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Sammanfattning 

Den här uppsatsens främsta syfte är att undersöka hur en grupp användare av Scanias termdatabas Scania 

Lexicon ser på alternativt utformade terminologiska definitioner. Som en del i undersökningen berättar använd-

arna hur de använder Scania Lexicon, om de har användning för definitionerna och om de tycker att definitioner-

na är begripliga, lättlästa och användbara. De alternativa definitionerna består av en version skriven enligt klar-

språksprinciper vad gäller meningsbyggnad och ordval, och en skriven enligt ett relativt nytt ordboksformat 

kallat cobuild. Användarna har fått läsa fem originaldefinitioner samt de två omskrivna versionerna. 

Resultatet visar att reaktionerna på cobuildformatet är negativa i nästan samtliga fall medan reaktionerna på 

klarspråksversionerna är blandade. Två användare tycker att klarspråksdefinitionerna är bättre i majoriteten av 

fallen medan de övriga fem oftast tycker bäst om originalet. Med utgångspunkt i dialogismen förklarar jag reakt-

ionerna med genrekonventioner och vad som händer när dialogen med tidigare textnormer bryts. Med stöd i tid-

igare forskning om klarspråk diskuterar jag attityder mot klarspråk. Hur kommer det sig att en substantivering 

som omformuleras till en verbfras kan ändra betydelse från professionell till något man sysslar med på fritiden? 
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1 Inledning 

På Scania är enhetlig terminologi ett verktyg i strävan efter begriplig och tillgänglig information. Samma tek-

niska produkter beskrivs i olika typer av information – från produktutveckling till utbildningsmaterial till 

servicehandböckerna ute på verkstäderna. För att vara tydlig och undvika missförstånd behöver Scania hålla ihop 

informationen och använda samma ord för samma sak. Till hjälp har medarbetarna Scanias centrala termdatabas, 

Scania Lexicon. Där är terminologiska definitioner ett viktigt verktyg när man letar efter rätt term. Genom att 

särskilja ett begrepp från andra liknande företeelser vägleder definitionen den som ska välja term och därmed 

måste definitionerna vara begripliga och användbara. 

Precis som för så mycket annat finns det standarder för hur terminologiska definitioner ska utformas. En term-

inologisk definition ska inledas med termens överordnade begrepp följt av de definierande särdragen. Den ska 

vara maximalt en grafisk mening lång, inte innehålla exempel och den ska med hög precision definiera begrepp-

et. En sådan standard bäddar för substantiveringar, inskjutna bisatser, krångliga formuleringar och annat som en 

språkkonsult ägnar sitt yrkesliv åt att råda bot på. 

Men måste en terminologisk definition vara krångligt skriven? En outtalad tradition av att skriva byråkratiskt 

genomsyrar definitionsskrivandet, men inom standarden ryms faktiskt möjligheten att applicera klarspråks-

principer på definitionerna. I Scania Lexicon finns ett flertal definitioner som är skrivna på det mer traditionella 

sättet. Vad tycker användarna om dem? Hur reagerar de när de får jämföra den traditionella definitionen med en 

definition skriven på klarspråk? Och om man går ett steg längre och presenterar en definition skriven enligt en 

helt annan tradition – vad säger användarna då? Det är några av frågorna som jag försöker besvara i den här 

uppsatsen. 

Det är på Scanias initiativ som den här uppsatsen har kommit till. Min kontaktperson Sofie Sundholm, exam-

inerad språkkonsult i svenska, har många idéer för att förbättra kommunikationen mellan Scania Lexicon och 

dess användare. Förhoppningsvis kan den här uppsatsen vara behjälplig i det arbetet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka vilken typ av definition som Scania Lexicons användare föredrar: det 

traditionella originalet, den klarspråkliga definitionen som ändå följer konventionen eller den avvikande så 

kallade cobuilddefinitionen som bryter mot traditionen. Jag har därför testat alla tre versionerna på en avgränsad 

grupp användare som har fått säga sin åsikt. Som en del i undersökningen får användarna berätta om hur de an-

vänder Scania Lexicon, ifall de brukar läsa definitionerna och om de i så fall tycker att definitionerna brukar vara 

bra, användbara och begripliga. 

Mina frågeställningar är följande: 

 Vad har användarna för åsikter om Scania Lexicons definitioner? 

 Tycker användarna att läsbarheten ökar med definitioner skrivna enligt klarspråksprinciper som ryms inom 

genrekonventionerna för terminologiska definitioner? 

 Tycker användarna att ytterligare grepp, som bryter mot genrekonventionerna, ökar läsbarheten? 
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1.2 Språkvården samt Scania Lexicon och dess 

användare 

På Scania finns avdelningen för språk och publicering, YSEA. Här arbetar man med översättning, publicering, 

språkvård och terminologi. I terminologigruppen arbetar fem terminologer bland annat med att ta fram den 

svenska och engelska termen och definitionen för nya artiklar och funktioner som produceras på Scania. Term-

erna och definitionerna registreras i Scanias termdatabas som kallas Scania Lexicon. I Scania Lexicon finns i 

dagsläget ungefär 7000 termposter med termer på 21 olika språk med definitioner, eventuella anmärkningar och 

illustrationer. Ungefär 900 av termerna är avrådda med hänvisning till rekommenderade synonymer. Tanken är 

att Scania Lexicon ska ligga till grund för all informationsproduktion på Scania. Terminologiarbetet är dels ett 

sätt att spara pengar genom att missförstånd i kommunikationen och översättningskostnaderna minskar, dels ett 

sätt att skapa mervärde för och förtroende hos kunderna och därigenom stärka Scania som varumärke. YSEAs 

vision är att ” Scanias information är maximalt begriplig och tillgänglig så att intern- och slutkunder över hela 

världen kan agera effektivt och utan slöseri.
1
” 

I nära samarbete med terminologerna verkar även Scanias språkvårdare och de tillsammans utgör 

språknormeringsgruppen. Språkvårdarnas verktyg för att normera språket är bland annat språkgransknings-

programmet Acrolinx som kontrollerar stavning, grammatik och att Scanias skrivregler följs. Skrivreglerna i 

Acrolinx behandlar bland annat stilnivå, att skribenterna ska undvika ålderdomliga ord och uttryck och till 

exempel konstruktioner med relativpronomen med vilken, vilket eller vilka som ger ett onödigt formellt intryck. 

Acrolinx är även kopplat till Scania Lexicon vilket gör att avrådda termer rödmarkeras och skribenten ges ett 

ersättningsförslag. Framför allt används Acrolinx av Scanias teknikinformatörer, men även terminologerna 

granskar sina definitioner i Acrolinx innan de registreras i termdatabasen
2
. 

Alla medarbetare på Scania har tillgång till Scania Lexicon men de tre viktigaste användargrupperna är konstruk-

törer, teknikinformatörer och översättare. Konstruktörerna utvecklar nya produkter och ska se till att alla tekni-

ska artiklar får rätt benämning och benämningsnummer. Tanken är att de ska söka upp lämpliga termer i Scania 

Lexicon för att benämna artiklarna. Finns det ingen lämplig term ska de vända sig till terminologerna som arbet-

ar fram en ny term i samarbete med sakkunniga på företaget. Teknikinformatörerna skriver teknisk information 

för verkstäder och förare och ska använda den korrekta terminologin med hjälp av både Scania Lexicon och 

Acrolinx. Översättarna tar fram termer för Scania Lexicon på sina respektive språk, med hjälp av den engelska 

definitionen, och översätter löptexten som teknikinformatörerna skriver. 

1.3 Disposition 

I det här kapitlet har jag gett en bakgrund av Scanias arbete med språkvård och terminologi samt gått igenom 

syfte och frågeställning. I kapitel 2 tar jag upp den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning. I kapitel 3 

presenterar jag metod och material och i kapitel 4 presenterar jag resultaten och avslutar med en sammanfattning. 

Slutligen i kapitel 5 kommer min diskussion och mina slutsatser. 

                                                      
1 Visionen är  hämtad från Scanias intranät, Scania Inline. 

2 Muntlig kommunikation, Sofie Sundholm; terminolog och språkvårdare vid avdelningen för språk och 

publicering, Scania. Maj 2014. 
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2. Teori och bakgrund 

2.1 Teoretiska utgångspunkter: dialogism, genrer 

och normer 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i den ryska litteraturvetaren och språkfilosofen Michail Bachtins teori 

dialogismen. Bachtin hade en dialogistisk syn inte bara på språket utan på hela den mänskliga existensen: våra 

jag och vår uppfattning om oss själva skapar vi i dialog med andra och deras bild av vilka vi är. Våra jag baseras 

på otherness eller den andre och detsamma gäller yttranden eller, som jag kommer att skriva hädanefter, texter. 

Ajagán-Lester et.al. (2003:206) uttrycker det hela så här: ”[a]tt min röst kan urskiljas beror på att det finns andra 

röster, att vi kan uppfatta något som en text beror på att det finns andra texter osv”. Inga texter existerar alltså i 

ett sociokulturellt vakuum, utan de bär alla spår från tidigare texter och kommer i sin tur att göra avtryck i fram-

tida texter. 

Dialogen är även socialt normerad och Bachtin menar att normerna resulterar i genrer. Texter förhåller sig till 

genrerna genom påverkan från normer och förväntningar (Ajagán-Lester et. al. 2003). I rapporten 

Genrebegreppet – en forskningsöversikt försöker Ledin (1995) att ringa in genrebegreppet och han skriver att en 

genretillhörighet bygger på tidigare texter som använts på liknande sätt i liknande situationer. Den språkliga 

regelbundenheten blir till en konvention, och jag använder begreppet genrekonvention när jag talar om den form 

som definitioner skrivs på enligt tradition och standard. 

Ledin och Selander (2003:93) skriver att genrer utgör textnormer i samhället och att dessa underlättar både för 

skribenter och läsare i och med ett förväntningssystem. Vidare skriver de att ”[e]n genre blir en instans som 

kodar kontextuella förväntningar. När vi uppfattar en text som tillhörande en viss genre blir en hel del av men-

ingsskapandet förutsägbart” (Ledin & Selander 2003:108). Genrer bidrar alltså till att vi förväntar oss en viss 

form eller ett visst innehåll när vi blir presenterade för en text. 

