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Abstrakt 

Allt fler engelskspråkiga avhandlingar inom teknik och naturvetenskap får 

sammanfattningar på svenska. Sammanfattningen kan vara en av få texter som författas 

på svenska under en forskarutbildning och nämns ofta som en viktig del i utvecklingen 

av svenska som vetenskapsspråk. För att bättre förstå vilken roll sammanfattningen, i 

inte minst den populärvetenskapliga, kan spela i utvecklingen av svenska som 

vetenskapsspråk krävs studier av denna texttyp, vilket idag till stor del saknas. Syftet 

med föreliggande uppsatsarbete är att beskriva hur facktermer introduceras och 

förklaras i populärvetenskapliga avhandlingssammanfattningar författade vid Lunds 

Tekniska Högskola under 2013. I fler än hälften av sammanfattningarna förekommer en 

eller flera facktermer som inte förklaras. Att hitta rätt abstraktionsnivå och en rimlig 

förklaringsgrad för de facktermer som används tycks utgöra en stor utmaning för 

skribenterna. Analysen av facktermerna har strukturerats i form av en modell, 

facktermsmodellen, där för- och nackdelar med olika introduktions- och 

förklaringsmodeller har beskrivits.  
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1 Inledning 

Alla avhandlingar som publicerades vid Lunds Tekniska Högskola under 2013 skrevs 

på engelska. Situationen är på intet sätt unik. För att hävda sig i konkurrensen är det 

inom många discipliner nödvändigt att publicera sig i internationella tidskrifter och 

verka i ett sammanhang där engelska fungerar som ett lingua franca. Allt fler 

engelskspråkiga avhandlingar får emellertid sammanfattningar på svenska (Salö 2010, 

s.31). Sammanfattningen kan vara en av få texter som författas på svenska under en 

forskarutbildning och nämns ofta som en viktig del i utvecklingen av svenska som 

vetenskapsspråk. 

Josephson (2013) menar att den nya språklagen från 2009, som bland annat säger 

att svenska ska kunna användas inom alla samhällsområden, ger svenskan hopp inom 

den naturvetenskapliga forskningen och pekar just på avhandlingens svenskspråkiga 

sammanfattning som en viktig pusselbit i utvecklingen av svenska som 

vetenskapsspråk. Efter att ha gått igenom ett antal svenska avhandlings-

sammanfattningar hittar han både ”valhänt språkbehandling och anglicismer” men han 

”fröjdas över att se ett svenskt vetenskapsspråk ta form”.  

I Studiehandboken för forskarutbildning (2013, s. 33) från LTH står att en 

avhandling oftast skrivs på engelska men att svenska också fungerar bra som 

avhandlingsspråk. En avhandling på engelska ska enligt samma handbok emellertid 

innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. I KTH:s regelverk (2011) 

står det att avhandlingen normalt skrivs på engelska och att en svensk sammanfattning 

ska finnas. Oavsett om man doktorerar i Lund eller i Stockholm ska det således finnas 

en sammanfattning på svenska och studerar man i Lund ska det vara en 

populärvetenskaplig sammanfattning. 

Att skriva populärvetenskapligt är viktigt för att kunna sprida tekniska nyheter 

och forskningsresultat till människor utanför forskarsamhället. Universitetens och 

högskolornas ansvar för samverkan med det omgivande samhället fanns tydligt 

beskrivet redan före den nya språklagens tillkomst och är vid sidan av de andra 

huvuduppgifterna, utbildning och forskning, formulerat som den tredje uppgiften. En 

funktionsuppdelning med olika språkval för de olika uppgifterna har förordats av Norén 

(2006) som menar att forskning bör ske på engelska, högre utbildning på både engelska 

och svenska och forskningsinformation på svenska. Melander och Thelander (2006) 

menar istället att parallellspråklighet bör eftersträvas, inte bara för utbildning utan även 

för forskning. Författarna undrar bland annat hur nya termer och begrepp ska skapas om 
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inte svenskan används inom forskningen. Även forskningsinformationen och den 

populärvetenskapliga diskussionen spås bli lidande. 

Josephson (2007) har tidigare diskuterat vetenskapssvenskan och argumenterat för 

vikten av att som forskare och student använda sitt bästa språk. Han menar också att 

universitetsvärlden har ett särskilt ansvar för utveckling av det svenska språket eftersom 

allmänspråket inte sällan hämtar nya ord från vetenskapsspråket. Vetenskapens ord är 

inte längre förbehållna forskare vid universiteten. Många människor vill lära sig mer 

och behöver helt enkelt förstå sin omvärld, och för det krävs utveckling av nya ord, ord 

som senare kan etableras i allmänspråket och bli tillgängliga för den breda allmänheten. 

Antioxidant finns exempelvis numera i SAOL men var nog tidigare att betrakta som en 

fackterm förbehållen en snävare krets. För att bättre förstå vilken roll den 

svenskspråkiga avhandlingssammanfattningen, i minst den populärvetenskapliga, kan 

spela i utvecklingen av svenska som vetenskapsspråk krävs studier av denna texttyp, 

vilket idag till stor del saknas (Salö & Josephson 2013, s. 27). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur facktermer introduceras och förklaras 

i populärvetenskapliga avhandlingssammanfattningar.  

Vägledande för arbetet är följande frågor: 

 I vilken utsträckning används facktermer i texterna?  

 Vilka former finns för introducering och förklaring av facktermer? 

 Hur kan olika introducerings- och förklaringsmodeller kopplas till olika för- och 

nackdelar?  

För att kunna beskriva facktermerna är det centralt att först reda ut grundläggande 

frågor som vad ett begrepp och vad en term är. Analysen av texternas facktermer 

struktureras i en modell, facktermsmodellen, för att skapa en utgångspunkt för fortsatt 

och fördjupat arbete. Undersökningens resultat diskuteras avslutningsvis i förhållande 

till den populärvetenskapliga sammanfattningens betydelse för utvecklingen av svenska 

som vetenskapsspråk.  
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1.2 Avgränsningar 

Avhandlingssammanfattningarna studeras förutsättningslöst i den bemärkelsen att 

bakomliggande faktorer som i sig kan påverka skrivandet inte studeras. Det gäller 

exempelvis författarnas kön, ålder, förstaspråk och institutionstillhörighet. 

Texternas språkliga förtjänster och brister står inte i fokus för undersökningen, 

men förhoppningen är att undersökningen kan fungera som en plattform för att utveckla 

skrivandet av populärvetenskapliga avhandlingssammanfattningar vid LTH.  

 

2 Bakgrund 

En förutsättning för ett vetenskapsspråk är tillgång till facktermer men även i 

populärvetenskapligt skrivande spelar facktermer en viktig roll. I detta kapitel diskuterar 

jag skillnaden mellan allmänspråk och fackspråk och redogör för begreppssystem och 

språklagstiftning. 

 

2.1 Mellan allmänspråk och fackspråk 

Facktermer har sin naturliga plats i fackspråket, men vad kännetecknar fackspråket och 

vad skiljer det från det populärvetenskapliga språket? Nuopponen & Pilke (2010, s. 59) 

menar att fackspråk kan definieras utifrån kommunikationssituationen, enligt den enkla 

modell som presenteras i Figur 1. 

 

Avsändare Mottagare Språk 

Lekman Lekman Allmänspråk 

Fackman Lekman Populariserat språk 

Fackman Fackman Fackspråk 

Figur 1. Språk utifrån kommunikationssituationen 

 

Skillnaden mellan fackspråk och populariserat språk är enligt denna modell mottagaren. 

Mellan allmänspråk och fackspråk finns det populariserade språket där avsändare och 

mottagare är olika, vilket inte är fallet för varken allmänspråk eller fackspråk.  

Språk är under ständig förändring och det bör noteras att vad som är fackspråk 

idag kan vara allmänspråk imorgon. Det finns åtskilliga exempel på sådan 

avterminologisering. Inte sällan har detta skett i samband med olyckor för ord som 

bogvisir, akrylamid och tsunami (Språkrådet 2014). Ord från allmänspråket kan istället 

terminologiseras och etableras i fackspråket och får då inte sällan en snävare betydelse. 

Ett exempel är ett besök (inom sjukvården). 
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Andra definitioner av populärvetenskapligt språk utgår från liknande resonemang 

där mottagaren står i centrum: 

I vidaste mening all vetenskaplig information som inte riktar sig till 

fackmän på det behandlade området. Oftast avser termen sådan 

information som gjorts lättfattlig genom enkel, underhållande stil, ofta 

färgad av entusiasm för ämnet […] (Nationalencyklopedin)  

 

LTH lämnar via sin hemsida handfasta råd inför författandet av den 

populärvetenskapliga sammanfattningen. Ett av råden är särskilt intressant: ”Undvik 

helst facktermer – men om de är absolut nödvändiga förklara dem väl” (Lindgärde 

2014). Hanteringen av facktermer och förklaringar av dessa utgör sannolikt viktiga 

skillnader mellan fackspråk och populariserat språk. Lekmän kan knappast förväntas 

känna till alla facktermer.  

