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Inledning
Rikstermbanken består av terminologisamlingar från ett stort antal källor av olika typer och
från olika upphovsmän. Rikstermbankens källor utgörs både av terminologiska ordlistor
utarbetade av terminologer i samarbete med fackexperter (t.ex. TNCs ordlistor eller ordlistor
från Terminologicentralen TSK i Finland) och av ordlistor som kommer från myndigheter,
företag och branschföreningar. Rikstermbanken innehåller också termer och definitioner som
hämtats från författningar, myndigheters föreskrifter och Statens offentliga utredningar
(SOU). Materialet i Rikstermbanken är enhetligt presenterat i form av termposter. En
termpost är en strukturerad samling av information om ett begrepp inom ett ämnesområde.

Termpostens struktur
En termpost kan innehålla följande information:
• termer på ett eller flera språk
• definition eller förklaring
• kompletterande information
• källhänvisningar
Informationen i en termpost är strukturerad i ett antal fält försedda med rubriker, t.ex. SVENSK
TERM, DEFINITION osv. I vissa fält presenteras flera typer av information. I termfälten (där t.ex.
svensk term, fransk term, tysk term anges) kan det förutom själva termen också finnas
grammatisk information, information om språkvariant m.m. Så här kan en termpost se ut:
FÄLTRUBRIKER
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TERMER

Termer
Som termer i Rikstermbanken räknas förutom regelrätta termer även namn, fraser, kemiska
formler och beteckningar för storheter och enheter. Termer och namn (t.ex.
organisationsnamn) anges i termfälten, fraser samt kemiska formler och beteckningar
presenteras i egna fält – fras- och beteckningsfälten.

Termposten inleds med en uppslagsterm. En uppslagsterm står i fet stil överst i termposten.
Som uppslagstermer i Rikstermbanken förekommer bara termer och fraser på svenska eller på
något av Sveriges officiella språk (finska, nordsamiska m.m.). Termer på andra språk
betraktas som ekvivalenter till uppslagstermen. I exemplen ovan är berg och isflaken fryser
ihop uppslagstermer medan Gestein, roche, the ice packs är ekvivalenter.
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Om det finns flera termer på samma språk i termposten står de efter rubriken SVENSKA (FINSKA,
ENGELSKA, osv.) TERMER:

Samma uppslagsterm i flera termposter
Det kan finnas flera termposter med samma uppslagsterm i Rikstermbanken. Sådana
termposter kommer från olika källor eller från samma källa. De kan höra till samma
ämnesområde eller till vitt skilda ämnesområden. Och de kan innehållsligt stämma överens
fullständigt eller avvika från varandra.
Samma uppslagsterm – olika källor

I exemplet nedan benämner uppslagstermen material två olika begrepp i två skilda
ämnesområden (transport och värmebehandling):

I nästa exempel kommer termposterna från olika källor och två olika ämnesområden (bygg
och färg- och lackindustri) men de beskriver samma begrepp på ett identiskt vis:

Samma uppslagsterm – samma källa

Ibland används samma term för flera begrepp inom samma källa. Sådana uppslagstermer
markeras med en efterställd siffra inom parentes som t.ex. operation (1) och operation (2)
nedan.
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Observera att en efterställd siffra utan parentes utgör en del av termen, t.ex. eldningsolja 1.
Samma uppslagsterm – olika ordklasser

Det finns uppslagstermer i Rikstermbanken som stavas på samma sätt men som hör till olika
ordklasser, t.ex. baktericid som finns som både substantiv och adjektiv. Om de kommer från
samma källa markeras uppslagstermerna med en efterställd siffra inom parentes samt med en
beteckning för ordklassen.

Termens status
Det kan finnas flera termer på samma språk i termposten. Detta avspeglar en situation där
samma begrepp har flera benämningar. I de ordlistor som är utarbetade enligt terminologiska
principer brukar man ange den termen som är mer etablerad i ämnesområdet än de andra som
uppslagsterm. I Rikstermbanken markeras detta genom att ordet REKOMMENDERAD står direkt efter
rubriken SVENSK/FINSK/ENGELSK TERM. De andra termerna (synonymer till uppslagstermen) markeras
med ordet ACCEPTERAD.

En term kan också markeras som AVRÅDD, vilket innebär att den (av ämnesexperter) bedömts
vara olämplig av något skäl, t.ex. för att den är föråldrad. En avrådd term visas som
överstruken:

Om det inte finns någon upplysning om rekommendationsnivå listas termerna i den ordning
som de hade i den ursprungliga källan, som de engelska termerna soil, earth de tyska termerna
Boden, Erde osv. nedan:
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Uttal
Uttal anges i förenklad notation efter en term där det anses relevant.