Vad bidrar då till normerna som i sin tur skapar genren? Josephson (2005) skriver följande i sin artikel 

Språkvården och diskursnormerna: 

Med norm avser jag ungefär förväntat och accepterat beteende, och normering innefattar alla de 

processer – spontana och planerade, explicita och implicita – som skapar normer. (S. 82, originalets 

kursivering.) 

Definitionerna i Scania Lexicon följer dels en explicit norm, nämligen den uttalade ISO-standarden för hur 

terminologiska definitioner ska skrivas, dels implicita normer som bygger på en i många fall outtalad tradition 

för detsamma. Normerna upprätthålls av bland annat språknormeringsverktyg såsom nedtecknade skrivregler 

men även av terminologerna själva som dels bär med sig en föreställning om hur genren ser ut, dels utgår från 

existerande definitioner som de nya definitionerna måste anpassas till.  

Även användarna har förmodligen en föreställning om hur genren ser ut. I den en här uppsatsen kommer jag att 

presentera definitioner skrivna i en ny form för användarna för att undersöka hur större eller mindre brott mot 

genrekonventioner och normer tas emot och om de skulle kunna öka läsbarheten. 
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2.2 Terminologiska definitioner 

Centrala begrepp inom terminologi och terminologiarbete är begrepp, referent, term och definition. I figur 1 

nedan illustreras förhållandet dem emellan. Begreppet är en mental föreställning om en företeelse. Företeelsen 

kan existera, ha existerat eller komma att existera, men det finns även begrepp som saknar en existerande 

referent (Svensén 2004:267). En referent är normalt sett en företeelse i verkligheten och när vi tänker på en 

referent får vi en bild av vilka egenskaper som vi bäst tycker motsvarar den. Egenskaperna abstraherar vi och 

abstraktionerna kallas kännetecken. Det är ett visst urval av kännetecknen som bildar den mentala föreställningen 

begreppet (Suonuuti 2004:14). 

För att kunna tala om begrepp behöver vi benämna dem med termer och beskriva termerna med definitioner. 

Med hjälp av särskiljande kännetecken, eller särdrag, ringas begreppet in och skiljs från andra begrepp. Vid 

terminologiskt arbete är det vanligt att man ska beskriva ett begrepp som inte har någon bennämning, som till 

exempel nya artiklar eller funktioner på Scania. För att kunna ge den nya produkten en term behöver terminolog-

en först göra en begreppsutredning för att ringa in vilket överordnat begrepp som den nya produkten ska sorteras 

in under och vilka särdrag som skiljer den från de andra (Svensén 2004:267). 

 

Figur 1. Begreppstetraedern (Terminologiguiden 2004) 

2.2.1 Den klassiska definitionen 

Inom terminologi är det den klassiska intensionella definitionen som är den vanligaste (Suonuuti 2004:21) . Det 

är även på det sättet som definitioner skrivs i Scania Lexicon. Den intensionella definitionen beskriver be-

greppets innehåll och ingår i ett generiskt begreppssystem där begreppen klassas utifrån sina kännetecken. I be-

greppssystemet finns över-, under- och sidoordnade begrepp och dessa bildar ett hierarkiskt begreppssystem 

(Svensén 2004:273). Den intensionella definitionen bygger på det överordnade begreppet och skiljs från lik-

nande begrepp med hjälp av särdrag. I exemplet nedan är don det överordnade begreppet och resterande text 

definierar särdragen. 

tång –en tänger 

don bestående av två skänklar som är rörligt förenade med varandra 

Rikstermbanken, 2014. (Källa: TNC, 2012) 
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Ett annat krav för klassiska och terminologiska definitioner är den så kallade utbytesprincipen. Den innebär att 

en term, med eventuellt smärre ändringar, ska kunna ersättas mot dess definition vid behov (Suonuuti 2004:24).  

2.2.2 Kritik mot den klassiska definitionen 

Idealet med utbytesprincipen stammar från en lång tradition men har börjat kritiseras alltmer. Svensén 

(2004:283) skriver att utbytbarhetsprincipen ofta kommer i konflikt med kravet på ”en adekvat semantisk 

beskrivning och en någorlunda naturlig språklig form hos definitionen”. Även Rudebeck (2006:126) skriver att 

förklaringsidealet har börjat ifrågasättas på senare år och att både utbytbarhetsprincipen och den klassiska defin-

itionen har kritiserats. I analogi med det som tagits upp ovan består kritiken bland annat av att de traditionella 

definitionerna visar en falsk bild av precision och generalitet samt att de är svårgenomträngliga på grund av en 

komplicerad och ”krystad” syntax. ”De klassiska förklaringarna inte lever upp till sina egna ideal”, skriver Ru-

debeck (a.a.), utan det praktiska definitionsskrivandet bjuder alltför många avsteg och ad hoc- lösningar för att 

kunna anses fungera, exempelvis genom att ange en typisk eller central företeelse i definitionen. 

2.3 Klarspråk: bakgrund och tidigare forskning 

2.3.1 Klarspråkskriterier och definitionen av klarspråk 

Klarspråk kan kortfattat sammanfattas som vårdat, enkelt och begripligt skrivna texter. Traditionellt är klarspråk 

något som förknippas med myndighetstexter och ett sätt att skapa en bättre kommunikation mellan medborgare 

och myndighet. Enklare och begripligare skriftlig kommunikation är ett steg mot ökad demokrati i samhället – 

något som är fastställt i språklagens elfte paragraf. Det är även vad Institutionen för språk och folkminnen 

(tidigare Språkrådet) menar med klarspråk. I deras webbaserade utbildning Att skriva bättre kan man läsa råd 

som att man ska skriva enkelt och konkret samt aktivt istället för passivt, inte krångla till meningarna och använ-

da sambandsord. Vidare ska man bland annat undvika byråkratiska, föråldrade och ovanliga ord samt vissa ord 

såsom rörande, gällande, angående med flera; de kan ersättas med enklare prepositioner. 

Rikstermbankens definition av klarspråk, som är framtagen av Terminologicentrum (TNC) och föreningen 

Examinerade språkkonsulter i svenska (ESS), är följande: 

 

klarspråk 

språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna 

 

Rikstermbanken, 2014. (Källa: ESS och TNC, 2013) 

 

Till termposten hör också en omfattande anmärkning där man beskriver grundligare vad som menas med tydligt, 

begripligt och de avsedda mottagarna (se bilaga 1). Kortfattat kan man säga att tydlighet handlar om bland annat 

ordval och formuleringar, begriplighet handlar om att utgå från mottagarnas kunskaper och skriva så att de 

förstår, och att mottagarna är de som avsändaren önskar nå. En viktig parameter vad gäller klarspråk finns i det 

här citatet från termpostens anmärkning: 

Observera också att anpassningarna till de avsedda mottagarna kan göra texten svår att förstå för 

andra mottagare, men att texten ändå kan vara skriven på klarspråk. 

Det innebär att definitionerna i Scania Lexicon alltså kan innehålla svåra ord och tekniska facktermer och fort-

farande vara skrivna på klarspråk. Men däremot bör de inte innehålla tillkrånglad syntax, ålderdomliga ord och 

uttryck etc. Även om klarspråk nu är så starkt förknippat med myndighetstexter kan ju principerna självklart 
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tillämpas även på andra texter. Min kontaktperson Sundholm tror att klarspråk skulle kunna vara ett verktyg i 

strävan efter begripligare termer. 

2.3.2 Tidigare forskning om klarspråk 

Nord (2011) har gjort en fallstudie som var ett första steg inom projektet Klarspråksgranskning vid Uppsala 

universitet. Nord undersöker bland annat hur språkgranskare förhåller sig till klarspråksidealen i sitt arbete med 

texter som är av mer specialiserad art. Han problematiserar idealen bland annat på följande sätt: 

Att verkligen uppnå detta i varje enskild text är förstås inte enkelt, och det finns en potentiell 

motsättning inbyggd redan i detta ideal – är det enkla alltid det mest begripliga? I praktiken menar 

man med begriplighet ofta ”mottagaranpassning” utifrån tanken att kommunikation ska ske på 

mottagarnas villkor, det vill säga helt enkelt att mottagarens behov ska styra och att det viktiga rent 

allmänt är att texten är maximalt funktionell för sin målgrupp och sitt syfte. Samtidigt förknippas 

klarspråksarbetet också med vissa konkreta råd om hur språket bör vara, t.ex. ledigt, personligt och 

”aktivt”, det vill säga utan typiskt myndighetsspråkliga ord och utan många passiva verb (Nord 

2011:9-10). 

Något som framkommer i fallstudien är att språkgranskarna inte alls följer klarspråksnormerna i sin revidering i 

den utsträckningen som man skulle kunna tro. Vissa av normerna anses vara irrelevanta för den typ av text som 

det handlar om (Nord 2011:183):  

Ett ledigare språk är inte något självändamål för denna typ av ganska specialiserad text, och det som 

utgör en ”lagom personlig ton” (”Hur skriver man klarspråk?” 2009) är i praktiken en ton som inte 

alls är särskilt personlig. 

I rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (Nyström 2001) undersöks myndighetsskribenters attityder till 

klarspråk. Där framkommer att klarspråk av vissa uppfattas som ett mindre professionellt språk, något som även 

tas upp i rapporten Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006).  Nyström (2001:102) tar upp tre exempel på attityder 

mot klarspråk där det bland annat framkommer att gamla texter får utgöra förlaga för nya texter, vilket gör att 

gamla sätt att formulera sig lever vidare; att tidsbrist kan bidra till att skribenterna använder standardformuler-

ingar och ordval som nya skribenter tar efter samt att ”många gärna vill krångla till språket för att det låter märk-

värdigare då”. Hedlund (2006) summerar Nyströms resultat i avsnittet ”Klarspråk behöver högre status” och 

skriver bland annat att negativa attityder hänger ihop med låg status. 