Om svenskan som vetenskapsspråk utvecklas genom populärvetenskapligt 

skrivande är en komplex fråga som ytterst beror på hur skribenter tar sig an utmaningen 

att skriva just populärvetenskapligt.  

 

2.2 Populärvetenskapligt skrivande 

Att skriva populärvetenskapligt kan tjäna flera syften. På LTH:s hemsida presenteras en 

rad argument för populärvetenskapligt skrivande (Lindgärde 2014). Skrivandet kan vara 

ett sätt att sätta den egna forskningen i ett större sammanhang. Samtidigt kan 

populärvetenskapliga texter bidra till att öka allmänhetens och beslutsfattares 

kunskapsnivå. Forskare kan därigenom både informera och stimulera till debatt. Vidare 

kan det populärvetenskapliga skrivandet komma till stor praktisk nytta som underlag vid 

olika typer av ansökningar och projektbeskrivningar där det gäller att övertyga eller 

informera olika intressenter. En populärvetenskaplig sammanfattning kan också 

användas som stöd i marknadsföring och som underlag för informatörer och 

vetenskapsjournalister, både i fack- och i dagspress. Lindgärde lyfter även möjligheten 

till ökat vetenskapligt genomslag och pekar på samband mellan massmedial 

uppmärksamhet och citering av andra forskare (2014). Det kanske mest uppenbara 

argumentet för populärvetenskapligt skrivande är den lagstadgade tredje uppgiften, att 

samverka med det omgivande samhället. Allmänheten bör rimligen kunna tillgodogöra 

sig information om den forskning man är med och finansierar. Ytterst är detta en fråga 

om demokrati och öppenhet.  

Populärvetenskapligt skrivande kan också fylla andra, kanske mer oväntade, 

funktioner. Parkinson & Adendorff (2004) menar att populärvetenskapliga texter kan 
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utmana föreställningar om vetenskap som svår och auktoritär. I populärvetenskapliga 

texter kan idéer beskrivas som öppna för debatt. Därtill beskrivs enligt författarna 

vetenskap som en aktivitet utförd av flera okända forskare snarare än få välkända 

(2004). Populärvetenskapliga texter kan naturligtvis se olika ut och en 

avhandlingssammanfattning är i detta avseende inte att likställa med en artikel i ett 

populärvetenskapligt magasin, men tanken att den populärvetenskapliga texten också 

kan utmana föreställningar erbjuder ytterligare ett perspektiv på populärvetenskapligt 

skrivande. 

 

2.2.1 Perspektivskifte 

Pelger & Santesson (2012, s. 9) beskriver populärvetenskapligt skrivande både som ett 

mål i sig och som ett medel. Att nå fram och göra sig förstådd bland lekmän är 

naturligen ett givet mål för den populärvetenskapliga kommunikationen, men 

utveckling av denna förmåga kan också vara ett medel för fördjupad förståelse av det 

egna ämnesområdet. Nyckeln till utveckling av denna förmåga är de vidgade och 

skiftade perspektiv som krävs för populärvetenskapligt skrivande (Pelger 2011, s. 107). 

Därigenom skulle populärvetenskapligt skrivande kunna vara ett sätt att förbättra det 

vetenskapliga skrivandet. Just perspektivskiftet är ett av de moment som tycks ställa till 

mest svårigheter för naturvetarstudenter när de skriver populärvetenskapligt (Pelger 

2013, s. 13). Även Parkinson & Adendorff (2004) menar att författandet av 

populariserade texter fyller en viktig roll för skribenten, eftersom denne tvingas skilja 

mellan populariserat och akademiskt språk och därigenom kan förståelsen för det egna 

ämnet utvecklas.  

 

2.2.2 Facktermer 

Pelger och Santesson (2012, s. 52) menar att facktermer har sin plats även i 

populärvetenskapliga texter men att facktermerna inte får bli för många och 

svårbegripliga. Ett argument för användandet av facktermer är, enligt samma författare, 

ett stärkande av skribentens ethos, dvs. i detta fall ett sätt för skribenten att visa att 

denne behärskar fackspråket och därmed kan rikta sig till lekmannen. 

Val och förklaringar av facktermer är enligt författarna utmaningar som 

skribenten ställs inför. En förklaring bör komma i omedelbar anslutning till den första 

användningen. Vidare bör facktermer introduceras, exempelvis genom uttrycket så 

kallad, och/eller genom kursivering. Författarna förespråkar i detta sammanhang också 
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tema-remaprogression där känd information i princip föregår ny, obekant information. 

Möjligheten att inleda med ett rematiskt led kan utnyttjas som ett stilistiskt grepp 

(2012). 

I skriften Fackspråk eller fikonspråk? från Terminologicentrum (2004, s. 10) 

nämns möjligheten att i texter till icke sakkunniga byta ut precisa facktermer till mer 

generella termer. Immunanalys kan exempelvis bli analys. Facktermens fulla innebörd 

måste inte alltid förmedlas. Lekmannen kan många gånger förstå vilket begrepp som 

ligger bakom en viss fackterm utan att förstå begreppets fulla innebörd.  

 

2.3 Från begrepp till fackterm 

En fackterm kan beskrivas som ett bland fackmän känt och erkänt ord 

(Terminologicentrum 2004, s. 5) eller som ”en benämning på ett fackspecifikt begrepp 

inom ett begreppssystem” (Noupponen & Pilke 2010 s. 61). Fackmän inom ett 

fackområde bör med andra ord vara överens om termens betydelse och termen utgör i 

sin tur en benämning på ett begrepp. 

Tekniska nomenklaturcentralen förklarar innebörden av begrepp och term genom 

att utgå från ett annat begrepp, nämligen referent (Metoder och principer i 

terminologiarbetet 1999, s. 8). Abstrakta eller konkreta företeelser kan utgöra 

referenter, vilka i sin tur kan kategoriseras utifrån gemensamma egenskaper. En stol är 

exempelvis en sittmöbel för en person. Den har minst tre ben och ryggstöd. Annars är 

den att betrakta som en pall. Dessa egenskaper formar tillsammans ett begrepp, en 

föreställning om en grupp av referenter, i detta fall stolar, som delar ett antal 

gemensamma egenskaper. Begreppen finns i vår tankevärd och består av ett antal 

kännetecken som vi sedan formar vår verklighet utifrån. Med själva termen går vi från 

de olika referenterna och föreställningen om dessa, begreppet, till det språkliga 

uttrycket, termen. 

 

2.3.1 Begreppssystem 

Relationer mellan olika begrepp i olika begreppssystem och förståelsen för begreppens 

inbördes relationer är viktig för analys av facktermer. Inom olika begreppssystem kan 

relationerna mellan olika begreppen beskrivas som generiska, partitiva eller associativa 

(Metoder och principer i terminologiarbetet 1999, s. 9–11).  

En generisk begreppsrelation bygger på särskiljande kännetecken. Begreppet som 

har fler kännetecken kommer att utgöra underordnat (hyponymt) begrepp och det andra 
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begreppet kommer följaktligen att bli överordnat (hyperonymt) begrepp. Sittmöbeln är i 

exemplet ovan överordnat begreppet stol. Tar vi bort ryggstödet från stolen får vi en pall 

som liksom stol kommer att bli ett underordnat begrepp till begreppet sittmöbel. Stol 

och pall blir i ett sådant begreppssystem sidobegrepp. I filosofin talas det ibland om 

definitio per genus proximum et differentiam specificam, vilket motsvarar en definition 

av det närmast överordnade släktet (genus) och den särskiljande skillnaden (differentia 

specifica) (Filosofilexikonet 1988, s. 189). 

Om ett begrepp avser en del av ett annat begrepp kan begreppsrelationen istället 

beskrivas som partitiv. Stolen består ben, sittyta och ryggstöd. Benen, sittytan och 

ryggstödet är sidobegrepp och underordnade det överordnade begreppet stol.  

Generiska och partitiva begreppsrelationer kan till skillnad från associativa 

begreppsrelationer indelas i flera nivåer. En associativ begreppsrelation hör ihop av 

semantiska skäl och uttrycker ”en viss icke-hierarkisk tematisk samhörighet mellan 

begreppets referenter” (Terminologins terminologi: ordlistan 2004 s. 3). Över- och 

underbegrepp existerar således inte i denna typ av relation. Ett exempel kan vara 

kopplingen mellan ugn och bröd, vilken enligt samma källa beskrivs som en 

instrumentell begreppsrelation. Bygga och hus är på samma sätt exempel på en 

resultatrelation. 

