De två termer 
som uppvisar någon skillnad är virus och patcha. Hos båda dessa termer kan man se något fler 
användarperspektiv bland läsarna än bland skribenterna. Den stora skillnaden i perspektiv finns istället 
mellan de olika termerna. Det verkar skilja hur mycket informanterna är benägna att blanda in aktörer i 
de olika begreppen. En term som bladserver ger nästan uteslutande neutralt perspektiv, medan en term 
som molnbaserade tjänster lockar mer till användar- eller producentperspektiv. En teori är att många 
läsare kommer i kontakt med molnbaserade tjänster  i sin vardag och därigenom har antingen ett 
producent- eller användarperspektiv. Däremot stöter kanske inte lika många på bladservrar, varför den 
ges en mer teknisk och neutral beskrivning. En annan teori är att det är skillnad på tjänst och artefakt, 
något som skulle kunna förklaras som två olika semantiska ramar och därigenom har olika semantiska 
roller, vilket i sin tur påverkar de möjliga perspektiven (jfr. FrameNet 2012). 
6.2 Diskussion av resultat 
Tidningens farhågor om att läsarna har andra begrepp bakom termerna besannas alltså inte till fullo i 
denna undersökning. Det är visserligen ett flertal läsare som har gett parafraser utanför ramen för 
respektive term. Men att parafrasen är utanför ramen behöver inte nödvändigtvis skvallra om bristande 
ordförståelse, utan kan lika gärna ha att göra med att informanten inte "vet" vad som är viktigast att 
lyfta fram i definitionen, dvs. det skulle kunna handla om bristande verbaliseringsförmåga rörande just 
det begreppet. 

Jämförelsen mellan skribenterna och läsarna har varit  lite haltande då skribentgruppen har varit 
mycket liten och läsargruppen mycket stor. Så är dock fallet för de allra flesta tidningar och skribenter. 
Problemet ligger kanske främst i när man försöker jämföra procentsatser, eftersom varje skribent 
motsvarar flera procent, medan en läsare ibland inte ens är en procent. Jag har dock inte dragit några 
stora växlar på procentsatserna i undersökningen, utan mitt fokus har legat på de faktiska utsagorna.  

Vad det gäller etableringsgraden är resultatet här av ganska översiktlig karaktär, men visar ändå att 
samtliga termer är relativt etablerade i fackspråksdiskursen, medan endast en term är etablerad i 
allmänspråksdiskursen. Man kan diskutera huruvida mellanprogram verkligen ska betraktas som 
etablerad  i fackspråksdiskursen, särskilt i jämförelse med den konkurrerande termen middleware. 
Detta både utifrån att termen inte har förekommit så mycket i CS och att få informanter ger parafraser 
med stort intensionsdjup. Enligt Svanlund (2009) bör ju språkbrukarna inom diskursen vara överens 
om betydelsen för att ett uttryck ska betraktas som etablerat.  

6.3 Diskussion av metod 
Frågan om huruvida man överhuvudtaget kan undersöka ordförståelse har i olika sammanhang 
besvarats med "nja", något är beredd att hålla med om. Men med ramsemantiken som hjälp har jag 
velat visa att man ändå kan bedöma informanters ordvana på något vis. Mitt huvudsakliga syfte har 
heller inte varit att ta reda på om läsarna har "rätt" eller "fel" begrepp bakom termerna, utan att göra en 
jämförelse med skribenternas begrepp. Det svåra med reliabiliteten i en semantisk undersökning är att 
det i slutändan handlar om subjektiva bedömningar. För att minska subjektivitetens inflytande har jag 
satt upp begreppskännetecken som hjälpmedel i analysen och använt mig av medbedömare. Men även 
om en annan forskare skulle använda samma kännetecken skulle den kunna göra en annan bedömning. 
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Det ligger dock i semantikens natur att den är subjektiv och så länge man är medveten om och 
tydliggör problemen tror jag att man kan säga något relevant med denna typ av undersökning.  