Med avstamp ibland annat Nyströms och Hedlunds rapporter har Wärn (2011) skrivit en kandidatuppsats om 

mottagarnas attityder till klarspråk. Hon undersöker bland annat om texter som följer klarspråkskriterier upp-

fattas som mer begripliga och lättlästa och har ställt frågor om hur begriplig, lättläst, professionell, trovärdig och 

språkligt nyanserad texten är (Wärn 2011:6-7, 14). Vad gäller begriplighet och läsbarhet har Wärns undersök-

ning visat på marginella skillnader till klarspråkets nackdel: de omarbetade texterna fick snäppet sämre omdöme 

deltagarna. När det gäller attityder kom det bland annat fram en attityd om att mer lättlästa texter sänker trovärd-

igheten (Wärn 2011:29). 

Min undersökning av Scania Lexicons definitioner tangerar Wärns uppsats om begriplighet, läsbarhet och 

attityder. 

2.4 Cobuildformatet 

Ett sätt att komma ifrån de traditionella ordförklaringarna är cobuildformatet.  År 1987 introducerade den 

brittiska ordboken Collins COBUILD English Language Dictionar
3
 ett definitionsformat som bryter mot den 

                                                      
3 Ordboken heter numera Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary. 
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sedan århundraden gängse traditionen. Ordboken kallas i dagligt tal för COBUILD
4
, vilket även har gett namn 

för formatet, och akronymen står för Collins Birmingham University International Language Database (Svensén 

2004:290 ff). 

Cobuildformatet skiljer sig från traditionella definitioner genom att man så långt som det är möjligt försöker 

efterlikna vanligt tal. Definitionen är indelad i en inledande kontextdel som följs av en förklaringsdel, där 

kontextdelen utgörs av begreppet med tillhörande artikel och förklaringsdelen av definitionen. Tanken med detta 

är att definitionen ska bli enklare och begripligare i och med att den efterliknar hur man muntligt skulle beskriva 

ett ords innebörd för någon. 

Här är två exempel på en definition från COBUILD, följd av en traditionellt skriven definition: 

 

Exempel 1 

house: A house is a building in which people live […] 

house: building in which people live 

 

Svensén 2004:291 

 

Exempel 2 

often: If something happens often, it happens many times or much of the time 

often: many times or much of the time 

 

Svensén 2004:291 

 

Den stora skillnaden mellan traditionella definitioner och cobuilddefinitioner finner vi som synes i kontextdelen. 

I det första exemplet är det ett substantiv som definieras vilket gör att skillnaden inte blir alltför stor mot den 

traditionella definitionen. Den inleds med en nominalfras som förbinds med förklaringsdelen genom verbet is. I 

det andra exemplet är det ett adverb som definieras och definitionen inleds med en konditional bisats för att plac-

era lemmat i en kontext. Förklaringsdelen däremot liknar en traditionellt skriven definition. En stor skillnad är 

dock att den ofta är uppbyggd som en huvudsats med subjekt, som vi kan se i exempel 2 ovan, samt att en extra 

mening kan placera begreppet i en något annorlunda kontext än den första för att visa på hur begreppet kan an-

vändas. 

Eftersom Scania Lexicons termposter i princip endast består av substantiv är det enbart formatet i exempel 1 som 

är aktuellt i den här uppsatsen. Dock har jag och min kontaktperson byggt ut vår cobuilddefinition genom att 

flytta upp informationen från anmärkningen så att all information presenteras som en enda sammanhängande 

definition, dock i vissa fall uppdelad på flera meningar. Det här formatet skiljer sig en aning från en typisk co-

builddefinition som ju snarare använder samma begrepp i olika kontexter i de fall då den består av flera men-

ingar. 

                                                      
4 För läsbarhetens skull kommer jag hädanefter i uppsatsen att skriva cobuild med gemener när jag 

menar formatet och COBUILD med versaler när jag menar ordboken. 



8 

3. Metod och material 

3.1 Intervjuerna 

Jag har intervjuat sju personer som arbetar inom konstruktion och samtliga har varit i kontakt med Scania 

Lexicons arbetsgrupp. Personerna är utvalda utifrån förslag från terminologerna på YSEA och jag kontaktade 

dem direkt via mejl där jag förklarade mitt ärende och frågade om de hade lust och möjlighet att delta. Alla 

tackade ja förutom en som i sin tur rekommenderade en person som terminologerna redan hade tipsat om. Den 

rekommenderade personen i sin tur tackade ja till en intervju. Jag genomförde det Kvale (1997:117) kallar för 

halvstrukturerade intervjuer. Jag använde en intervjuguide där jag delade in intervjun i tre olika teman och skrev 

ner relevanta frågor för varje område för att inte glömma bort sådant som var relevant för resultatet. Under 

intervjuerna ställde jag både följdfrågor för att vidareutveckla intressanta resonemang och nästan ledande frågor 

för att få fram åsikter i de fall då deltagarna mest ryckte på axlarna. 

Personerna som jag har intervjuat väljer jag att kalla Feldt, Strand, Ström, Dahl, Qvist, Holm och Berg. De har 

alla tekniska utbildningar – några är ingenjörer och några har gått tekniskt gymnasium – och ingen av dem ar-

betar med språk. Feldt har tidigare varit teknikinformatör på Scania men arbetar inte som det längre. Holm har 

arbetat längst, 22 år, och Ström kortast, knappt 1 år. Alla förutom Qvist och Berg anser sig vara mer eller mindre 

intresserade av språk och språkfrågor, vilket ibland skiner igenom i intervjuerna. Jag har valt att knyta de åsikter 

som kommer fram till personerna istället för att, som är en vanlig metod, kategorisera och presentera menings-

bärande enheter i form av teman. Kvale (1997:229 ff) rekommenderar inte detta sätt att rapportera intervjuer, 

men jag anser att det underlättar för att hålla isär vem som tycker vad och kunna reflektera kring orsakerna. 

 

Tabell 1.Mina informanters utbildning och anställningstid på Scania. 

Utbildning Antal år på Scania

Feldt Civilingenjör 5

Strand Civilingenjör knappt 1

Ström Civilingenjör 3,5

Dahl Teknologie doktor 8

Qvist Gymnasium 16

Holm Civilingenjör 22

Berg Gymnasium 9  

 

I den första delen av intervjuerna ställde jag frågor om hur deltagarna använder sig av Scania Lexicon och vad de 

tycker om definitionerna. Jag frågade om definitionerna är begripliga, lättlästa och användbara och om de använ-

der dem i sitt arbete med att välja rätt term. I den andra delen visade jag fem definitioner varav två är allmännare 

begrepp och tre är tagna från intervjupersonernas respektive yrkesområde. Avsikten med att använda begrepp 

som deltagarna kan antas vara mer bekanta med är att deltagarna ska vara så införstådda med dem att de ska 

kunna resonera språkligt snarare än innehållsligt kring definitionerna. I den tredje delen fick deltagarna läsa fem 

definitioner som presenterades i tre olika versioner: originaldefinitionen, klarspråksdefinitionen och cobuild-

definitionen. Deltagarna fick svara på frågor om vilken de tyckte bäst om, vilken som är mest begriplig och lätt-

läst, om ingreppen i definitionerna kan påverka precisionen och så vidare. 
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Definitionerna presenterades i utskriven form på ett A4-papper. Jag sökte upp definitionerna ifråga i Scania 

Lexicon och kopierade skärmbilden. Därefter skrev jag ut bilden på papper i gråskala. Klarspråks- och cobuild-

definitionerna kunde jag skriva om i Scania Lexicons testdatabas så att den grafiska utformningen inte skilde sig 

från originalet. Detta för att göra situationen för definitionsläsandet så realistisk som möjligt. Alla deltagare fick 

läsa definitionerna på papper förutom Feldt som fick läsa sina tre specifikare definitioner från skärm eftersom 

skrivaren slutade fungera. 

Alla intervjupersoner är informerade om att de kommer att vara anonymiserade i min uppsats och att eventuell 

personlig information enbart kommer att behandlas på en övergripande nivå (Kvale 1997:142). Alla gick med på 

att bli inspelade och jag spelade in alla intervjuer utom en eftersom jag fick problem med den tekniska utrust-

ningen. 

3.2 De omskrivna definitionerna 

Jag har i samråd med min kontaktperson valt ut totalt 20 termer från Scania Lexicon med tillhörande definitioner 

och eventuella anmärkningar. Till fem av dem, luftventil, förångare, avtappningskärl, bimetall och BSD (Blind 

Spot Detection), har vi skrivit om definitionerna och de eventuella anmärkningarna så att varje definition finns i 

tre versioner: originaldefinitionen, klarspråksdefinitionen och cobuilddefinitionen. Vi valde de fem definitioner-

na efter att gemensamt ha kommit fram till vilka definitioner som erbjöd gott om utrymme att förändras. Som jag 

skriver i inledningen finns det många framförallt äldre definitioner som är skrivna med en svårgenomträngligare 

syntax än som kan anses vara nödvändigt, vilket är något som är lätt att åtgärda och samtidigt ger en stor effekt 

på språket. Även längre definitioner, som ofta blir vänstertunga eller innehåller inskjutna satser, erbjuder möjlig-

heter att omformuleras till både klarspråk men kanske framförallt cobuild.  

I klarspråksdefinitionen utgår vi från klarspråksprinciper men håller oss inom genrekonventionen för terminolog-

iska definitioner. Det har gett oss utrymme att ändra ordval, meningsbyggnad, ”packa upp” substantiveringar och 

istället använda aktiva verb, ”klä på” nakna substantiv med bestämda eller obestämda artiklar, införa subjekt etc. 

Något som är vanligt förekommande i de definitioner som vi har valt ut är relativpronomenet vilket eller vilken. 

Ofta går det bra att ersätta dessa med subjunktionen som vilket blir ett mer vardagsnära skriftspråk. Vi har alltså 

inte gjort någon ny mottagaranalys utan vi har endast riktat in oss på att göra språket mindre komplicerat, det vill 

säga tydligt enligt Rikstermbankens definition av klarspråk. En heltäckande klarspråksbearbetning hade krävt 

mer arbete med mottagaranpassning, något som det inte fanns tid för i detta examensarbete. 