 

2.3.2 Definition eller förklaring 

En förklaring ska helst ”utvidga kunnande om begreppet” (Metoder och principer i 

terminologiarbetet 1999, s. 12). En definition avgränsar ett begrepp från andra begrepp, 

vilket inte, per definition, krävs av en ordförklaring. Samtidigt som handlingsfriheten i 

någon mån ökar när skribenten går från definitioner till förklaringar kan det nog också 

vara så att svårigheten ökar. Även om en definition av ordet inte lämnas kan det vara 

viktigt att förstå begreppets relation till andra i texten omtalade, eller icke omtalade, 

begrepp, dvs. om begreppsrelationen är generisk, partitiv eller associativ. I en 

populärvetenskaplig text kan det vara en stor utmaning att hitta rätt abstraktionsnivå.  

 

2.3.3 Facktermens grammatik 

Noupponen & Pilke (2010, s. 62) beskriver facktermer utifrån ett grammatiskt 

perspektiv. De flesta facktermer är substantiv, men även verb och adjektiv förekommer 

liksom siffror, tecken och symboler. Termerna kan bestå av ett eller flera ord. 

Enordstermerna kan vara enkla, avledda, sammansatta eller utgöras av förkortningar. 
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Bland flerordstermerna förekommer bland annat substantiv med adjektiviska 

bestämningar, verb och partikel och fraser med prepositionsuttryck.  

Långa flerordstermer kan i text vara besvärliga att avgränsa och de kan få olika 

struktur i olika språk. Sammansättningar är exempelvis inte lika vanliga i engelska som 

i svenska. Svenskan tycks gynna sammansättningar och enordstermer, vilket i sin tur 

kan medföra långa termer. Å andra sidan förkortas termer ofta med tiden för att i andra 

fall bytas ut mot kortare synonymer. Mobilkommunikationsnät blev exempelvis 

mobiltelenät som senare blev mobilnät. 

I fackområden med snabb utveckling och utan samordning av termer är det inte 

ovanligt med synonymi, att flera termer kan användas för att beskriva samma begrepp. 

Synonymi är dock inte synonymt (sic!) med begreppsförvirring eftersom olika termer 

också kan kopplas till olika kännetecken hos ett och samma begrepp. Synonyma 

begrepp kan således också utnyttjas för att skapa nyanser i olika 

kommunikationssituationer. Monosemi innebär däremot att ett begrepp har en och 

endast en benämning medan polysemi betyder att flera begrepp delar samma term. En 

order betyder exempelvis en sak för ett militärt befäl och något annat för en inköpare. 

 

2.4 Domänförlust 

Dahl (2011) ifrågasätter rimligheten i att förvänta sig avhandlingar på svenska när de 

flesta avhandlingar är sammanläggningsavhandlingar där det förutsätts att de ingående 

artiklarna publicerats, eller i alla fall skickats in till tidskrifter som tillämpar så kallad 

refereegranskning. Dessa tidskrifter är sällan svenska och ett grundkrav är i regel att 

artiklarna författats på engelska. Det är således inte alldeles enkelt att forska på svenska, 

i alla fall inte när det kommer till publicering av resultaten. Fenomenet är knappast nytt 

inom akademin. Kunskaper i latin och andra språk, som tyska, har i ett historiskt 

perspektiv varit nödvändiga för framgång i olika ämnen. Josephson (2007) lyfter en 

annan central fråga med det kvalitetsargument som ibland förs fram av förespråkare för 

svenskan i forskning och undervisning. Studenter och forskare presterar helt enkelt 

sämre om de inte får använda det språk de är bäst på. Det finns således argument för 

både svenska och engelska som vetenskapsspråk.  

Det har även höjts röster för en funktionsuppdelning mellan svenska och engelska. 

Norén (2006) menar att olika genrer motiverar olika språkval. Engelskan dominerar 

lämpligen forskning medan både svenska och engelska bör användas inom utbildningen. 

Svenskan bör användas för forskningsinformation. Populärvetenskapliga 
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sammanfattningar är ett uttryck för denna forskningsinformation. Denna typ av 

funktionsindelning har emellertid kritiserats, bland annat mot bakgrund av risken för en 

domänförlust (Melander & Thelander 2006). Språk som inte används inom ett område, 

en domän, förlorar i vitalitet. Till en början handlar detta om just brist på begrepp (Salö 

2010, s. 16). Det kan således finnas all anledning att vara uppmärksam på begreppens 

betydelse om en domänförlust ska undvikas. En domänförlust skulle bland annat kunna 

innebära att (Melander 2008, s. 316):  

 

 Kommunikation mellan specialister inom olika områden försvåras liksom 

spridningen av kunskap i samhället. 

 Inlärning kan försämras. Modersmålet är sannolikt mest effektivt för inlärning.  

 Engelska blir ”högspråk” och det språk som används inom exempelvis högre 

utbildning och forskning. 

 

Det är möjligt att diskutera om vi går mot en utveckling där svenska används för just 

populärvetenskapligt skrivande och engelska för vetenskapligt skrivande. Det skulle i så 

fall kunna bidra till en utveckling mot diglossi, där svenska i någon mån fungerar som 

lågspråk och engelska som högspråk. Begreppen domän och domänförlust och deras 

betydelse för svenskan som vetenskapsspråk har diskuterats flitigt. Dahl och Boyd 

(2006) menar att farhågorna för en domänförlust, och senare språkdöd, ibland överdrivs 

och talar istället om en utebliven domänvinst. I språklagen och flera av våra lärosätens 

policydokument omtalas emellertid vikten av att utveckla svenskan som 

vetenskapsspråk. 

 

2.4.1 Språklagen 

En ny språklag trädde i kraft 2009 (SFS 2009:600). I Språklagen i praktiken (2011, s. 

11), där Språkrådet förklarar och utvecklar lagens innehåll, diskuteras bland annat 

engelskans allt starkare ställning inom forskning och högre utbildning och risken att 

förlora svenskan som vetenskapsspråk. I språklagen omtalas myndigheternas ansvar för 

att utveckla facktermer, och våra lärosäten utgör i det avseendet inget undantag. Det står 

också att svenska ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det bör dock 

påpekas att lagstiftningen enbart styr kärnverksamheten, vilket i praktiken innebär att 

beslut, protokoll och liknande dokument ska vara författade på svenska. Språkval i 

publikationer tillhör inte kärnområdet. 
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2.4.2 Språkpolicyer 

Högskoleverket (2008) har uppmanat svenska lärosäten att ta fram språkpolitiska 

dokument. Fler lärosäten har hörsammat uppmaningen och tagit fram språkpolicyer. 

Språkpolicyarbete och hur språklagen används i detta arbete studeras i ett 

forskningsprojekt vid Lunds universitet (Källkvist & Hult 2014). 

Salö & Josephson (2013, s. 22–26) har gjort en genomgång av dessa 

policydokument. Samtliga policyer uppmuntrar till ökad användning av engelska, i 

kurser och i författandet av avhandlingar etc. Internationalisering ses som ett viktigt mål 

och parallellspråklighet betonas. Studenters språkförmåga behandlas utförligare än 

lärares och generellt menar författarna att policydokumenten inte alltid beskriver den 

komplexitet som råder.  

I Språkpolicy för KTH (2010) betonas vikten av att uppmärksamma frågan om ett 

svenskt vetenskapsspråk. Läromedel på svenska, undervisning på svenska och 

svenskspråkiga sammanfattningar är konkreta verktyg för utveckling av facktermer. 

Lärare uppmanas att sträva efter att använda och lära ut svenska facktermer och aktivt 

skapa nya facktermer i samarbete med kollegor. I språkpolicyn för LTH betonas vikten 

av att utveckla vetenskapsspråket genom att arbeta för ”att svensk nomenklatur 

upprätthålls och utvecklas” (Språkpolicy för LTH 2009, s. 2).  

 

3 Metod och material 

Nedan följer en beskrivning av hur urvalet av texter gjorts och vilka kriterier som varit 

vägledande i syfte att skapa ett användbart och representativt underlag för den empiriska 

undersökningen. Därefter redogörs för hur undersökningen genomförts och hur 

facktermsmodellen byggts upp. 

 

3.1 Material 

Materialet utgörs av populärvetenskapliga sammanfattningar från avhandlingar skrivna 

vid Lunds Tekniska Högskola 2013. Urvalet av texter är synkront i betydelsen att 

avhandlingar från samma tidsperiod valts ut. Avsikten är inte att studera hur texterna 

utvecklats över tid utan att ge en aktuell bild av hur populärvetenskapliga 

avhandlingssammanfattningar ser ut. Valet föll på 2013, vilket säkerställer att 
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textmaterialet är aktuellt och att det tillkommit efter att språkpolicyn för LTH fastställts 

och antagits.  

Texterna utgör ett offentligt material varför det knappast är kontroversiellt att 

studera och analysera dem inom ramen för en offentligt tillgänglig undersökning. 