Betoning indikeras med apostrof efter betonad stavelse:

Grammatisk information
För vissa termer kan det vara viktigt med grammatisk information av typen ordklass, böjning,
genus och numerus. Observera att genusmarkören alltid står efter termens sista ord även om
genusangivelsen gäller huvudordet i en flerordsterm, se exempel med malt noir nedan.
Förkortningar för genus m.m. som används i termposterna finns listade i avsnittet
Förkortningar.

BÖJNINGSFORMER

GENUS

Upplysningar om språkvariant
En språkvariant (t.ex. US som står efter en term som främst används i amerikansk engelska
eller FI som står efter en term på finlandssvenska) anges mellan snedstreck direkt efter termen
(eller efter grammatisk information om sådan finns). De förkortningar som används finns
listade i avsnittet Förkortningar.
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SPRÅKVARIANT

Definition
Definitionerna i Rikstermbanken följer terminologiska principer. Detta innebär för det första
att definitionen är en begreppsbeskrivning som hjälper till att placera begreppet i rätt
sammanhang bland relaterade begrepp och samtidigt avgränsa det mot andra begrepp. För det
andra innebär det att definitionen till formen aldrig får uttryckas med en fullständig mening.
Vill du veta mer om terminologiskt korrekta definitioner, se t.ex. skriften ”Metoder och
principer för terminologiarbete”1.
Så här ser definitionen av begreppet träd ut:

Förklaring
I vissa termposter finns förklaringar i stället för definitioner. En förklaring ger en viss
föreställning om begreppet men är inte uppbyggd enligt terminologiska principer. Till skillnad
från definitionen har förklaringen en ledigare form och kan bestå av en eller flera meningar:

Som förklaringar kan i Rikstermbanken också anges så kallade legaldefinitioner som hämtats
från SFS och myndigheters föreskrifter:

1

Kan nedladdas gratis på: http://www.tnc.se/images/stories/Bokhandel/rap481.pdf.
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Anmärkning
I anmärkningen ges kompletterande information om det begrepp som beskrivs i termpostens
definition eller förklaring:

eller om termpostens uppslagsterm:

Ekvivalensanmärkning
I ekvivalensanmärkningen ges information om begreppsliga skillnader mellan termer på olika
språk:
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Användningsområde
Här anges information som begränsar definitionens räckvidd. I exemplen nedan får du veta att
definitionen av begreppet sensor bara gäller området rymdteknik och att definitionen av
aktionsradie bara kan tillämpas när det handlar om flygplan.

Exempel
Här anges typiska exempel på det begrepp som beskrivs i termposten:

Se även
De termer som anges efter rubriken SE ÄVEN hänvisar till de termposter med relaterade begrepp
som finns i samma ursprungliga källa.
Tungbetong (i exemplet nedan) definieras med hjälp av ballast med hög densitet som också
har en egen termpost med definition i Betongteknisk ordlista (TNC 46). Därför ges en
hänvisning till denna termpost:
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Glasad dörr (i exemplet nedan) är inte riktigt samma sak som glasdörr även om termerna är
mycket lika. Därför ges hänvisningar mellan termposterna:
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Se vidare under
Vissa termposter innehåller information som gäller flera närabesläktade begrepp. Termposten
kommunikationssatellit innehåller en definition av begreppet medan det i anmärkningar också
finns också information om två relaterade begrepp: passiv kommunikationssatellit och aktiv
kommunikationssatellit.

I termposterna för passiv kommunikationssatellit och aktiv kommunikationssatellit saknas
begreppsbeskrivningar; här finns bara begreppens motsvarigheter på andra språk. I stället görs
en hänvisning till termposten för kommunikationssatellit. Sådana hänvisningar introduceras
med rubriken SE VIDARE UNDER:

Klassifikationskod
Rikstermbanken saknar övergripande klassifikation men i vissa termposter anges
klassifikationskoder enligt bl.a. SAB-systemet (klassifikationssystem för svenska bibliotek)
och UDK-systemet (universella decimalklassifikationssystemet).
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Källa
Här anges länken till den källa som termposten har hämtats ifrån. Klickar du på länken får du
en fylligare beskrivning av källan. En ursprunglig källa kan vara ”sekundär”, dvs. den kan
innehålla information som i sin tur hämtats från en annan källa (”primär”). I sådana fall anges
uppgiften om den primära källan inom parentes direkt efter informationen i fråga – som i
exemplet nedan där definitionen har hämtats från Verksamt.se:

Du kan också se den fullständiga förteckningen över alla källor som finns i Rikstermbanken
om du klickar på KÄLLOR på ingångssidan. Du kan sortera om förteckningen genom att klicka på
respektive kolumnrubrik. Klickar du på källans titel i förteckningen får du en detaljerad
beskrivning av källan:

Förutom uppgifterna i exemplet kan det också ingå bakgrundsinformation eller en kommentar
från Rikstermbankens sekretariat i källbeskrivningen:
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Illustration
I några termposter ges länkar till bilder, figurer, tabeller eller diagram som finns i den
ursprungliga källan. Klicka på Visa illustration så får du se illustrationen.
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Enkel sökning
Hur du söker
Skriv in ett eller flera ord som du vill söka på. När du använder specialbokstäver i latinska
alfabet, t.ex. æ, ø, š kommer de att tolkas enligt listan (se avsnittet Specialbokstäver). (Även
andra alfabet – kyrilliska och grekiska – kan användas och de tolkas naturligtvis inte.)
Observera att sökningen inte är versalkänslig.
1. Välj sökalternativ enbart bland termer (förvald inställning) eller även i all annan text.
2. Tryck på returtangenten eller på knappen Sök.
Om du väljer alternativet enbart bland termer kommer din sökning att begränsas till
termfälten, dvs. fälten med rubrikerna som innehåller ordet term eller ordet fras. Detta
alternativ passar dig som vill veta vad ditt sökord heter på något annat språk. Om du söker på
svenska (eller på något av Sveriges minoritetsspråk) får du oftast träff i termposter som också
innehåller en definition eller förklaring av begreppet bakom ditt sökord. Observera att du vid
enkel sökning får träffar på alla språk där din söksträng förekommer. Därför ger sökning på
t.ex. sur träffar i termposter som innehåller antingen det svenska adjektivet sur eller den
franska prepositionen sur.
Ibland får du träff på en term som förekommer i definitionen, förklaringen eller anmärkningen
även om du valt sökalternativet enbart bland termer. Anledningen till detta är att det kan ges
relevant information i en termpost om andra termer än de som anges i termfälten. Om du
väljer enbart bland termer och söker på betongmassa eller cementbruk får du träff även i
denna termpost:

Om du väljer även i all annan text genomförs sökningen alltid i definitioner, förklaringar och
anmärkningar. Om du skulle söka på t.ex. avrundning i Rikstermbanken och väljer enbart
bland termer kommer du inte att få några träffar, men väljer du även i all annan text får du två
träffar där termen förekommer i definitionerna i termposterna för fallande mått och
rundningsgrad.

Flera sökfunktioner
Booleska operatorer: ELLER, OCH och INTE
Om du angav flera ord i sökfältet kan du anpassa din sökning till dina behov genom att
använda de booleska operatorerna ELLER, OCH och INTE. (De måste skrivas med versaler
och motsvarar eng. OR, AND respektive NOT.) Skriver du ingen operator förutsätts OCH
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mellan ord. Du får alltså träffar i termposter som innehåller alla dina sökord när du anger flera
ord i sökfältet. Om du i stället använder ELLER mellan ord får du träff i termposter som
innehåller något av orden. Här får du träffar med ordet luft eller ordet vatten:

Om du vill utesluta träffar använder du operatorn INTE. När den används finns inget förutsatt
OCH mellan ord så OCH måste skrivas ut. Här får du träffar med dubbel men inte med
anlöpning:

Jokertecken
Alla jokertecken (*, ” ”, ?) kan enbart användas i enkel sökning.
Asterisk (*) använder du om du vill få träff även när ditt sökord/ dina sökord förekommer
som en del i andra ord. En sökning på t.ex.
• kredit* ger träffar med ordet kredit och ord som börjar med kredit (kreditera,
kreditförsäkring osv.)
• *kredit ger träffar med ordet kredit och ord som slutar med kredit (checkkredit, exportkredit
osv.)
• *kredit* ger träffar med ordet kredit och ord som börjar och/eller slutar med kredit
(exportkreditgaranti, kontokredit, kreditgräns osv.)
• artesisk* *vatten ger träffar på t.ex. artesiskt grundvatten.
Citattecken (” ”) använder du runt två eller flera ord i sökfältet om du enbart vill få träffar
där dessa ord förekommer i denna ordning och intill varandra. En sökning t.ex. på ”varm luft”
ger träffar där varm luft ingår men inte med varmluft, luft varm eller varm fuktig luft osv.
Frågetecken (?) använder du i stället för ett valfritt tecken. En sökning på t.ex. s?anning ger
träffar på scanning och skanning.