I cobuilddefinitionen skriver vi i formatet cobuild (se punkt 2.4) vilket innebär ett större avsteg från hur definit-

ioner traditionellt brukar utformas. I cobuilddefinitionerna utgår vi från klarspråksdefinitionen, vilket innebär att 

vissa av dem skiljer sig endast i och med att definitionen inleds med termen som ska förklaras . Andra definition-

er, som består av en lång mening i original- och klarspråksutförandet, har vi dessutom delat upp i två eller flera 

meningar. En tredje variant är de definitioner som i original- och klarspråksversionen är uppdelade i definition 

och anmärkning där vi har sammanfogat dem så att all text tillhör själva definitionen. 

Här nedan följer de fem definitionerna i de tre olika versionerna. 

 

luftventil 

Originaldefinitionen: Ventil genom vilken luftpåfyllning i däck sker. 

 

Klarspråksdefinitionen: Ventil som används för att fylla på luft i däcken. 

 

Cobuilddefinitionen: En luftventil är en ventil som används för att fylla på luft i däcken. 
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förångare 

Originaldefinitionen: Anordning i vilken vätska förångas under upptagande av värme från 

omgivningen. 

Anmärkning: En vanlig typ används som värmeväxlare i luftkonditioneringen, en annan för att 

förånga reduktionsmedel i avgassystemet. 

 

Klarspråksdefinitionen: Anordning där vätska förångas när den värms upp av omgivningen. 

Anmärkning: En vanlig typ av förångare används som värmeväxlare i luftkonditioneringen. 

En annan typ används för att förånga reduktionsmedel i avgassystemet. 

 

Cobuilddefinitionen: En förångare är en anordning där vätska förångas när den värms upp av 

omgivningen. En vanlig typ av förångare används som värmeväxlare i luftkonditioneringen. 

En annan typ används för att förånga reduktionsmedel i avgassystemet. 

 

avtappningskärl 

Originaldefinitionen: Kärl vari vätska avtappas. 

Anmärkning: Används t.ex. vid tömning av överflödigt vatten ur bränslesystemet. 

 

Klarspråksdefinitionen: Kärl som man tömmer vätska i. 

Anmärkning: Används t.ex. när man tömmer bränslesystemet på överflödigt vatten. 

 

Cobuilddefinitionen: Ett avtappningskärl är ett kärl som man tömmer vätska i. Det används 

t.ex. när man tömmer bränslesystemet på överflödigt vatten. 

 

bimetall 

Originaldefinitionen: Avlång platta bestående av två skikt av olika metaller som svetsats eller 

nitats ihop, vilka utvidgar sig olika mycket vid uppvärmning varvid plattan böjer sig. 

Anmärkning: Ett typiskt användningsområde för en bimetall är i en termostat för att sluta eller 

bryta en elektrisk krets. 

 

Klarspråksdefinitionen: Avlång platta med två skikt av olika metaller som har svetsats eller 

nitats ihop, och som utvidgar sig olika mycket när de värms upp, vilket får plattan att böja sig. 

Anmärkning: Ett typiskt användningsområde för en bimetall är i en termostat för att sluta eller 

bryta en elektrisk krets. 

 

Cobuilddefinitionen: En bimetall är en avlång platta som består av två skikt av olika metaller. 

Skikten har svetsats eller nitats ihop. När skikten värms upp utvidgar de sig olika mycket och 

detta får plattan att böja sig. Bimetaller används ofta i termostater där de kan sluta eller bryta 

en elektrisk krets. 

 

BSD (Blind Spot Detection) 

Originaldefinitionen: System som detekterar föremål i områden runt fordonet där föraren har 

begränsad möjlighet att se samt varnar föraren om risk för kollision föreligger. 

 

Klarspråksdefinitionen: System som upptäcker föremål i områden runt fordonet där föraren 

har svårt att se, och som varnar om föraren riskerar att krocka. 

 

Cobuilddefinitionen: BSD är ett system som upptäcker föremål i områden runt fordonet där 

föraren har svårt att se. Systemet varnar om föraren riskerar att krocka. 
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4. Resultat 

4.1 Användning av och åsikter om Scania Lexicon 

Det skiljer sig relativt mycket mellan mina intervjupersoner hur mycket de använder sig av Scania Lexicon 

(hädanefter SL). Feldt säger att hen använder SL ganska mycket i sitt arbete med att registrera nya artiklar i 

artikeldatabasen. Hen betonar vikten av att välja rätt från början eftersom benämningen och numret kommer att 

följa artikeln hela vägen från implementering till översättning och slutkund. 

Jag brukar försöka lägga ner lite tid på det där för ibland om man har lite bråttom så kan det bli fel på 

engelska – rätt på svenska men den engelska termen är nåt annat. […] Så om jag bara läser ett svenskt 

verktygsblad eller letar efter info på svenska så ser det bra ut, men letar jag på ett annat språk så ser 

jag ju felet. Och det där har jag råkat göra några gånger och vill inte göra igen, så jag brukar försöka 

lägga ner lite tid på att välja rätt term. 

Feldt beskriver att hen först ringar in vad för slags artikel det är som ska namnges, till exempel ett vridverktyg, 

och att hen därefter söker med asterisker för att få upp alla termer som innehåller sökordet: ”Och så får man upp 

femton stycken som innehåller vrid och då får jag leta runt där och se om jag hittar något som är vettigt, läser 

definitionerna och kollar vad det heter på engelska och om det verkar stämma”. Hen tycker sig ha stor använd-

ning av definitionerna och tycker att de för det mesta är begripliga men tycker att ”ibland gör man det onödigt 

svårt för sig när man ska förklara nånting. Det är lätt att skriva för mycket”. Hen säger att de förvisso kan vara 

skrivna på ganska svår svenska ibland men att hen inte har några problem med det och tycker att det är nästintill 

en nödvändighet ”om man ska skriva rätt och tydligt och ja du vet, undvika syftningsfel och sånt där”. 

Strand bekräftar vikten av att välja rätt benämning som följer med hela vägen. Hen berättar att hen använder SL 

varje gång hen ska skriva en specifikation. Eftersom det finns många artiklar som kan heta liknande saker använ-

der hen SL för att välja rätt term. Att läsa definitionerna är en viktig del i det arbetet och hen påpekar att hen som 

konstruktör ju egentligen använder ett annat språk, det binära programmeringsspråket. För att få koll behöver 

hen därför kolla upp saker i SL. Definitionerna tycker hen oftast är tydliga och begripliga, men berättar att folk 

som inte arbetar inom samma område inte alltid förstår, vilket kan leda till diskussioner om rätt term verkligen är 

vald: 

Jamen om du inte har lika bra koll på elsystemet som jag har så kanske man inte förstår definition-

erna riktigt. […] Ibland har det hänt, när man pratar med metodingenjörer och sådär som inte utveck-

lar i systemet på heltid som jag gör. Då kan de tycka att man använder fel definition. 

Strand anser sig ha en praktisk syn på termer och tycker inte att det finns något egenvärde i att ha ett krångligt 

språk i definitionerna. Syftet med dem är att förmedla kunskap och hen säger att ”så länge man är tydlig får man 

gärna vara talspråklig”. 

Ström använde SL mycket i början när hen var nyanställd men har nu sådan koll på de termer hen behöver att 

hen sällan använder SL:  

[...] ibland har jag väl gått in och kollat om det är nånting som man undrar över specifikt eller om 

man undrar över hur ens eget system är benämnt. 

Som nyanställd slog hen upp sådana termer som hen stötte på i text och ville eller behövde veta mer om. Hen 

tycker att definitionerna är viktiga eftersom ”termen inte alltid är så bra” och att ett viktigt komplement till, den 

ibland svårförstådda, texten är bilder samt den engelska termen. 
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Även Dahl vittnar om att SL är användbart för att få veta mer om olika system. Hen kan slå upp termer som är 

utanför hens eget ämnesområde: 

[…]för att få en uppfattning om strukturen på systemet jag ska titta på, hybridsystem till exempel. 

Vilka huvudkomponenter ingår i dem och hur hänger de ihop? Det tycker jag att jag kan se lite grann 

i Scania Lexicon. 

Utöver det är hens största användningsområde för SL att få bekräftat den rätta benämningen på sådant som hen 

redan vet vad det är. Hen anser sig definitivt ha användning av definitionerna och på frågan om hen tycker att de 

brukar vara tydliga och begripliga svarar hen ”jag skulle protestera om de inte var det, då skulle jag höra av mig. 

Otydlighet tycker jag måste bort från en sån funktion”. Hen uttrycker sitt fulla förtroende för terminologiprocess-

en och uppfattar den som ”väldigt trovärdig och seriös”. 

Qvist, Holm och Berg anser sig inte använda SL i någon större utsträckning i sitt dagliga arbete och vi kommer 

därför inte riktigt in på hur de använder SL. Men alla tre har arbetat mycket med en ny produkt som har generer-

at många nya termer och berättar att de på olika sätt har varit med i olika processer och skeden när dessa har 

kommit till. 

4.2 Kommentarer om fem definitioner 

4.2.1 Två allmännare begrepp 

Alla deltagare får läsa två definitioner som tillhör allmännare begrepp. Holm och Berg fick läsa kolv och på-

byggnad medan resten av intervjupersonerna fick läsa dieselmotor och påbyggnad. Jag presenterar dem här  i 

alfabetisk ordning. 

 

dieselmotor 

Förbränningsmotor av kolvtyp i vilken bränsle och luft tillförs cylindrarna, komprimeras och 

antänds av kompressionstrycket. 

Anmärkning: Oftast används diesel som bränsle, men även t.ex. etanolbränsle kan användas 

(jfr 'etanolmotor'). 

 

Den här definitionen får lite blandade kommentarer. Majoriteten tycker att den är bra språkligt, kort och koncis, 

begriplig etc. Men Feldt funderar på om det är nödvändigt att ta med all den information som är där: ”det kanske 

skulle räcka att det stod förbränningsmotor av kolvtyp som drivs av diesel” men lägger sedan till att den är bra 

och att hen generellt tycker att definitionerna är bra. Strand och Ström håller med om att det är lite mycket med 

all information och den senare tycker även det borde kunna beskrivas med enklare ord. 