Däremot kan det ur ett forskningsetiskt perspektiv finnas anledning att hantera 

materialet med viss omsorg. Enskilda författare är inte intressanta för studien. För att 

skapa en viss anonymitet utgörs källhänvisningar till textmaterialet av ISBN/ISSN-

nummer (alternativt LUCATORG). Det betyder att respektive avhandling och författare 

kan identifieras men att namnet inte skrivs ut i direkt anslutning till citaten.  

Det författades 97 avhandlingar vid LTH under 2013. Dessa finns samlade i en 

databas tillgänglig via LTH:s hemsida (http://www.lth.se/forskning/avhandlingar-och-

publikationer). Alla är skrivna på engelska. 10 författare har valt att inte göra sina 

avhandlingar tillgängliga via hemsidan. Dessa avhandlingar har också undantagits från 

studien. Av återstående 87 avhandlingar har 59 en svenskspråkig sammanfattning, 

vilket motsvarar 68 %. Detta är en mycket hög andel och en kraftig ökning jämfört med 

tidigare undersökningar (Salö 2010, s. 48). Resterande 32 % har i de flesta fall en 

populärvetenskaplig sammanfattning på engelska.  

I databasen återfinns bibliografiska data samt oftast en ”Summary” och en 

”Populärvetenskaplig sammanfattning”. I några fall har det, efter kontroll i själva 

avhandlingen, visat sig att sammanfattningen i avhandlingen inte har rubriken 

”Populärvetenskaplig sammanfattning” (eller motsvarande). I andra fall har rubriken 

indikerat att sammanfattningen skulle vara populärvetenskaplig, både i databasen och i 

själva avhandlingen, medan texten varit allt annan än populärvetenskaplig. I något fall 

har den varit en direktöversättning från den engelska sammanfattningen. Rubriken i 

avhandlingen har emellertid varit vägledande oavsett om sammanfattningen är populärt 

hållen eller inte. Om rubriken i själva avhandlingen anger populärvetenskapligt innehåll 

har texten valts ut för vidare analys enligt metodiken beskriven nedan. 51 

sammanfattningar kom slutligen att utgöra underlag för analys. 

 

3.2 Metod 

Textmaterialet har analyserats genom kvalitativ textanalys. I varje text har alla 

facktermer först markerats. I de flesta fall har det framstått som uppenbart vad som är 

att betrakta som facktermer medan det i några fall varit mer tveksamt. Svenska 

akademins ordlista (SAOL) har i flera fall använts för vägledning. Ord som återfinns i 
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SAOL kan i någon mening betraktas som allmänspråkliga. Det betyder emellertid inte 

att ordlistan inte innehåller ord som av många skulle kunna uppfattas som fackspråkliga. 

Sammanhanget och hanteringen av ordet har då varit vägledande. Om ordet eller orden 

introduceras och förklaras som en fackterm har uttrycket också betraktats som en 

fackterm även om det återfinns i SAOL.  

Första gången en fackterm omnämns i texten är den att betrakta som introducerad, 

oavsett om den förklaras eller inte. Efter identifiering av facktermerna har de induktivt 

grupperats efter olika mönster för introducering och ett antal varianter och typfall för 

introducering av facktermer på fras- eller satsnivå har bestämts. Dessa mönster 

presenteras i form av en modell, facktermsmodellen. Facktermsmodellen har således 

tagits fram inom ramen för detta arbete och utgör resultatet av analysarbetet.  

Facktermerna omges ofta, men inte alltid, av förklaringar på olika nivåer. Genom 

förklaringarna sätts termerna i olika sammanhang och får därigenom ett innehåll. På 

samma sätt som olika introduceringsformer identifierats, beskrivs också olika former för 

att återge de innehållsliga delarna av facktermerna. Delar av analysmodellen för textuell 

struktur, framför allt beskrivningen av lexikogrammatik och textbindning, i Ledin & 

Hellspong (1997, s. 65–114), har använts som analysverktyg för att urskilja olika 

formella mönster för introducering och förklaring av facktermer.  

 

3.3 Avgränsningar 

Sammanfattningarna som studerats utgör naturligtvis ett begränsat urval. För att i någon 

mån kunna verifiera och framför allt utveckla modellen krävs naturligtvis studier av fler 

texter.  

Olika fackområden och institutioner har olika traditioner vilket i sin tur kan 

påverka texterna. Sådana traditioner skulle kunna röra andra publiceringsformer och 

vana vid att skriva på svenska. Skribenternas bakgrund har inte heller studerats. 

Modellen är resultatet av ett, förvisso relativt stort, antal texter publicerade vid ett 

lärosäte under ett år. Med detta urvalsförfarande följer naturligtvis begränsningar och 

modellen är därför endast att betrakta som en ansats till en strukturering av hur 

facktermer hanteras i en viss texttyp. Mönstren som beskriver olika formella strukturer i 

texterna är i de flesta fall frekvent förekommande och texterna relativt många vilket 

medför goda förutsättningar för hög reliabilitet. Undersökningens validitet kan 

diskuteras utifrån textvalet. I litteraturen talas det om populärvetenskap och 

populariserat språk. Texturvalet utgör rimligen endast en liten del av det som populärt 
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kallas just populärvetenskap. Det kan således vara missvisande att generalisera 

resultatet till populärvetenskapliga texter som sådana eftersom undersökningen endast 

omfattar avhandlingssammanfattningar med rubriken populärvetenskaplig 

sammanfattning eller motsvarande.  

 

4 Analys 

Målet med analysen är inte att värdera alla facktermers förklaringar, utan snarare att 

identifiera olika introducerings- och förklaringsformer och sammanfatta dessa i en 

modell, facktermsmodellen. Den innehållsliga delen, förklaringsgraden, varierar stort 

och inom genren populärvetenskapligt skrivande är rimligen handlingsfriheten också 

stor. Däremot kan naturligtvis partiella förklaringar fungera mer eller mindre bra varför 

några goda och mindre goda exempel kommer att belysas. 

Introducering och förklaring av facktermer är intimt förknippade. Övergången kan 

många gånger vara flytande och svår att urskilja. Formen för introducering av en ny 

fackterm och hur denna kombineras med förklaringen är dock utgångspunkt för 

modellen. I många exempel kombineras också två eller flera mönster vid introducering 

och förklaring av facktermer.  

Facktermer markeras typografiskt med fetstil och förklaringar med 

understrykning. Så snart en fackterm skrivits ut i den analyserade texten betraktas den i 

analysen som introducerad: 

 

Den så kallade Sapir-Whorf-hypotesen är inget för bokstavstroende.  

 

Oavsett om läsaren fått hjälp att peka ut facktermen med den inledande bestämningen 

eller inte har facktermen Sapir-Whorf-hypotesen betraktats som introducerad, helt enkelt 

eftersom den omtalas och skrivs ut i texten. Nästa steg innebär att fundera över olika 

sätt att förklara facktermer: 

 

Enkelt uttryck innebär Sapir-Whorf-hypotesen att vårt språk styr våra 

tankar. 

 

Lingvisten skulle säkert vilja modifiera förklaringen ovan och kanske allra helst 

definiera begreppet bakom facktermen, men oavsett om förklaringen är lyckad eller inte 

finns det ansats till förklaring som kan beskrivas och analyseras utifrån sin form. 
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Totalt har ca 250 facktermer identifierats i texterna, vilket betyder att varje text i 

genomsnitt innehåller närmare fem facktermer. Det bör dock observeras att några texter 

innehåller fler än tio facktermer medan andra skrivits helt utan facktermer.  

 

4.1 Facktermsmodellen 

I fler än hälften av texterna finns en eller flera facktermer som inte förklaras. I flera 

sammanfattningar är hanteringen av facktermer dessutom sådan att texterna knappast 

kan betraktas som populärvetenskapliga. Pelger m.fl. (2009, s. 32) talar om facktermer 

som ”ett redskap i vetenskapsprocessen” och att det därför är lätt att facktermer 

omedvetet slinker med även om intentionen är en annan. Hellspong & Ledin (1997, s. 

212) gör en intressant reflektion rörande fackord som inte förklaras. Om orden inte 

förklaras kan läsaren förutsättas känna till ordet och det får därigenom en social 

funktion. Den som inte förstår ordet står helt enkelt utanför och det kan skapa en känsla 

av att inte förstå. Dessutom försvåras läsningen. Ett mindre antal sammanfattningar är 

skrivna helt utan facktermer. Dessa texter, både de som är att betrakta som 

fackspråkliga och de som skrivits helt utan facktermer, har undantagits den fortsatta 

analysen där olika introducerings- och förklaringsmönster sammanfattats i 

facktermsmodellen, illustrerad i figur 2. 

Figur 2. Facktermsmodellen 
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Utifrån formell struktur har ett antal mönster för introducering och förklaring 

identifierats och beskrivits. Dessa mönster återges i det följande som parentes, omvänd 

parentes, kommatering, huvudsats, bisats och disjunktion. Dessa mönster används sedan 

för att genom frågor, temaprogression och associationer skapa ett innehåll och ett 

uttryck för facktermerna i sina sammanhang, den textuella strukturen. Dessa kategeorier 

återges i det följande som tema, fråga-svar och association och skapar tillsammans med 

mönstren för formell struktur den så kallade facktermsmodellen.  