Man kan fråga sig om en webbenkät är det optimala sättet att samla in material på. Som vi har sett har 
svarsfrekvensen varit mycket låg. Frågan är om svarsfrekvensen beror på webbenkäten som metod 
eller om ämnet inte har lockat tillräckligt många. Jag fick ett mejl av en prenumerant som undrade om 
det verkligen var Computer Sweden som låg bakom enkäten, så en aspekt kan vara att folk över lag är 
kritiska till all information som når dem. Det har också fallit bort informanter mellan varje termfråga. 
Det är naturligt att informanter droppar av, men det hade kanske kunnat avhjälpas om jag hade tagit 
med något färre termer i enkäten. Ursprungligen var planen att undersöka 10–15 termer och jag tror att 
det hade varit bra att hålla sig till det. Nu undersökte jag tjugo termer. Fördelen med det är att jag får 
ett brett material att utgå ifrån, nackdelen är att man riskerar att trötta ut informanterna.  

Metoden för att undersöka etableringsgraden är väl beprövad och även om materialet ibland har varit 
bristande är reliabiliteten är hög. Jag har redan i resultatdelen diskuterat varför jag har valt att 
undersöka datavirus istället för virus i den allmänspråkliga diskursen. Om  undersökningen hade varit 
mer omfattande och om etableringsgraden hade fått ta större plats hade det varit relevant att undersöka 
etableringsgraden för virus och kanske rent av jämföra med datavirus  och datorvirus. Utifrån denna 
undersöknings omfång anser jag dock att en sökning på datavirus var tillräcklig.  

Hade jag kunnat göra på något annat sätt? Jag hade kanske kommit åt läsarnas intensionsdjup bättre 
om jag hade intervjuat några av dem. Samtidigt tror jag att de som ställer upp på en intervju är 
intresserade av ämnet i ännu högre grad än de som fyller i en enkät. Det skulle kunna ge en skev bild 
av läsarnas ordförståelse. Furberg (2010) presenterade sina bjudord sin naturliga kontext, något som 
hade kunnat vara ett alternativ för min undersökning. Det skulle kunna ge en mer sann bild av läsarnas 
ordförståelse då det är i den kontext de brukar möta termerna. Problemet med en sådan metod är dock 
att det skulle bli en betydligt större textmassa för informanterna att ta sig igenom.  

6.4 Vad kan resultatet användas till? 
Min uppdragsgivare ville veta hur väl deras läsare förstår termerna i tidningen. Som jag skrev i 
inledningen har jag hittat över 500 termer av olika fackspråklig grad i fem tidningar. Min 
undersökning på sju termer ger mer andra ord ingen fullständig bild av läsarnas förståelse av 
tidningen. Utifrån resultatet kan man dock konstatera att skribenternas och läsarnas begrepp följer 
varandra ganska väl. Det man kan fundera över är om det är lite väl många skribenter som har ett litet 
intensionsdjup i sina parafraser och hur det påverkar användningen av termerna i tidningstexter.  

För en språkkonsult är det ofta centralt att mottagaranpassa texter och detta resultat visar hur givande 
det kan vara med en läsarundersökning. Man kan arbeta hårt för att få bort facktermer för att göra 
texter mer lättillgängliga, men om merparten av läsargruppen har god förståelse av facktermerna finns 
det många vinster med facktermer, inte minst att de har en tydlig definition som går att kolla upp i en 
termordlista.  

6.5 Uppslag för fortsatt forskning 
Jag har bara använt en bråkdel av materialet och jag ser möjligheten till att studera en betydligt större 
del av materialet, både fler termer och fler enkätsvar. En sådan undersökning skulle ge en helt annan 
bild av vad termerna har för påverkan på förståelsen i tidningen. Jag har undersökt hur mycket en 
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grupp dataintresserade läsare förstår av datatermer, men det skulle vara intressant att jämföra med 
vanliga tidningsläsare. Eftersom många av termerna är etablerade i CS, men inte i allmänmedia skulle 
det vara intressant att på något sätt undersöka vilka termer som övergår från fackspråksdiskursen till 
allmänspråksdiskursen. Wangler (2010) undersökte vad Datatermgruppen har för inflytande i 
etableringen av nya termer. Det skulle vara intressant att undersöka vad en stor datatidning som 
Computer Sweden för inflytande. 
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Bilaga 1: Enkätfrågor 

Vad betyder orden egentligen? 