 

kolv 

Cylinderformad artikel som överför linjär kraft till roterande i t.ex. motorer och kompressorer, 

och som leder linjära krafter i t.ex. ventiler. 

 

Definitionen av kolv får jag senare reda på är en sådan som terminologerna inte är nöjda med eftersom den inte 

riktigt är rättvisande. Det är också innehållet snarare är språket som de första kommentarerna handlar om. När 

jag frågar Holm om definitionen är begriplig svarar hen jakande: 

Ja som ingenjör. Men då blir man lite miljöskadad. Men frågan är ju också ”för vem skriver jag?”[…] 

Är det så att vem som helst, även en lekman, ska förstå eller bara en med teknisk utbildning? 

 

påbyggnad 
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Varaktigt fäst utrustning på fordonets chassi som behövs för att fordonet ska fylla sin 

funktion. 

 

Alla förutom Qvist tycker att definitionen är bra, lättläst och begriplig. Qvist å sin sida ger den omdömen som 

”flummig” och ”oprecis”, men tänker att det kan bero på att hen försöker koppla termen till någonting som finns 

inom just hens yrkesområde vilket hen misslyckas med. Ett av de positiva omdömena kommer från Dahl som 

tycker att den är ”kort och koncis”. Ström ifrågasätter formuleringen varaktigt fäst, då det även kan handla om 

permanent utrustning. 

4.2.2 Tre begrepp inom intervjupersonernas områden 

Intervjupersonerna arbetar inom olika områden; någon arbetar med verktyg, någon med motorer, någon med el-

system och så vidare. Deltagarna fick läsa tre mer specifika definitioner. Jag presenterar även dem i alfabetisk 

ordning. 

 

automatsäkring 

Säkring som bryter strömmen i en elektrisk krets om strömstyrkan blir oönskat hög, och som 

åter sluter kretsen då man trycker på en knapp. 

 

Holm tycker att den här definitionen inte är någonting att invända mot. Qvist tycker att det är svårt att uttala sig 

då hen inte vet exakt vad det är. ”Bilder är alltid bra” säger hen om hur hen ska få reda på mer exakt om det är 

den här termen hen letar efter i SL. 

 

avdragare 

Verktyg med vilket man drar loss något, t.ex. ett kugghjul.  

 

Feldt funderar på om definitionen är för vid men kommer sedan fram till att hen ”tror det där är fullgott” och 

menar att om man specificerar för mycket så missar man alla de avdragare som inte har de särdrag som man 

räknar upp. 

 

baklyktekonsol 

Tvärgående konsol på den bakre delen av chassit mot vilken baklyktor fästs. 

 

Båda två som får läsa definitionen tycker att den är bra men den ena, Strand, påpekar att man behöver kolla upp 

konsol för att veta vad det är eftersom det inte är självklart. Jag undersöker saken och i SL finns konsol som 

överordnat begrepp och det är lätt att söka upp även den definitionen för att få sig en klarare bild. Den andra per-

sonen, Ström, tycker att det är bra att definitionen beskriver både artikeln och funktionen. 

 

batteriladdning 

Process vid vilken ett batteri förses med elektrisk energi från en extern elektrisk krets vilket 

resulterar i kemiska förändringar i batteriet och därmed att energin lagras som kemisk energi. 

 

Dahl tycker att definitionen blir onödigt snäv med formuleringen extern men tycker i övrigt att det är en bra def-

inition. Hen påpekar att den förvisso ju är inom hens fackområde och att den är fackmannamässig, men samtidigt 

säger hen att ”den här ska ju vilken ingenjör som helst begripa”. 

 

centrallås 

Funktion för att med med nyckel eller fjärrkontroll låsa eller låsa upp fordonets samtliga 

dörrar och i vissa fall luckor samtidigt. 
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Den här definitionen går nästintill obemärkt förbi. Den uppfattas som lättläst, begriplig och tydlig. Det enda ned-

slaget den får är att Ström upptäcker att det har smugit sig in ett extra med. 

 

chassi 

Del av fordon som omfattar ram, drivlina, hjulaxlar, hjul, bromsar, elsystem och andra 

komponenter, samt, för lastbilar, hytt.  

Anmärkning: För lastbil menas allt utom påbyggnaden. För buss menas allt utom karossen. 

 

Strand är lite kluven till den här definitionen. Hen säger att ”chassi är svårt liksom” och resonerar kring hur man 

valt att bygga upp definitionen. Till slut kommer hen fram till att ”ifall motor är med i drivlina då är den bra”, 

och när jag kollar upp drivlina i SL så är motor med i den definitionen och den fick med andra ord godkänt av 

Strand. 

 

dubbla batterier 

Batterisystem med två batterityper: startbatteri och kraftbatteri.  

 

Dahl upptäcker att det här är en term och definition som hen har varit med och tagit fram. Hen tycker att definit-

ionen ”speglar vad det handlar om” men blir fundersam över ordvalet batterityper som hen tycker kan leda in på 

olika typer av kemiska sammansättningar snarare än olika funktioner. 

 

effektbrytare 

Anordning i elnät som automatiskt bryter eller sluter elektrisk krets. 

 

Holm utvecklar inte vad hen tycker om språket utan påpekar att innehållet ”är halvrätt” eftersom en effektbrytare 

även kan vara manuellt manövrerad. Qvist tycker att definitionen är svårt att förstå och får ingen bild alls av vad 

det kan vara. På direkt fråga svarar hen att hen inte skulle förstå att det var det här hen var ute efter vid en sök-

ning i SL. 

 

generatormotor 

Motor som i första hand är avsedd att driva en generator som alstrar ström till ett 

strömförbrukarnät. 

 

Här tycker Holm att formuleringen med som och som efter varandra är svårmanövrerad och hade föredragit 

motor vilken i[…]. Qvist tycker att definitionen är tydlig och bra men säger att det ju samtidigt är precis det om-

råde som hen arbetar inom, vilket ju kan påverka. 

 

slangmejsel 

Verktyg med hylsa och böjbart skaft som används för åtdragning eller lossande av muttrar och 

skruvar, t.ex. på slangklämmor.  

 

Feldt tycker att den härdefinitionen är för vid. En slangmejsel används för att lossa slangklämmor: ”man gör 

inget annat med dem”. Genom att ange det som ett exempel får man bilden av att det är skruvar och muttrar 

överlag som man hanterar med verktyget. 

 

spärrnyckel 

Hylsnyckel med utbytbar hylsa för åtdragning av mutter eller skruv, med spärr som möjliggör 

omställning mellan vänster- och högerdragning. 
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Den här definitionen tycker Feldt istället är för knapphändig. Den viktiga spärrfunktionen anser hen inte är be-

skriven: ”Jag tycker inte att den är krånglig eller svår att läsa, däremot så saknas det information”. 

 

startbatterirelä 

Relä som sluter kretsen till startbatteriet vid nyckelvridning.  

Anmärkning: Finns i system för dubbla batterier. 

 

I den här definitionen tycker Dahl att det kan finnas anledning att flytta upp informationen om dubbla batterier 

från anmärkningen till själva definitionen. Eftersom just ett sådant här relä enbart finns på fordon med dubbla 

batterier är det ett särdrag som borde stå med i den primära informationen för att undvika missförstånd. 

4.3 Kommentarer om tre olika definitions-

versioner 

Här går jag igenom definition för definition vad deltagarna tycker om de olika versionerna originaldefinitionen, 

klarspråksdefinitionen och cobuilddefinitionen. 

4.3.1 Luftventil 

Två av intervjupersonernas omedelbara reaktion på originaldefinitionen är att de tycker att den är för snäv. Feldt 

tycker att luftventil ”känns ju jätteallmänt och verkligen inte som att man bara kan fylla luft i ett däck med den” 

och på frågan om hen tycker att definitionen är bra svarar Dahl ”det beror på vad man menar med luftventil”. 

Efter lite resonerande med sig själva tycker de ändå att definitionen är bra men att termen möjligen är fel. Berg 

tycker att definitionen inte stämmer alls utan att en ventils funktion snarare är att hindra luft från att pysa ut igen. 

Ström tycker inte om substantiveringen ”luftpåfyllning” och efterfrågar ett enklare sätt att formulera sig. Strand 

tycker att den är bra utan att utveckla det så mycket mer medan två personer är mer positiva och ger den 

omdömen som ”klar och entydig” (Holm) och ”klockren” (Qvist). 

Klarspråksversionen får både kritik och beröm. Kritiken består bland annat i att däck har ändrats till plural; det 

ger dels en bild av att samma ventil används till alla däck, dels att den bara används när det finns flera däck att 

fylla på. Ett annat påpekande är formuleringen blir missvisande när det gäller funktionen och ytterligare kritik 

som Qvist ger klarspråksversionen är att formuleringen blir mindre korrekt: 

Jag tycker den [ettan] känns mer, inte seriös men tekniskt korrekt. Den här [tvåan] känns mer som 

man skulle förklara för, inte barn men, ”fylla på luft i däcken” ungefär, det gör man på fritiden. 

Berömmet består i att definitionen har ett ledigare språk och är lättare att läsa. Strand till exempel säger att den är 

”mer talspråklig, mer direkt”. De som tycker att version två är bättre anser inte att någon precision eller inform-

ation går förlorad. 

Cobuilddefinitionen tycker alla är för lång. Skillnaden består endast av tre ord men uppmärksammas ändå 

mycket av intervjupersonerna. Exempel på omdömen är att den är för lång, att det blir för mycket text, för pratig, 

att det är onödigt och överflödigt att termen upprepas och att det till och med är irriterande med upprepningen. 

Feldt och Qvist säger att cobuildformatet bidrar till ”för låg nivå” och att ”den känns fel”. En person (Dahl) ut-

trycker att ”trean var lite infantil här kanske”. 

4.3.2 Förångare 

Feldt och Dahl funderar på vad formuleringen upptagande av värme i originaldefinitionen av förångare egent-

ligen betyder och om man behöver ha fysikbakgrund för att förstå den. De tycker dock båda att den är okej resp-
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ektive bra. Ström tycker att definitionen är ”väldigt traditionell” och ”väldigt ingenjörig” med negativ ton. Hen 

motsätter sig även ordet ”upptagande”. De övriga fyra tycker att definitionen är bra även om Strand stannar vid 

att diskutera innehållet snarare än språket. 