Utökad sökning
Hur du söker
1. Skriv in ett eller flera ord.
2. Ange det språk som ditt sökord hör till:
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Om du väljer ett av språken i menyn får du enbart träffar på detta språk. Väljer du alternativet
alla språk kan du få träffar på flera språk om ditt sökord råkar finnas på flera språk,
exempelvis finns termen system bl.a. på svenska, tyska, engelska, danska och norska. Om du
låter bli att välja språk letar systemet efter termer på svenska (förvald inställning).
3. Markera i rutan … och även i all annan text på detta språk (definitioner, anmärkningar
o.d.) om du vill söka på flera ställen i termposten.

4. Välj bland följande alternativ (om du angett ett ord i sökfältet): med exakt detta ord,
som börjar med detta ord (högertrunkering), med detta ord i alla former (vänster- och
högertrunkering).
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Exempel
Om du har sökt på element och valt alternativet med exakt detta ord får du träffar med ordet
element (oavsett om det står självständigt eller om det utgör ett av orden i en flerordsterm),
t.ex. meteorologiskt element, separerande element.
Om du har sökt på element och valt alternativet som börjar med detta ord får du träffar med
ordet element (oavsett om det står självständigt eller om det utgör ett av orden i en
flerordsterm) och även träffar där element står i början av en sammansättning, t.ex.
elementaraktion, elementarfiber.
Om du har sökt på kropp och valt alternativet med detta ord i alla former får du träffar med
ordet kropp (oavsett om det står självständigt eller om det utgör ett av orden i en
flerordsterm) och även träffar där kropp står i början, mitten eller slutet av en
sammansättning, t.ex. kroppsmålningar, antikroppsnivå, ankarkropp.
5. Välj bland följande alternativ (om du angett flera ord i sökfältet): med exakt dessa ord i
denna ordning, med exakt dessa ord oavsett ordning, med alla ord i alla former oavsett
ordning (vänster- och högertrunkering).

Exempel
Om du har sökt på cooling system på engelska och valt alternativet med exakt dessa ord i
denna ordning får du träffar med orden cooling system, cooling system fitter och emergency
core cooling system.
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Om du har sökt på system pressure på engelska och valt alternativet med exakt dessa ord
oavsett ordning får du träffar med orden system pressure, pressure system, high pressure
system, pressure relief system, system pressure drop.
Om du har sökt på system pressure på engelska och valt alternativet med alla dessa ord i alla
former oavsett ordning får du träffar: system pressure, pressure system, pressure-suppression
system.
6. Ange språk under Ge enbart sökträff … om du dessutom vill veta vad ditt sökord/dina
sökord heter på något annat språk:

Exempel
Om du har sökt på system på svenska och valt alternativet Ge enbart sökträff om det finns
termer på nordsamiska får du enbart träffar där nordsamiska termer ingår:

Om du inte fått någon träff
kan det bero på:
o att din stavning avviker från den som finns i Rikstermbanken
o att det ämnesområde som ditt sökord hör till inte ännu finns i Rikstermbanken
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o att dina sökpreferenser gör sökningen begränsad. Du kan då försöka söka i all text eller
t.ex. utesluta citattecken (vid enkel sökning) eller välja andra alternativ (vid utökad
sökning).
o antalet träffar är för stort (visningsgränsen är f.n. 300).

Om du har fått för många träffar
kan du begränsa din sökning
o genom att välja alternativet enbart bland termer
o genom att använda citattecken (enbart vid enkel sökning).

Träfflistan
Om du har fått träff visas resultaten i en träfflista där varje träff utgörs av en komprimerad
termpost där ditt sökord markeras med en avvikande bakgrundsfärg:
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I en komprimerad termpost visas:
• uppslagstermen och eventuellt andra termer på samma språk
• del av definitionen, förklaringen eller anmärkningen (det utelämnade indikeras med tre
punkter: …) beroende på vad som finns i termposten
• en lista över övriga språk (anges som språkkoder, se avsnittet Förkortningar) om sådana
finns i termposten
• källangivelse.
Exempel

Om du vill ha mer information om din träff än den som visas i träfflistan klickar du antingen
på uppslagstermen eller på länken Visa hela termposten. Här visas termposten fluorescerande
färg:
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Observera att ditt sökord inte markeras i termpostbilden. (Om du vill leta på sidan kan du
använda webbläsarens sökkommandot Ctrl+f, eller Kommando+F på Macintosh.)