I denna enkät vill vi ta reda på vad ni läsare har för begrepp bakom 20 datatermer. Många av 
dem används i det dagliga språket, medan andra är mer datatekniska.  
 
Enkäten är upplagd så att du får en term i en kort mening. Först ska du svara på om du vet vad 
den betyder eller inte. Om du vet, eller tror att du vet vad den betyder ska du sedan ge en kort 
beskrivning.  
 
• Svara med en synonym eller kort definition. 
• Om du är osäker är det okej att hoppa över ett ord.  
• Enkäten är anonym. 
 
Enkäten tar ungefär 5–10 minuter. 
 
Tack på förhand! 

1. Hur gammal är du? 

Välj alternativ: [under 18, 18-25, 26-40, 41-55, 55-70 över70] 

 

2. Är du insatt i datateknik? 

 Mycket 

 Ganska mycket 

 Varken mycket eller lite 

 Lite 

 Inte alls 
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Vad betyder orden egentligen? 

3. DATASYSTEM 

Ex. Det bygger på ett gammalt DATASYSTEM. 
 
Vet du vad termen "DATASYSTEM" betyder? 

 Ja 

 Kanske 

 Nej 

4. Vad betyder termen "DATASYSTEM"? 
 
 

 
 
 
(Varje termfråga såg ut enligt exemplet ovan presenterades på en egen sida. Kontexterna för samtliga 
termer presenteras på nästa sida.)  
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Kontexter 
Följande meningar är de kontexter som har getts till varje term: 
 
Det bygger på ett gammalt DATASYSTEM. 

Företaget har gått över helt till MOLNBASERADE TJÄNSTER. 

Allt finns samlat i en DATABAS. 

Vi har satsat på en VIRTUALISERING i systemet. 

Jag har fyra DATORER hemma. 

Vi utvecklar från en gammal PLATTFORM. 

Vi måste ha ett mer kundanpassat GRÄNSSNITT. 

Hon är skicklig på att HACKA. 

Datorn har blivit utsatt för VIRUS. 

Det blir allt vanligare med FILDELNING. 

Vi kan ta det via NÄTET. 

Det är en central med BLADSERVRAR. 

Företaget har fått lägga mycket tid och pengar på att PATCHA. 

Det ligger på SERVERN. 

Datorn har ersatts av en VIRTUELL MASKIN. 

Telekombranschen tjänar stora pengar på ROAMING. 

Jag arbetar med en TUNN KLIENT. 

De har utvecklat ett bättre FILSYSTEM. 

Företaget har satsat mycket på att utveckla MELLANPROGRAM. 

Detta verktyg hjälper till vid MIGRERING av stora filsystem. 

Vi har nyligen släppt en BETAVERSION på marknaden.  
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43. Händer det att enskilda ord gör det svårt för dig att förstå en artikel i Computer Sweden? 
(till redaktion: Händer det att du väljer bort ord när du arbetar med en artikel?) 

 aldrig 

 sällan 

 ibland 

 ofta 

44. Har du hoppat över en artikel för att den innehåller svåra ord? 

(Gavs ej till redaktion) 

 aldrig 

 sällan 

 ibland 

 ofta 

  45. Tycker du att artiklar i Computer Sweden innehåller onödiga förenklingar? 
(Till redaktion: Tycker du att ni använder er av onödiga förenklingar?) 

 aldrig 

 sällan 

 ibland 

 ofta 

46. Använder du ordlistan på Computer Swedens webbplats? 

 aldrig 

 sällan 

 ibland 

 ofta 

47. Har du reflektioner kring någon term som inte har dykt upp i enkäten? 
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