Vad gäller klarspråksdefinitionen fick den mest beröm av Ström som tyckte att originaldefinitionen var tradition-

ell och ingenjörig. Hen tyckte att man i version två inte behövde ”tänka till vad det står i varje ord”. Dock anser 

hen efter lite resonerande att formuleringen där istället för i vilken gör att version två kan vara lite mer diffus. 

Två personer tycker att betydelsen skiftar: Feldt tycker att ”det blir lite bakvänt” och Holm tycker att klarspråks-

definitionen beskriver det ena exemplet i anmärkningen bättre medan originaldefinitionen bättre beskrev det an-

dra exemplet. Qvists omedelbara reaktion är att definitionen och anmärkningen har bytt plats, men tycker efter 

att ha läst igen att klarspråksdefinitionen är mindre koncis och mindre tydlig. Strand tycker att den stora skillnad-

en mellan definitionerna är att ”den här [ettan] är ju lite mer formellt skriven, den här [tvåan] är lite mer svens-

sonskriven” och föredrar ingen framför den andra. Dahl tycker att det blir ett syftningsfel i klarspråksdefinition-

en då man inte vet om ”den” syftar på vätskan eller anordningen, och tycker därmed att originaldefinitionen är 

tydligare men föredrar anmärkningen i den andra. Slutligen anser Berg att processen blir fel beskriven i klar-

språksdefinitionen. 

Här skiljer sig cobuilddefinitionen mer från de två andra genom att det finns en anmärkning som bakas in i defin-

itionen. Alla sju ser det som negativt att definitionen inleds med termen. Sex av sju intervjupersoner tycker inte 

om att anmärkningen och definitionen bakas ihop. Den sjunde tycker att det inte gör något men uttrycker inte att 

hen föredrar det framför det ordinarie sättet att skriva. Ingen av de jag frågar tycker att läsbarheten eller begrip-

ligheten ökar utan flera påpekar att ju kortare desto bättre. Efter att ha läst definitionen vill man kunna välja om 

man även ska läsa anmärkningen eller om man är nöjd och Feldt säger ”här läser jag alltihop för jag känner att 

jag kanske missar något annars”. Flera påpekar att exempel ska hållas utanför definitionerna och några tycker att 

formatet förvirrar. 

4.3.3 Avtappningskärl 

Originaldefinitionen av avtappningskärl är sämst omtyckt av alla original. Tre personer påpekar att en sådan här 

definition är onödig: Dahl säger ”Här är ju egentligen definitionen bara en omskrivning av termen i sig”, Strand 

säger ”[...]den här säger ju ingenting egentligen” och den tredje, Ström, säger: 

Alltså, man behöver inte såna här definitioner. Avtappningskärl. Man hör ju nästan på ordet vad 

definitionen skulle säga så då ger inte den här definitionen något extra utöver termen. 

Feldt påpekar att vari inte är något som man läser så ofta men säger att hen förstår precis vad som menas och 

samma åsikt uttrycker även Berg. De två övriga tycker att definitionen är bra vilket Holm uttrycker som ”ja, det 

var inga konstigheter här inte”. Hen ger sedan förslaget att definitionen hade kunnat formuleras kärl vari 

avtappad vätska uppsamlas. 

Klarspråksdefinitionen får blandade reaktioner. Ström tycker att den är bättre men uppmärksammar sedan att 

ordföljden i anmärkningen har ändrats och sätter, misstänker jag, omedvetet ord på en viktig klarspråksprincip, 

nämligen att skriva det viktigaste först – som förvisso kanske inte är tillämpbar i just det här fallet: 

Ja jag funderar bara på om man vill ha bränslesystemet först eller sist. […] I det här fallet, nu har jag 

inte koll på just den här artikeln, men är det viktigare för bränslesystemet att det ska fungera eller är 

det att vattnet måste bort? För jag tänker ifall det är viktigare att vattnet ska bort då borde vattnet 

komma först, men om det är så att det här är jätteviktigt för att bränslesystemet ska fungera så ska 

man ta bränslesystemet först. 

Dahl tycker att det är bättre flyt i klarspråksdefinitionen och att ordet vari inte ger någonting utöver att det blir en 

kortare mening. Holm menar att hen själv ”har inget problem med vari, ehuru, ety[sic!]” men svarar jakande på 

frågan om hen tror att andra kan ha det. Efter det uttalandet säger hen att hen föredrar klarspråksdefinitionen 
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framför originaldefinitionen men jag misstänker att hen då bara fokuserar på definitionen och glömmer bort an-

märkningen. Två intervjupersoner känner att betydelsen förändras: Qvist tycker att originaldefinitionen beskriver 

en automatisk process medan klarspråksdefinitionen beskriver något som ”man ska gå och göra själv på nåt sätt”, 

vilket ger en felaktig bild. Feldt tycker att avtappas innebär att en för hög nivå korrigeras till korrekt nivå men att 

tömma innebär att ”man har nån dunk med vätska och så fyller man i den i ett kärl, en bunke, tömmer den där 

dunken där”. Båda två föredrar originaldefinitionen. Strand tycker att avtappas inte är ett ord som används i det 

vardagliga språket och att tömma är ett ord som är lättare att förstå. Hen garderar sig dock med följande uttal-

ande:  

Ja om det här är rätt så är det ju bra. Om det är ett kärl där man tömmer vätska i så är ju det bättre 

liksom än ettan. 

Även här skiljer sig cobuilddefinitionen tydligare från de övriga i och med anmärkningen. Återigen tycker flera 

att definitionen blir för lång, att det är onödigt att upprepa termen och att det kan vara förvirrande. Dahl tar upp 

att ett problem med att lyfta upp anmärkningen i definitionen är att definitionen blir alltför snäv: 

Dahl: Men trean tycker jag inte är lämplig. Dels för att själva noten är inbakad i definitionen. Det 

tycker jag att man kan göra om det bara finns ett avtappningskärl eller om man bara använder det till 

ett ändamål, då kan man lägga in det[…]. Men eftersom ett avtappningskärl kan användas för olika 

ändamål i olika sammanhang, då skulle jag vilja säga att då får inte definitionen innehålla bara ett 

användningsområde, även om det står ”t.ex.”. 

Josefin: Om det hade varit två exempel, hade det varit okej? 

Dahl: Definitionen blir ändå väldigt snäv. Då får jag intrycket att det bara får användas i det ena eller 

andra tillfället. Det får jag inte när det står i not. 

Strand påpekar, precis som Feldt gjorde i fallet med cobuilddefinitionen av förångare, att man nu alltid läser an-

märkningen. Dock tycker hen ändå att de inte ska sammanfogas: ”det blir inte bättre eller begripligare”. 

4.3.4 Bimetall 

Originaldefinitionen är ganska lång med två bisatser efter varandra, någonting som Qvist uppmärksammar di-

rekt: ”Oj shit, vad lång den var! Eh ja, här var det mycket information”. Berg tycker att definitionen är ”för 

smal” vilket hen får medhåll om från Dahl som säger ”Nä lite onödigt pratig kanske, och så lite snäv med ordet 

avlång platta”. Hen tycker också, liksom Holm, att det är onödigt att peka ut hur skikten är sammanfogade och 

båda två tycker att den informationen skulle kunna strykas. Ström upprepar sin åsikt om ”ingenjörigt” språk och 

tycker att definitionen är alldeles för informationstyngd. Slutligen tycker Strand att ”det är ju ett svårt ord att för-

klara så, men jag gillade definitionen” och har inga problem med att den är lång. 

Det här är den term där klarspråksdefinitionen får flest positiva reaktioner: fyra av sju föredrar den. Holm säger 

först att hen är ”en som använder ordet varvid, så det spelar ingen roll” men tycker sedan att formuleringen vin-

ner i tydlighet eftersom språket är mer vardagsnära. Strand upptäcker att hen missade en del av informationen i 

originalet men nu förstår den bättre. Feldt uttrycker sig så här: 

Feldt: Den här är ju lite mer åt talspråkshållet. Helt okej. Den kanske till och med… Ja den är lite 

lättare att läsa och den är inte fel, eller alltså den utelämnar inget och så mot första varianten. Så den 

är nog bättre av de två. 

Josefin: Det går ingenting förlorat i precision? 

Feldt: Nä det tycker jag inte, den är lättare att läsa bara typ. 

Ström tycker att läsbarheten ökar markant i klarspråksdefinitionen: ”Ja det är de här små orden som gör det 

lättare att läsa den här också”. Qvist, som tyckte att originaldefinitionen var lång, tycker inte bättre om klar-

språksdefinitionen. Hen föredrar inte den ena före den andra utan tycker att de känns likvärdiga. De övriga två 
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föredrar originalet eftersom båda versionerna lider av samma brister och ingreppen i klarspråksdefinitionen inte 

förbättrar någonting. Berg tycker bland annat att kommatecknet innan och stör läsningen och Dahl säger:  

Tvåan blev för pratig. Jag förstår syftet att försöka få lite mer flyt i språket men den blir för 

omfattande. 

Cobuilddefinitionen får för första gången positiva omdömen. Qvist, som tyckte att version ett och två kändes 

lång, tycker att den nu känns kortare, detta trots att anmärkningen är hopslagen med definitionen. 

Josefin: Jag kan ju tänka mig att det beror på att definitionen är uppdelad i flera meningar..? 

Qvist: Ja det är nästan så att den här blir lättare, även om det inte finns någon extra info så. Man 

skulle göra en kombo av de här rackarna kanske för att få en mer lätthanterlig då. 

Josefin: Man skulle kunna ta en sån här lång och dela upp i två meningar utan att blanda in noten? 

Qvist: Ja exakt. Det skulle nog vara att föredra. 

Josefin: Så vilken är mest lättläst? 

Qvist: Nu skulle jag ta trean. 