 

 

4.2 Lexikogrammatik och skiljetecken 

De olika mönster som beskriver hur facktermerna introduceras och förklaras har 

identifierats utifrån formell struktur.  

 

4.2.1 Parentes 

Ett relativt vanligt sätt att introducera facktermer i texterna är att skriva ut termen och i 

direkt anslutning koppla en, oftast kort, förklaring inom parentes:  

 

De vanligaste funktionella ingredienserna är probiotika (hälsosamma 

bakterier). (978-91-89627-98-7) 

 

I praktiska termer utgår vi från en vattenlösning innehållande gelens 

monomerer (byggstenar) som fryses vid -12 grader Celsius. (978-91-

89627-99-4) 

 

Vid utveckling av förkortningar och akronymer är det nästan alltid den här modellen 

som används: 

 

Utvecklingen omfattar bland annat mer automatiserade tekniker för 

identifiering av produkter, till exempel RFID (Radio Frequency 

IDentification) tekniken, men även standardisering av förenklad 

överföring av information. (978-91-7473-668-7) 

 

Förklaringar med flera fraser (eller satser) förekommer också:  

 

Den sistnämna artikeln, tillsammans med PAPER II, visar att analys av 

mRNA (de molekyler som fungerar som mellanhänder för kodningen av 

gener till proteiner) är otillförlitlig för att bestämma den intracellulära 

koncentrationen av motsvarande protein. (978-7473-529-1) 

 

Enligt Svenska skrivregler (2008, s 194) används parentes i löptext runt parentetiska 

inskott och förtydligande tillägg, vilket enligt samma källa bland annat omfattar just 
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definitioner och ordförklaringar. Huruvida en förklaring är parentetisk, i betydelsen 

mindre viktig, kan emellertid diskuteras. Om facktermen kopplats till en förklaring har 

författaren ansett den vara nödvändig eller i alla fall passa i texten. Skälen kan säkert 

vara flera. Ett är att förklaringen anses nödvändig för förståelsen, ett annat är att den 

finns där för vissa läsare som tros behöva förklaringen i högre grad än de läsare som kan 

betrakta förklaringen som just parentetisk. Det kan finnas en motsättning i det att 

facktermen de facto introducerats och kopplats till en förklaring som står inom parentes.  

Det tredje exemplet visar hur facktermen, i form av en förkortning, skrivs ut i 

parentesen. Parentesmönstret fungerar utmärkt för denna typ av introducering, men det 

kan konstateras att det i detta, och flera andra exempel, saknas en efterföljande 

förklaring av termen. Denna behöver naturligtvis inte göras i form av en parentes. 

Det fjärde och sista exemplet visar en längre förklaring. Denna förklaring skulle 

kunna passa i någon av följande mönster men det överordnade mönstret är en skrivning 

inom parentes. I de fall flera fraser eller satser används för att introducera och förklara 

en fackterm används oftast andra mönster. Förkortningen, mRNA, skrivs aldrig ut men 

förklaras i parentesen. För en lekman är det kanske heller inte nödvändigt att skriva 

messenger ribonucleic acid, eller budbärarribonukleinsyra. 

Användande av parentes erbjuder ett enkelt sätt att introducera och förklara 

facktermer som dessutom passar bra för förkortningar. En nackdel kan vara att 

förklaringen framstår som mindre viktig. 

 

4.2.2 Omvänd parentes 

Ett annat sätt att använda parenteser i texterna är att introducera facktermen i 

parentesen. Det betyder i praktiken att parentesen föregås av en förklaring:  

 

Hemicellulosa innehåller dock mest sockerarter med fem kolatomer 

(pentoser) som inte är jäsbara med vanlig bagerijäst. (978-91-7422-324-8) 

 

Till exempel är membranets prestanda beroende av vätskans temperatur, 

tryckskillnaden mellan membranets båda sidor (transmembrantryck) och 

vätskans hastighet vid membranytan (tvärströmshastighet). (978-91-

7422-329-3)  

 

Facktermen kan också föregås av en synonym snarare än en direkt förklaring: 

 

I elektronmikroskop belyses provet med elektroner istället för ljus 

(fotoner). (978-91-7422-340-8) 
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Genom att studera våglängdsdistributionen (spektrumet) av ljus som har 

interagerat medmateria kan slutsatser dras om relevanta underliggande 

fysikaliska, kemiska eller biologiska processer. (978-91-7473-783-7) 

 

Exemplen ovan fungerar även utan parenteserna, eftersom facktermerna redan förklarats 

eller omtalats med andra ord före det att själva termen presenteras inom parentes. Med 

denna variant framställs facktermerna som just parentetiska tillägg. Facktermen finns 

där för den vetgirige och den intresserade läsaren ges möjlighet att lära sig mer, men 

texten som sådan kan i regel läsas och förstås utan parentesen och facktermen. 

Även detta mönster har fördelar i sin enkelhet och i det faktum att facktermen kan 

uppfattas som en ”folkbildande”. En nackdel kan samtidigt vara att facktermen framstår 

som mindre viktig. 

 

4.2.3 Kommatering 

Kommatecken för att markera inskott i form av facktermer och förklaringar kan 

användas på liknande sätt som parenteser. Kommateringsmönstret uppvisar också stora 

likheter med parentesmönstret och är mycket vanligt i texterna, särskilt i den omvända 

formen, dvs. med facktermen inskjuten efter en föregående förklaring eller definition: 

 

Dragbelastning tvärs fiberriktningen, tvärdragbelastning, kan leda till 

tvärdrag- eller uppfläkningsbrott med initiering och propagering av en 

spricka med ett snabbt och sprött brottförlopp som resultat. (011032000) 

 

Man kan dels bestämma ledningsförmågan när materialet tillverkas genom 

att tillföra ytterst små koncentrationer av andra ämnen, dopämnen, och 

dels efter att materialet formats till en komponent, med hjälp av elektriska 

fält. (978-91-7473-482-9) 

 

Uppsättningen av gener i DNA (genomet), kan betraktas som drivande för 

konstruktionen av varje levande varelse, medan motsvarande proteiner, 

proteomet, är materiellt ansvariga för de flesta biologiska processer. (978-

7473-529-1)  

 

Det sista exemplet är intressant eftersom författaren valt att placera den första 

facktermen i parentes och den andra inskjuten mellan kommatecken. I Svenska 

skrivregler (2008 s. 182) beskrivs kommatecken som mer neutralt än parentes vid 

inskjutna förklaringar. En parentes tonar ner inskottets betydelse. Tankestreck betonar 

istället inskottet. Denna variant lyser emellertid med sin frånvaro i texterna. Det 

sistnämnda exemplet utgör första meningen i den aktuella sammanfattningen. I 

fortsättningen återkommer proteomet, och tillhörande ordbildningar, flera gånger, vilket 

stämmer med den subtila signal som förmedlas genom introduceringen/förklaringen av 
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proteom jämfört med den parentetiska introduceringen/förklaringen av genomet. 

Förståelse för proteom är helt enkelt viktigare för den fortsatta läsningen. 

Ibland utnyttjas fraser i förklaringen och uttryck som ”så kallade” och ”det vill 

säga”:  

 

Kirala molekyler är de som finns i två former, s.k. enantiomerer, som är 

varandras spegelbild. (978-91-89627-97-0) 

 

Syftet med det högoktaniga bränslet är att öka tändfördröjningen, det vill 

säga tiden mellan bränsleinsprutning och antändning. (978-91-7473-486-

7) 

 

Det näst sista exemplet passar även in i huvudsatsmönstret (se vidare nedan) avseende 

beskrivningen av kirala molekyler. Den inskjutna facktermen, i detta fall enantiomerer, 

är emellertid typisk för flera av texterna. 

Kommateringsmönstret är liksom parentesmönstret enkelt. En fördel med 

kommatering kan vara att facktermen varken betonas eller tonas ner i förhållande till 

övrig text. Detta kan samtidigt möjligen vara en nackdel, eftersom mönstret inte 

erbjuder någon möjlighet till nyansering. 