Sortering av träfflistan
Posterna i träfflistan är sorterade i alfabetisk ordning. När den principen inte räcker, t.ex. när
det finns flera träffar med samma uppslagsterm eller när samma term finns på flera språk,
tillämpas andra principer. Här är ett exempel på hur träfflistan vid enkel sökning på
investering har sorterats:
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I det här exemplet tillämpas följande sorteringsprinciper för träfflistan:
o
Första träffen med investering kommer från den senast utgivna källan (kronologi).
o
Träffar med investering visas före träffen med utländsk direkt investering (grad av
exakthet).
o
Träffen med utländsk direkt investering visas före träffarna där investering finns i
anmärkningsfältet och definitionsfältet (plats i termposten).
Vid träffar i termfält på flera språk kommer träffar i svenska termfält normalt först. Därefter
sorteras träffarna på andra språk i följande ordning: engelska, tyska, franska, spanska,
katalanska, latin, danska, färöiska, isländska, norskt bokmål, nynorska, norska,
bosniska/kroatiska/serbiska, polska, ryska, grekiska, finska, meänkieli, estniska, nordsamiska,
grönländska, turkiska, kurdiska, arabiska och japanska (transkriberade enligt systemet
kunreisiki).

Typografi och särskilda tecken
• Fet stil används för uppslagstermer.
• Mager stil används för övriga termer samt text efter rubrikerna ANVÄNDNINGSOMRÅDE, DEFINITION,
FÖRKLARING, ANMÄRKNING.

• Kursiv stil används för böjningsformer.
• Mindre stil används för ordklassuppgifter.
• Hyperlänkar används för att markera hänvisningar till andra termposter (efter rubrikerna SE
ÄVEN och SE UNDER).
• [ ] Hakparenteser förekommer vid uttalsuppgifter samt vid upplysningar om vissa
faktakorrigeringar, t.ex. [upphävd], eller då en källa hänför sig enbart till någon del av
termposten, t.ex. anmärkningen.
• ( ) Bågparenteser anges kring upplysningar om genus
• (1) Bågparenteser kring en siffra används för att visa att det finns flera likstavade
uppslagstermer (som härstammar från samma källa).
• / / Snedstreck omger upplysningar om språkvariant.
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• ×, ° och andra specialtecken har kodats med Unicode. Visas
teckenkodning används i din webbläsare.

Förkortningar
=
adj.
adv.
ar
ca
D
da
de
E
en
eng.
es
et
f
F
FI
fi
fit
fo
fr
GB
gr
hr
is
ja
kl
koll.
ku
la
m
n
nb
nn
no
pl
pl.
ru
se
sing.
sr
subst.
tr
US

pluralform som är identisk med grundformen
adjektiv
adverb
arabiska
katalanska
tyska (förekommer i anmärkningar)
danska
tyska
engelska (förekommer i anmärkningar)
engelska
engelska (förekommer i anmärkningar)
spanska
estniska
femininum
franska (förekommer i anmärkningar)
finlandssvenska
finska
meänkieli
färöiska
franska
brittisk engelska
grekiska
bosniska/kroatiska
isländska
japanska
grönländska
kollektiv
kurdiska
latin
maskulinum
neutrum
bokmål
nynorska
norska
polska
plural
ryska
nordsamiska
singularis
serbiska
substantiv
turkiska
amerikansk engelska
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beror detta på att fel

Specialbokstäver
Specialbokstäver går att använda för sökning men de flesta kommer att tolkas enligt följande
lista. Detta innebär t.ex. att en sökning på møte ger träffar både på møte och möte (men inte på
mote); en sökning på Schuss också ger träff på Schuß.
á↔a
â↔a
ā↔a
ã↔a
ą↔a
æ↔ä
ć↔c
č↔c
ç↔c
đ↔d
ð↔d
é↔e
è↔e
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ê↔e
ë↔e
ę ↔e
ē↔e
ğ↔g
ı↔i
í↔i
ì↔i
İ↔I
î↔i
ï↔i
ī↔i
ĳ ↔ ij

ł↔l
ñ↔n
ń↔n
ŋ↔n
ó↔o
ò↔o
ô↔o
ō↔o
õ↔o
š↔s
ś ↔s
ş↔s
ß ↔ ss

þ ↔ th
ŧ↔t
ú↔u
ù↔u
û↔u
ū↔u
ÿ↔y
ü↔u
ž↔z
ż↔z
ź↔z
ø↔ö
œ ↔ oe