Ström, som tidigare uttryckt nästan irritation över att termen upprepas i cobuilddefinitionerna, säger spontant 

”här tyckte jag att det var mycket bättre” och ”här har man ju gjort det med mer punkter så det känns som att det 

är lättare att läsa, för du tar automatiskt en paus och, på nåt vis, tar in det som du precis har läst”. Att definitionen 

inleds med termen stör hen inte alls den här gången. Dahl håller med Qvist om att en kombination av original-

definitionen och cobuilddefinitionen skulle vara det bästa. Hen föredrar systemet med separat definition och an-

märkning: ”det jag tycker är vackert i trean, förutom att noten skulle bevaras, är att definitionen är uppdelad i 

flera meningar”. Feldt tycker precis som tidigare att det är onödigt att upprepa termen och att hen själv vill välja 

om hen ska läsa anmärkningen. Hen tycker inte heller att ingreppet att dela upp definitionen gör den lättare att 

läsa. Strand tycker inte heller att cobuilddefinitionen blir lättare att läsa utan hen tappar istället bort sig i texten: 

”i och med att det är flera meningar så tappar jag bort att det refererar till plattan här på slutet, bara för att det var 

tre meningar däremellan”. När jag vid analysen läser igenom definitionerna vet jag dock inte vilket ”det” Strand 

syftar på. Holm tycker inte heller att ”den vann så” på att bli uppdelad. Hen anser fortfarande att formatet blir för 

pratigt. 

4.3.5 BSD 

Originaldefinitionen ges inte så många språkliga omdömen utan den längsta kommentaren kommer från Dahl 

och handlar då mer om innehållet än om språket. Dock anmärker Ström på ordet föreligger som hen inte gillar 

och Holm tycker att den liknar de övriga exemplens cobuilddefinition i och med att ”den är ganska lång och prat-

ig”. De övriga tycker att definitionen är bra; Feldt säger att det är ”jättetydligt vad som avses” och Qvist tycker 

att ”den är hyfsat lång, men den är tydlig”. 

I klarspråksdefinitionen uppmärksammas utbytet av kollision mot krocka av flera av intervjupersonerna. Alla 

som kommenterar det är negativa till bytet då orden har olika konnotation, men åsikterna går isär om betydelse-

förskjutningen. Även de övriga utbytena får kritik av en del, till exempel av Feldt som säger: 

”Möjlighet att se”, det har ju ingenting med föraren att göra, men ”svårt att se” – det känns mer som 

att det kunde vara kopplat till hur föraren är. 

Dahl håller med om den analysen: ”’svårt att se’ – då får jag uppfattningen att om man flyttar lite på sig så 

kanske man kan se litegrann. Det är lite betydelseförskjutning”.  Strand kommenterar det sista ordutbytet på 

följande sätt: 

Detektera känns som att den håller den också kontinuerlig koll på föremålet, att den liksom övervakar 

mer, inte bara att den upptäcker dem.  
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Holm föredrar klarspråksdefinitionen framför originaldefinitionen. Hen tycker att den är tydligare och att ”man 

kommer till saken snabbare”. Qvist däremot gillar inte klarspråksdefinitionen alls: 

Jag vet inte om det är för att det är andra ordval. Jag vet inte om det är för att man jobbar på den 

tekniska sidan, teknisk engelska som man skriver. Skillnaden för mig är att det här [originalet] känns 

mer tekniskt korrekt, tekniskt proffsigt. Det här [klarspråksversionen] känns mer som att man skulle 

skriva i en uppsats när man går i skolan eller för allmänheten.  

Cobuilddefinitionen får återigen en del positiva omdömen. Tidigare har alla tyckt att upprepningen av termen är 

onödig och i vissa fall störande, men här går den mer obemärkt förbi. Ström tycker till och med att det kan vara 

bra med upprepningen eftersom det är en förkortning: ”[…] då är det okej att den står med där[…]. Det är okej 

att man upprepar”. Feldt tycker att det är positivt att definitionen är uppdelad i två meningar, något som Dahl 

håller med om: ”det gör ingenting alls att den är uppdelad i två meningar. Det finns inget skäl i att hålla en defin-

ition på en mening.” Holm tycker inte att cobuilddefinitionen tillför någonting, Qvist tycker att den fortfarande 

är för vardaglig och att upprepningen stör och Strand stör sig förvisso inte på vare sig termupprepningen eller 

meningsuppdelningen men föredrar ändå originalet. 

4.4 Sammanfattning av resultaten 

Resultatet visar att användarna tycker att definitionerna överlag är begripliga, läsbara och användbara när de får 

berätta om sin syn på definitioner ur minnet. De invändningar som kommer fram gäller framförallt definitioner-

nas innehåll och avgränsning. Ström ger dock uttryck för att texterna ibland kan vara svåra att förstå och att bil-

der och den engelska termen är viktiga komplement. 

När de får läsa definitioner och resonera kring dem kommer det även då fram många åsikter om innehållet; det är 

för mycket eller för lite information, definitionen motsvarar inte termen etc. I diskussionen av de allmännare be-

greppen kommer det inte fram särskilt många negativa kommentarer gällande språket, förutom från Ström som 

efterfrågar en enklare variant av definitionen av dieselmotor och från Qvist som tycker att definitionen av på-

byggnad är ”oprecis” och ”flummig”. När deltagarna får diskutera definitioner som är hämtade från deras re-

spektive yrkesområden i avsnitt 4.3.2 kommer det fram lite fler åsikter om språket, vilket ju var min avsikt. Feldt 

och Dahl visar på terminologisk medvetenhet genom att diskutera definitionernas intensionsdjup metaspråkliga 

begrepp av typen för vida eller för snäva definitioner. Till exempel säger Dahl gällande batteriladdning att 

formuleringen med extern bidrar till en för snäv definition och att anmärkningens information i fallet med 

startbatterirelä bör flyttas till själva definitionen för att undvika missförstånd. På samma sätt resonerar Feldt när 

hen frågar sig om slangmejsel inte har fått ett för vitt användningsområde genom att den primära – eller 

möjligtvis enda – funktionen får verka som exempel i definitionen, samt när hen rättar sig själv angående av-

dragare som hen först vill snäva in ytterligare. Holm är den enda som kommenterar syntax vilket hen gör när 

hen läser definitionen av generatormotor där hen vill ändra konstruktionen med som och som till vilket – något 

som strider mot skrivreglerna i Acrolinx. 

I testet av de tre versionerna originaldefinitionen, klarspråksdefinitionen och cobuilddefinitionen kommer det 

fram blandade åsikter. De flesta deltagare är relativt konsekventa i sina åsikter: Strand och Ström är mer positiva 

till klarspråksdefinitionerna medan Qvist ofta tycker att klarspråksdefinitionerna ger ett för oprofessionellt in-

tryck. Holm och Berg tycker nästan alltid bäst om originaldefinitionerna vilket även Dahl och Feldt gör, men 

orsakerna skiljer sig ofta åt. Medan Holm och Berg ger kortare svar om att definitionerna är bra, korta och 

koncisa, resonerar sig Dahl och Feldt oftare fram genom en metaspråklig diskussion.  

Åsikter som kommer fram är att klarspråksdefinitionerna är talspråkliga, pratiga, ledigare i språket och mer var-

dagsnära. Ibland är dessa värdeord positivt laddade och ibland negativt. När cobuilddefinitionen presenteras kan 

den ibland nästan provocera intervjupersonerna och den ratas av samtliga deltagare i nästintill alla fall. De blir 
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irriterade på att termen upprepas inledningsvis, de tycker att formuleringarna är ”infantila” och att formatet 

bidrar till en för ”låg nivå”. Qvist uttrycker starkast känslor mot både klarspråksdefinitionerna och cobuild-

definitionerna; hen tycker att de känns fel, att klarspråksdefinitionerna liknar ett språk man använder när man 

skriver för allmänheten eller ”en uppsats i skolan” samt tycker till exempel att betydelsen går från professionell 

till ”något man gör på fritiden” när substantiveringen luftpåfyllning ”packas upp” och blir fylla på luft. Berg hy-

ser inte lika starka åsikter som Qvist men framhåller att SL ska ”hålla en viss standard och vara rättesnöre” vilket 

tyder på att hen anser att klarspråk inte duger för den tekniska kontext som texten befinner sig i. När det gäller 

definitionen av bimetall och BSD får cobuilddefinitionen några positiva omdömen. Dahl säger till exempel att 

”det finns inget skäl i att hålla en definition på en mening” och Qvist tycker att den känns kortare och lättare att 

läsa. 

5 Diskussion och avslutning 

5.1 Diskussion 

Deltagarna i min uppsats tycker överlag att Scania Lexicons definitioner är begripliga, läsbara och användbara. 

Alla deltagare har en teknisk bakgrund – några är högskoleutbildade inom olika teknikområden och andra har 

gått tekniskt gymnasium. Man kan alltså anta att de är vana vid att läsa texter av teknisk art som är komplicerade 

och informationstunga. Trots det efterfrågade en deltagare, Ström, vid flera tillfällen ett enklare språk i definit-

ionerna som hen blev presenterad för samt talade om att hen tycker att språket överlag kan vara för komplicerat. 

De åsikterna skulle kunna vara ett skäl till att skriva tydligare definitioner med enklare syntax och ord, det vill 

säga skriva klarspråk. Klarspråksdefinitionerna fick blandade reaktioner och de som var mest positiva var Ström 

och Strand som i avsnitt 4.1 uttryckte dels en önskan om enklare språk, dels positiva attityder gentemot 

detsamma. 

Men övriga deltagare var mer negativa till klarspråksdefinitionerna. En vanlig invändning var att de blev för 

oprofessionella och oprecisa, samt talspråkliga och pratiga. Vad beror då det här på? Varför väcker klarspråks- 

och cobuilddefinitionerna sådana, ibland väldigt starka, reaktioner? 