 

4.2.4 Bisats 

I kommateringsmönstret är facktermen, inte förklaringen, oftast inskjuten, vilket 

betyder att facktermen förklarats innan den formellt introduceras. En fackterm kan 

istället följas av en efterställd förklaring i form av en bisats. Formellt kan inte 

bisatsmönstret underordnas kommateringsmönstret, eftersom fackterm och förklarande 

bisats inte alltid avskiljs av ett kommatecken. Förklaringarna i denna variant lämnas 

ofta som en relativ bisats: 

 

I kapitel 3 presenteras en enkel och effektiv metod för att underlätta 

återanvändningen av celler genom att binda samman dem m.h.a. chi 

tosan, som är ett billigt, cellulosaliknande material som framställs ur bl.a. 

skalen hos skaldjur. (978-91-89627-97-0) 

 

Sedan dess har distributionsnäten blivit allt mer sammanknutna via 

transmissionsnäten som transporterar elen över långa avstånd. (978-91-

88934-63-5)  

 

Sjukdomen går i skov, vilket betyder att sjukdomssymptom kommer och 

går och det är svårt att förutspå när nästa skov kommer. (978-91-7473-

494-2) 
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En transistor är beroende av en så kallade gate, en styrterminal som 

används för att öppna eller stänga flödet av ström. (978-91-7473-482-9)  

 

I det sistnämna exemplet kombineras kommatering med bisats. För vissa läsare kanske 

det hade räckt med styrterminal som förklaring till gate men bisatsen erbjuder onekligen 

en utbyggd förklaring. 

Vid sidan av subjunktionen ”som” och relativa pronomen förekommer även det 

relativa adverbet ”där” som bisatsinledare i texterna: 

 

… områden där man är intresserad av att använda elektroaktiva polymerer 

inkluderar biomimetik, där man försöker efterlikna tekniska lösningar 

från naturen, så kallad ”energy harvesting” där man till exempel har en 

generator i skon som alstrar ström när man trycker ihop skons sula medan 

man går, och till konstruktion av mikrorobotar. (978-91-7473-564-2)  

 

Den proteomikteknik vi har utvecklat i vår forskargrupp kallas 

antikroppsmatriser (antibody microarrays), där vi använder oss av 

antikroppar för att analysera proteiner i blodet eller andra biologiska 

prover. (978-91-7473-494-2) 

 

I det första exemplet används där flitigt. En fördel med bisatsmönstret kan vara att både 

termen och förklaringen framställs som viktiga. 

 

4.2.5 Huvudsats 

I huvudsatsmönstret förklaras facktermen med en huvudsats utan hypotaktiska led. 

Ibland har termen introducerats direkt före:  

 

Ibland annat fönster och fasader är det vanligt att använda isolerglas. Ett 

isolerglas består av två eller flera glas med mellanliggande glasspalt(er). 

(978-91-7473-600-7)  

 

… genom att lösa de vanliga balansekvationerna för spänningar och 

töjningar med hjälp av numeriska metoder som finita elementmetoden. 

Finita elementmetoden är den vanligaste metoden för att studera två- och 

tredimensionella problem i solidmekanik. (978-91-7473-564-2) 

 

Kombinationer av bisats och huvudsats är inte heller ovanliga: 

 

En av dagens viktigaste standardtekniker för att bestämma porstorlekar i 

porösa material är att använda kvicksilverporosimetri. Tekniken baseras 

på att kvicksilver trycks in i porösa material under högt tryck, där trycket 

kan översättas till olika porstorlekar. (978-91-7473-783-7) 

 

En typ av molekyler i vår kropp som är ansvariga för att identifiera 

farliga ämnen främmande ämnen kallas antikroppar och är en sorts 

proteiner. (978-91-7473-744-8)  
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I det sista exempelet delas förklaringen delas mellan den inskjutna relativa bisatsen 

(kursiverad) och huvudsatsen (understruken). Utöver den direkta och enkla förklaringen 

av antikroppar som en typ av molekyler och en sorts proteiner får läsaren en 

innehållslig, underordnad, förklaring där funktionen och nyttan med antikroppar 

beskrivs i bisatsen. 

Huvudsatser kan även kombineras med andra förklaringsmönster: 

 

Biogas, som i huvudsak består av metan och koldioxid produceras när 

mikroorganismer bryter ned organiskt material utan tillgång till syre, så 

kallad rötning. (978-91-7473-469-0) 

 

Ett kommatecken efter koldioxid hade gjort beskrivningen ännu tydligare. Den relativa 

bisatsen (kursiverad) beskriver biogasens beståndsdelar medan mikroorganismers 

syrefria nedbrytning av organiskt material, rötning, är nyckeln till att förstå bildandet av 

biogas. Termen rötning hakas på enligt kommateringsmönstret. Biogas och rötning 

finns för övrigt i SAOL och kanske kan sägas vara en del av allmänspråket, men 

termerna har förklarats som facktermer, vilket inte är fallet med metan (som också finns 

med i SAOL). 

Användning av huvudsats är ett enkelt och tydligt sätt att både introducera och 

förklara facktermer. Det kan möjligen finnas en risk att denna variant upplevs som 

stilistiskt tråkig om den upprepas och inte kombineras med andra mönster. 

 

4.2.6 Disjunktion 

Den särskiljande, disjunktiva, konjunktionen eller kan användas för att just särskilja 

olika alternativ, men i vissa kontexter kan innebörden vara den motsatta, dvs. att ange 

att ett eller flera alternativ äger giltighet (Svenska Akademins grammatik 2003, s. 185). 

Detta skulle kunna betyda att det finns risk för missförstånd, vilket följande exempel 

visar:  

 

Antikroppar är proteiner som ingår i kroppens immunförsvar, där de 

fungerar som bindare för att neutralisera patogena mikroorganismer eller 

ämnen som infekterat kroppen. (978-91-7473-748-6) 

 

Först används huvudsats- och bisatsmönstren för att introducera och förklara termen 

antikroppar. Nästa bisats kan tolkas på olika sätt. Patogena mikroorganismer kan kanske 

av vissa läsare uppfattas som fackterm och uttrycket efter disjunktionen som förklaring: 
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Antikroppar är proteiner som ingår i kroppens immunförsvar, där de 

fungerar som bindare för att neutralisera patogena mikroorganismer 

eller ämnen som infekterat kroppen. (978-91-7473-748-6) 

 

Alternativt kan disjunktionen uppfattas som särskiljande, dvs. som en markör för att det 

handlar om just två olika alternativ. Antikroppar neutraliserar både patogener och 

ämnen som redan infekterat kroppen. Det handlar i detta fall inte om en fackterm och 

dess förklaring. En patogen mikroorganism kan infektera kroppen men det är inte 

samma sak som ett ämne som (redan) infekterat kroppen. Författaren har naturligtvis 

förhållandena helt klara för sig men för att undvika tvetydighet kunde formuleringen 

tillspetsats. 

I andra fall är funktionen mer uppenbar, eftersom det av skrivningen framgår att 

det inte kan handla om att särskilja olika alternativ: 

 

En transistor kan se lite olika ut men är i stora drag en elektronisk 

komponent där man styr strömmen mellan två kontakter med hjälp av en 

tredje kontakt kallad för gate eller styre. (978-91-7473-594-9) 

 

Modellen kan med fördel kombineras med kommateringsmodellen för att undvika 

tvetydighet: 

 

Pankreatit, eller inflammation i bukspottskörteln, är just en sådan 

sjukdom som pankreascancer lätt kan förväxlas med. (978-91-7473-748-6)  

 

I den överordnade huvudsatsen omtalas förvisso endast en sjukdom men 

kommateringen ökar tydligheten.  

Mönstret återfinns endast i en handfull exempel. En nackdel verkar vara risken för 

missförstånd. 

 

4.3 Textbindning 

Inte sällan ingår facktermerna i ett större sammanhang där de formella beskrivningarna 

byggs ihop till större textuella enheter. I de analyserade texterna har ett antal kategorier 

för olika typer av textbindning identifierats. 

 

4.3.1 Fråga-svar 

Möjligheten att ställa en fråga för att introducera, förklara och bygga ut en fackterm är 

ovanlig i texterna. Det finns dock några exempel: 
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Nanoteknik och nanotrådar omnämns ofta media idag, men vad är 

egentligen en nanotråd, och vad kan den användas till? (978-91-7473-482-

9)  

 

I detta fall inleds hela sammanfattningen med frågan, eller frågorna om vad en nanotråd 

är och vad den används till. Efter en introduktion till begreppet halvledare kommer 

svaren på frågorna i nästföljande stycke: 

 

Nanotrådarna som undersöks i den här avhandlingen är också uppbyggda 

av halvledarmaterial. Istället för kisel har två andra halvledare undersökts, 

nämligen InP (indium-fosfid) och InAs (indium-arsenid). Nanotrådar 

skiljer sig från de ”klassiska” halvledarna genom att de är formade till en 

tunn tråd istället för att tillverkas i en stor klump. Detta medför flera 

fördelar jämfört med det klassiska sättet att tillverka halvledare. 

Nanotrådar har en väldigt liten diameter, i storleksordningen 50 nm eller 

en tusendel av diametern av ett hårstrå. Denna lilla diameter gör att man 

kan kombinera olika material, vilka vanligtvis är svåra att kombinera i 

klassisk halvledarteknologi, i olika lager i nanotråden utan att defekter 

uppstår i kristallstrukturen. Detta medför nya användningsområden och 

gör det även möjligt att optimera existerande komponenter ytterligare. 

(978-91-7473-482-9) 

 

Begreppen nanoteknik och nanotrådar förekommer allt flitigare i olika typer av texter 

och kanske kan möjligheten att ställa en fråga på detta sätt vara ett effektivt sätt att 

engagera läsaren. Med en fråga av denna typ direkt i inledningen kan läsaren möjligen 

undra om det är avhandlingens övergripande forskningsfråga som ställs eller en helt 

annan fråga. 

I ett annat exempel utnyttjas möjligheten att ställa en fråga utan att använda 

facktermen, som istället dyker upp i svaret: 

 

Kryptering kan användas när man vill hålla något viktigt meddelande 

hemligt, till exempel vid en bankbetalning på Internet. Men hur vet man 

att krypteringsalgoritmen (sättet att kryptera på) är tillräckligt säker? Hur 

vet man att ingen kan läsa vårt meddelande eller ändra i det så att, till 

exempel, en överföring av pengar från ett konto till ett annat går till något 

helt annan? Det är detta vi har kryptoanalys till, för att kontrollera att 

säkerhetskrav som ställs på krypteringsalgoritmen är uppfyllda. (978-91-

7473-526-0) 

 

Att ställa en fråga och lämna ett svar är ett intresseväckande sätt att leda läsaren vidare i 

texten och utgör också ett exempel på, om än tillfälligt, dialogisk stil enligt Ledin & 

Hellspongs (1997, s. 206) resonemang om stil och interpersonell struktur. Genom att 

ställa en fråga, och gärna en som kan tänkas väcka intresse, engageras läsaren 

förhoppningsvis när stilen växlar från monologisk till dialogisk. 
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4.3.2 Association 

Ett annat sätt att väcka intresse och förklara en fackterm kan vara genom att skapa 

associationer. Hellspong & Ledin (1997, s. 84) talar om olika referensbindningar och 

association beskrivs som den svagaste. Författarna talar om vår förmåga att som 

språkbrukare binda samman olika referenter i meningsfulla mönster. 

Associationsmodellen, är precis som frågemodellen, ovanlig i texterna men det finns 

några exempel: 

 

Mycket få människor omkring oss vet innebörden av ordet kavitation, 

förutom de som såg filmen ”The Hunt for Red October” och kan relatera 

kavitation till Sean Connery i en ubåt. Kavitation motsvarar bildandet av 

bubblor, som kan likna kokande vatten i en kastrull. Men den uppstår inte 

på grund av hög temperatur utan på grund av ett lågt tryck. Den finns i de 

flesta tekniska anläggningar som innehåller vätska i rörelse. Problemet 

med kavitation är dess negativa konsekvenser. Till exempel orsakar den 

oljud vilket inte är önskvärt för en ubåt. Den kan också leda till förstörelse 

av ytor, vilket inte är önskvärt i en vattenturbin. (011030500)  

 

Förklaringen av facktermen kavitation innehåller andra element än själva associationen 

som är den som markerats ovan. Det är enligt skribenten få som vet vad kavitation är, 

förutom de som såg filmen och minns när Sean Connery vaksamt lyssnade efter 

missljud i ubåten. Texten kan tolkas som att det är ganska få som sett filmen, men 

skribenten skapar, trots en möjligen svag bindning, en intressant variant för att närma 

sig fenomenet, problemet och facktermen kavitation. Ledin & Hellspong (1997, s. 84) 

talar om vår förmåga att ”knyta samman olika referenter i meningsfulla mönster” och i 

exemplet ovan handlar det om att koppla missljuden och faran med kavitation, som 

bärande tema i den aktuella filmen, till Sean Connery som huvudrollsinnehavare. 

Litteratur är liksom film något som berör många och deckare är säkert gångbara 

som associationsbas: 

 

Kännedomen om att arsenik är giftigt har vi bland annat fått läsa om i 

Agatha Christies deckare, där ämnet ofta används som mordvapen. 

Arsenik och kadmium är båda toxiska metaller redan vid låga 

koncentrationer (arsenik är egentligen en metalloid, men för enkelhetens 

skull kommer den att nämnas tillsammans med gruppen metaller). (978-

91-89627-99-4) 

 

I exempelet handlar associationen snarast om en av egenskaperna för arsenik, nämligen 

toxiciteten. Associationer kännetecknas, enligt Ledin & Hellspong (1997, s. 84), av att 

referenternas förhållande bygger på allmänna samband. Det är samtidigt viktigt att vara 
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uppmärksam på att referensbindningen kan vara svag, och det är därför viktigt att 

fundera över vilka associationer som kan uppstå och huruvida en tänkt läsare verkligen 

gör den tänka associationen. 

 

4.3.3 Tema  

En ofta rekommenderad strategi är att röra sig från känd information till ny information. 

Pelger & Santesson (2012, s. 54) nämner temaprogression som en lämplig modell där 

skribenten för läsaren från känd information (tema) till ny information (rema). 

Hellspong & Ledin (1997, s. 84) talar om tematisk bindning. Temat utgör ofta 

fundament och är tillika gärna subjekt. I praktiken är därför temat typiskt en nominalfras 

i bestämd form, ett namn eller personligt pronomen, eftersom referenten förutsätts vara 

känd för läsaren. Remat utgör istället temats motsats och är inte känt för läsaren. Även 

om en fackterm introduceras och definieras är det viktigt att textbindningen fungerar, att 

det finns en röd tråd och koherens. 

Det finns flera exempel där introducering och förklaring av vissa facktermer 

börjar lite tidigare och slutar lite senare (i begreppskedjan), där en omsorgsfull 

temaprogression helt enkelt för läsaren fram genom texten utan risk för missförstånd: 

 

För att omvandla en elektrisk ström i en apparat till elektromagnetiska fält 

som breder ut sig i luften, eller tvärt om, används antenner. En antenn kan 

behöva skyddas från väderpåverkan och insyn. Ett sådant skydd kallas 

radom och sitter som ett hölje över antennen. Ett exempel på en radom är 

noskonen på ett flygplan. (978-91-7473-523-9) 

 

Från temat antenn för skribenten läsaren till remat radom. Radom blir nytt tema för att 

slutligen kopplas till noskonen som blir rema. Förklaringen avslutas med ett exempel 

och radom har fått sin förklaring.  

 

4.4 Förklaringsgrad 

Vad består egentligen en förklaring av? Vilken förklaringsgrad är tillräcklig? Detta är 

frågor en skribent av en populärvetenskaplig text måste ställa sig. Bland texterna finns 

exempel där skribenterna uppvisar både stilistisk finess och medvetenhet om 

facktermens plats i begreppssystemet:  

 

Även bakterier kan producera fibrer, som ger textur till olika livsmedel 

såsom yoghurt. Dessa bakterieproducerade fibrer används flitigt i 

livsmedelsindustrin för att ge konsistens åt maten. Till exempel används 
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xanthan i färdiga salladsdressingar för att motverka att örter och andra 

kryddor faller till botten. (978-91-89627-98-7) 

 

Läsaren får en välavvägd förklaring av xanthan som förvisso är ofullständig men 

alldeles tillräcklig i en populärvetenskaplig text. Xanthan dyker upp relativt plötsligt i 

exemplet men författaren har skickligt rört sig i den generiska begreppsrelationen från 

den överordnade till den underordnade termen och det råder sedan ingen tvekan om att 

xanthan är just en bakterieproducerad fiber. Vi får emellertid inte veta vad som möjligen 

skiljer xanthan från andra bakterieproducerade fibrer.  

Det finns i texterna flera exempel där hyperonyma och hyponyma begrepp 

förekommer: 

 

Utöver vilka proteiner och mängden av dem som förekommer i en cell 

spelar deras plats i cellen en central roll. En cell består av flera olika mini-

organ, så kallade organeller, i vilka olika uppgifter utförs. Exempel på 

dessa är lagring av information i cellkärnan, energitillverkning i 

mitokondrien och bearbetning, sortering och paketering av proteiner i 

golgiapparaten. (978-91-7473-481-2) 

 

Mitokondrien och golgiapparaten är hyponymer och har organell som hyperonym. 

Hyponymerna, vilka här blir sidobegrepp i en partitiv begreppsrelation, introduceras 

genom exempel på den hyperonyma kategorin, organeller. Läsaren får en partiell 

förklaring. Denna räcker för att på ett övergripande plan förstå texten, men ytterligare 

förklaringar, exempelvis genom parentes eller kommateringsmönstren, hade kunnat 

bidra till en ökad förståelse för de till organellen underordnade sidobegreppen. Vad 

särskiljer golgiapparaten från mitokondrien? 