Utifrån ett dialogistiskt perspektiv kan den enkla förklaringen vara att genrekonventionerna bryts. Definitioner 

har, som jag har gått igenom i kapitel 2, under mycket lång tid skrivits enligt en viss tradition med alla de mar-

körer som kännetecknar genren. Även om ett enklare och tydligare språk kanske är lättare att ta till sig känner 

flera av mina deltagare inte igen sig i formatet – dialogen med tidigare generationer ingenjörer och tekniskt kun-

niga har brutits. Istället har de trätt in i en genre för ett mer vardagsnära språk, som traditionellt används för text-

er riktade till allmänheten. Och när det gäller cobuilddefinitionerna har de trätt in i en dialog som riktar sig till 

personer som ska lära sig ett språk, eller till och med till skolbarn som läser sin första ordbok (bl.a. barnordboken 

Norstedts första svenska ordbok (2001) använder sig av ett cobuildinspirerat format, enligt Rudebeck 

(2006:127)). Man skulle kunna säga att de genom att acceptera det enklare språket måste ta ett steg bort från sin 

profession som ingenjörer och tekniska experter till en situation där de känner det som att det som de är bäst på 

kan förklaras på ett sätt som alla begriper. Kanske känner de sig rent av hotade för att de uppfattar det som att 

”vem som helst” skulle kunna träda in på deras arena? Om än en sådan känsla kan vara förståelig så är den inte 

helt realistisk. Kravet på förkunskaper inom det tekniska området kvarstår, och vi inte har ändrat några 

fackuttryck utan enbart arbetat bort den formella tonen och den tillkrånglade syntaxen. 
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Ett exempel som tyder på att mitt resonemang ovan skulle kunna stämma är citatet från Qvist i avsnitt 4.3.3. Där 

ser vi att en handling som görs mer konkret genom att ”packa upp” substantiveringen och istället bilda en verb-

fras anses vara mindre professionell och något ”man gör på fritiden”. I Klarspråk lönar sig (2006:13) tar Hed-

lund upp behovet av att få kunna skriva som en expert som en vanlig attityd mot klarspråk, och uttalanden som 

fällts om ”låg nivå”, ”skriva för allmänheten” och ”infantilt” språk vittnar om att ett enklare språk tar bort ex-

pertstatusen från definitionerna. I min undersökning är det istället skribenten, det vill säga terminologen, som ön-

skar få skriva på ett enklare språk, men det tas emot på ett negativt sätt av flertalet deltagare. Även Wärn (2011) 

utgår från läsarens perspektiv i sin undersökningen och konstaterar att läsarna inte är mer positivt inställda till 

texter skrivna på klarspråk. Hon diskuterar vad som kan ligga bakom attityderna, vad texterna jämförs med; 

jämförs de med andra myndighetstexter eller till exempel skönlitteratur? Utifrån uttalanden om ”ingenjörigt” 

språk och vanan att skriva teknisk engelska kan deltagarna i min undersökning nog tänkas jämföra definitionerna 

med tekniska texters formuleringar, teknisk engelska, andra termdatabaser de kan ha kommit i kontakt med och 

självklart hur de tycker att definitionerna i Scania Lexicon brukar se ut.  

Framförallt den sistnämnda aspekten kan möjligtvis vara en förklaring till varför just Ström och Strand är de som 

är mest positiva till klarspråk. De är de som har arbetat kortast tid på Scania, ca 3,5 år respektive 1 år, och 

Ströms användning av Scania Lexicon är i dagsläget mycket begränsad. Det kan vara så att de kanske inte är lika 

invanda i genren och formade av konventionerna som de som har jobbat längre. Strand säger sig dessutom ha en 

praktisk syn på termer och anser att huvudsyftet med definitionerna är att förmedla kunskap. Ett krångligt språk 

har inget egenvärde i sig, utan så länge definitionerna är tydliga uttrycker Strand snarare en  positiv attityd till 

det han kallar talspråk. 

Den förklaringen styrker dock inte det faktum att cobuilddefinitionen fick positiva reaktioner från nästan alla 

deltagare i två fall, nämligen bimetall och BSD. Cobuildformatet bryter mer mot den klassiska definitionen än 

vad definitionerna skrivna på klarspråk gör, och särskilt vår version med flera meningar istället för en enda graf-

isk mening avviker starkt. Trots det uppskattades ingreppet att dela in en lång krånglig mening i flera kortare av 

flera deltagare, bland annat av Qvist som ju visat starkt motstånd mot både klarspråks- och cobuilddefinitionerna 

tidigare. En möjlig förklaring är att konventionen att hålla definitionen till maximalt en grafisk mening inte är 

lika starkt förankrad hos deltagarna, medan det andra cobuildingreppet – att inleda definitionen med termen – i 

större utsträckning bryter mot deras känsla för genren, liksom greppet att införliva informationen som tradition-

ellt ska placeras i en anmärkning i själva definitionen. 

5.1.1 Metoddiskussion 

I min undersökning har deltagarna först fått läsa originalet och sedan fått jämföra det med omskrivningarna. 

Hade de reagerat lika starkt om de inte nyss hade läst originaldefinitionen? Den speglar ju det rådande formatet i 

Scania Lexicon mer än de två andra versionerna och man kan tänka att originalet på det här sättet fick agera som 

standard och de övriga som avvikande. Vad som hade hänt om de bara hade presenterats för klarspråkliga defin-

itioner eller cobuilddefinitioner, eller hade fått läsa dem i omvänd ordning, kan man bara spekulera om. Värt att 

komma ihåg är också att det var ett medvetet val att använda originaldefinitioner som det gick att göra större in-

grepp på. Kontrasten mellan ”normala” och klarspråkliga definitioner blev därför större än om vi hade valt defin-

itioner som är mer representativa för hur de skrivs i dag. 

Ett sätt att komma runt det här problemet skulle kunna ha varit att låta ena halvan av informantgruppen läsa 

definitionerna i en viss ordning och den andra halvan i en annan ordning, eller på annat sätt dela upp dem.  
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5.2 Slutsatser 

Min undersökning har visat att användarguppen konstruktörer har en genomgående positiv bild av Scania Lex-

icon och dess definitioner som de ser ut i dagsläget. När de talar ur minnet kan de flesta inte erinra sig om att de 

brukar ha problem med definitionerna, utan de tycker instinktivt att definitionerna är begripliga och användbara. 

Även när de får läsa definitioner är de flesta kommentarerna positiva och det är bara i enstaka fall som det efter-

frågas ändringar i språket. 

Reaktionerna på klarspråksdefinitionerna är som jag har redovisat blandade. Värt att minnas är dock att de orig-

inaldefinitioner som deltagarna har fått jämföra med klarspråksdefinitionerna tillhör de mer byråkratiskt form-

ulerade. Även språket i definitionerna påverkas ju av språkutvecklingen i samhället i stort och de nyare definit-

ionerna i Scania Lexicon skrivs i normalfallet inte med den allra krångligaste syntaxen. De mest byråkratiska 

definitionerna kommer nog därför, relativt obemärkt, att fasa ut sig själva.  

Några större ingrepp i hur definitioner ska utformas i framtiden kommer nog inte att bli verklighet även om till 

exempel uppdelning i flera meningar skulle kunna öka begripligheten – vilket ju är helt i enlighet med YSEAs 

vision. Men även om cobuilddefinitioner vare sig är realiserbara eller eftersträvansvärda i den här kontexten kan 

jag utifrån en språkkonsults perspektiv ändå tycka att vissa klarsprsåksprinciper är helt i sin ordning att följa. Det 

finns, som Strand säger, inget egenvärde i att skriva krångligt utan går det att vara tydlig med ett enklare språk är 

det bra. Till viss del görs redan det här arbetet på Scania i dag och det anser jag bör fortsätta och eventuellt även 

fördjupas. Men att återgå till en ännu krångligare syntax för att flera av deltagarna i undersökningen uppskattade 

originaldefinitionerna vid en jämförelse är varken realistiskt eller eftersträvansvärt, eller något som Scania efter-

frågar. I princip alla uttalanden i avsnitt 4.1 och 4.2 visar att Scania Lexicons definitioner i dagsläget är använd-

bara, begripliga och läsbara. Och trots allt: det var ju knappt någon i undersökningen som bad om att få läsa 

krångligare formuleringar! Däremot efterfrågades faktiskt i några fall ett enklare språk. 
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Bilaga: Rikstermbankens 

definition av klarspråk 

Termpost     

SVENSK TERM:  klarspråk  

DEFINITION:  
språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna  

ANMÄRKNING:  Tydligt språk ska tolkas som motsatsen till onödigt komplicerat språk, till exempel 

komplicerad meningsbyggnad, ålderdomligt ordval och otydliga samband mellan 

meningarna. Vad som är tydligt är alltså inte beroende av mottagarna. Det kan dock 

förändras över tid och dessutom skilja sig mellan textgenrer. 

Begripligt språk ska tolkas som att språket är anpassat så att mottagarna bör kunna 

förstå. Det innebär att den som till exempel skriver en text ska tänka på läsarna när hen 

väljer ut vilken information texten ska innehålla, i vilken ordning innehållet ska presenteras 

och vilka ord som ska användas. 

De avsedda mottagarna ska tolkas som de som avsändaren vill nå. Begripligt språk 

förutsätter alltså att avsändaren gör en korrekt och grundlig analys av vilka som är 

mottagare av till exempel en text och hur mottagarna ska använda texten. Observera också 

att anpassningarna till de avsedda mottagarna kan göra texten svår att förstå för andra 

mottagare, men att texten ändå kan vara skriven på klarspråk. 

Det finns en praxis för hur man skriver på klarspråk som brukar kallas för 

klarspråksprinciperna. Principerna är i första hand erfarenhetsbaserade och delvis språk- 

och kulturberoende. För svenskans del finns bland annat Klarspråkstestet som beskriver 

hur myndigheter ska göra för att skriva på klarspråk. 

För muntligt språk finns ännu ingen motsvarande praxis. Det hindrar inte att klarspråk 

skulle kunna innefatta även muntligt språk. 

Termen klarspråk och klarspråksprinciperna har vuxit fram inom myndighetsvärlden 

som ett steg i att demokratisera kommunikationen mellan det offentliga och medborgarna. 

Klarspråk kan dock användas även inom andra typer av organisationer och ska alltså inte 

tolkas som bundet till offentliga texter. 

Termen klarspråk ska inte blandas samman med allmänordet klarspråk i det fasta 

uttrycket ”tala klarspråk”, även om det förstås finns en gemensam betydelsekärna: att 

uttrycka något utan omskrivningar.  

SE ÄVEN:  klarspråksarbete  

  

KÄLLA:  Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC: 

Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete | 2013  
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