Ibland används funktionella beskrivningar och omskrivningar för att förtydliga en 

definition, här ur ett tidigare analyserat exempel: 

 

Uppsättningen av gener i DNA (genomet), kan betraktas som drivande för 

konstruktionen av varje levande varelse, medan motsvarande proteiner, 

proteomet, är materiellt ansvariga för de flesta biologiska processer. Kort 

sagt, gener bestämmer vad celler ”ska kunna göra” medan proteiner 

definierar vad varje cell ”gör” ur en funktionell synvinkel (978-7473-529-

1)  

 

Intentionen är god och ökar förståelsen för begreppen, men man kan fråga sig om 

betydelsen förändras om ”bestämmer” och ”definierar” tillåts byta plats i den sista 

meningen.  

I populärvetenskapliga texter finns det goda möjligheter och stor frihet att 

använda olika stilistiska och pedagogiska grepp för att göra komplicerade tekniska 
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samband begripliga. En variant som förekommer i några texter är praktiska exempel för 

att förklara eller i alla föll stödja en förklaring av en fackterm:  

 

Fenomenet Fluid-Struktur Interaktion, vilket är forskningsämnet, existerar i en 

rad tillämpningsområden i praktiken. Luftpartiklars strömning kring en flexibel 

flygplansvinge eller hängbro samt vattenpartiklars passage kring havsplattformar 

och/eller propellrar till havsfartyg är några utav många exempel där en 

direkt/indirekt interaktion mellan föremålen i fråga och mediet i sig kan 

klassificeras under kategorin Fluid-Struktur Interaktion; FSI. Denna interaktion 

(mellan fluid och struktur) kan under stränga förhållanden leda till oönskade 

händelser såsom falering av en flygplansvinge, kollaps av en bro samt/eller 

häftiga vibrationer av t.ex. borrningsrör som är fast förankrade till oljeplattformar. 

(011030500) 

 

Författaren introducerar först termen och lämnar därefter exempel för att hjälpa läsaren 

att förstå vad en Fluid-Struktur Interaktion är. Därefter lämnas ytterligare exempel på 

konsekvenser av vad bristande förståelse för fenomenet kan leda till. Exemplifiering är 

ofta ett effektivt och pedagogiskt sätt att bygga ut en förklaring. 

 

5 Diskussion 

Det är en stor utmaning att förmedla betydelsen av olika begrepp i populärvetenskaplig 

text. Samtidigt har begreppen stor betydelse för svenskan som vetenskapsspråk.  

 

5.1 Facktermsmodellen  

Facktermsmodellen beskriver olika sätt att introducera och förklara facktermer. Genom 

att studera de olika mönstren och kategorierna kan vissa för- och nackdelar urskiljas. 

Om exempelvis en kort förklaring eftersträvas kan facktermsmodellen användas för att 

belysa huruvida kommatecken eller parentes bör användas. Genom att olika strukturella 

beskrivningar samlats kan modellen också användas för att skapa variation i texter där 

flera facktermer ska introduceras och förklaras. För den som vill utveckla sitt skrivande 

och bygga ut sina förklaringar kan inspiration förhoppningsvis hämtas till mer 

sammansatta och varierade förklaringar.  

Innan facktermsmodellen eventuellt kan användas som ett pedagogiskt verktyg 

bör fler texter av samma typ studeras för att bygga ut modellen med fler exempel och 

kanske med fler varianter för formell och textuell struktur.  

  



  
 

27 

5.2 Begreppens betydelse för populärvetenskapliga texter  

Facktermer förekommer i nästan alla de studerade populärvetenskapliga 

avhandlingssammanfattningarna. I fler än hälften av sammanfattningarna förekommer 

emellertid en eller flera facktermer som inte förklaras. Att hitta rätt abstraktionsnivå och 

en rimlig förklaringsgrad för de facktermer som används tycks utgöra en stor utmaning 

för skribenterna. 

Pelger & Santesson (2009 s. 52) menar att skribenter ibland ”ger upp försöken att 

välja allmänspråkliga termer och låter facktermerna flöda fritt”. Det är onekligen en 

utmaning att välja ut vilka facktermer, om ens några, som bör vara med och sedan 

förklara dem på ett lämpligt sätt. En lika stor utmaning kan vara att välja 

allmänspråkliga termer för att beskriva fenomen och samband som författaren annars 

uttrycker med facktermer. Inom vissa fack kanske det heller inte utvecklats svenska 

facktermer i tillräcklig utsträckning.  

Svenska saknar knappast uttrycksresurser (facktermer, fraseologi och textmönster) 

för fackspråklig kommunikation även om frågan inte undersökts närmare (Salö & 

Josephson 2013, s. 27). Det är nog inte en alltför vågad gissning att påstå att svenskan 

med sina ordbildningsmöjligheter rymmer goda möjligheter för nybildning av ord och 

facktermer. Går det inte bilda nya ord går det alldeles utmärkt att låna. Facktermernas 

betydelse för den fackspråkliga kommunikationen är uppenbar men det har också 

framförts argument för användande av facktermer i populärvetenskaplig 

kommunikation. Melander & Thelander (2006, s. 41) menar att man för 

forskningsinformation behöver ”tillgång till den begreppsapparat som ett utvecklat 

terminologisystem erbjuder”. Pelger & Santesson (2012, s. 52) beskriver facktermer 

som nödvändiga även i populärvetenskapliga texter. Termerna bör däremot inte bli för 

många och de måste förklaras. Ett viktigt argument ligger i utvecklingen av 

allmänspråket, där facktermer vandrar från fackspråk till allmänspråk (Josephsson 

2007). Mot bakgrund av detta argument framstår den populärvetenskapliga 

kommunikationen som delvis beroende av facktermer. 

 

5.3 Begreppens betydelse för svenskan som vetenskapsspråk 

Om svenskan inte ska förloras som vetenskapsspråk är det nödvändigt att svenska 

termer utvecklas och att svenskan används på ett sådant sätt att utveckling av ett 

vetenskapsspråk faktiskt möjliggörs. Om detta är att beskriva som en domänförlust eller 

en möjlighet att vinna en domän kan diskuteras.  
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I Språkpolicy för KTH (2010) hänvisas till Språklagens krav på att språket skall 

vara ”vårdat, enkelt och begripligt”. Bristande språklig kompetens skulle enligt samma 

skrift kunna leda till att ”inte ens populärvetenskapliga diskussioner kan föras på 

svenska”. Konsekvenserna av detta beskrivs som allvarliga med följder för både 

folkbildning och demokrati. Intressant är att den populärvetenskapliga diskussionen 

lyfts fram som ett exempel på språkligt förfall. Klarspråk i den populärvetenskapliga 

diskussionen förutsätter möjligen färre facktermer men varför skulle den, språkligt sett, 

vara mindre krävande än den vetenskapliga diskussionen, om den ens står i motsats till 

den populärvetenskapliga? 

Salö & Josephson (2013, s. 27) lyfter en viktig poäng när de skriver att 

avhandlingar är en marginell publiceringsform sett i ljuset av artiklar och 

konferensbidrag. Att utveckla svenskan som fackspråk genom avhandlings-

sammanfattningar, som dessutom ofta är populärvetenskapligt skrivna, kräver enligt 

författarna andra och större insatser, eller en annan ambitionsnivå för 

vetenskapssvenska, i alla fall inom teknik och naturvetenskap.  

Ekberg (2011) menar, i likhet med Salö & Josephson, att den enda framkomliga 

vägen är att forskare publicerar sig på båda språken. Svenska sammanfattningar i 

engelskspråkiga avhandlingar är en väg och ska det utvecklas svenska facktermer måste 

det helt enkelt skrivas på svenska, både vetenskapligt och populärvetenskapligt.  

 

5.4 Populärvetenskapligt skrivande och svenska som vetenskapsspråk 

Jensen m.fl. (2008, s. 533) visar att seniora forskare i högre grad än sina yngre kollegor 

populariserar sin forskning. Detta kan ha flera förklaringar och gäller inte nödvändigtvis 

i Sverige, men initiativet från LTH att alla doktorander ska skriva en 

populärvetenskaplig sammanfattning framstår onekligen som ett intressant initiativ där 

även juniora forskare uppmanas att skriva populärvetenskapligt.  

Kalleberg (2012, s. 7) sammanfattar resultat från flera olika undersökningar som 

pekar på att forskare som populariserar och sprider sin forskning utanför akademin 

också är mer produktiva i akademisk mening, dvs. med antal publicerade artiklar. 

Samme författare (Kalleberg 2012, s. 19) lyfter en mycket intressant och relevant 

synpunkt i behovet av popularisering även för specialiserade forskare. Alla, lekmän och 

forskare, är del av ett större sammanhang med ett behov av ömsesidigt kunskapsutbyte. 

Popularisering kan också vara ett sätt för specialister att lära av andra specialister. 
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Parkinson & Adendorff (2004) menar att den populariserade texten fyller en 

viktig funktion för både undervisning i olika ämnen och för undervisning i vetenskapligt 

skrivande. En populärvetenskaplig text kan vara en utmärkt första läsning i ett ämne, 

och skrivande av populära texter kan vara ett sätt att utveckla även det vetenskapliga 

skrivandet.  
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