
UPPSALA UNIVERSITET             Självständigt arbete, 15 hp 

Institutionen för nordiska språk            Svenska 4 

VT 2016 

 

 

 

 

 

 

En array av termer 

Om svenskans plats inom området programmering  

 

Jesper Orb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Björn Melander 

Institutionen för nordiska språk 



  2 

Sammandrag 
 

Inom programmering existerar ingen samlad officiell terminologi på svenska för begreppen 

som används inom området. Gör detta att svenskan blir bristfällig och splittrad inom området? 

Denna uppsats har hämtat terminologi utifrån tre olika handböcker inom programmering på 

svenska och undersökt om det finns en samstämmighet kring terminologin trots tidigare 

nämna problem. Vidare har utövare av ämnet programmering fått svara på vilka termer de 

själva använder eller har kommit i kontakt med bland dessa termer hämtade utifrån 

handböckerna. Resultatet visar att variationen mellan handböckerna är relativt liten och att 

variationen mellan utövarna är ännu mindre. Att inte ha en samlad terminologi upplevs därför 

inte som något hinder för svenskan inom området. 

 

Nyckelord: programmering, terminologi, domänförlust  
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1. Inledning 
Antalet människor i Sverige som jobbar med någon typ av programmering är ständigt ökande. 

Utvecklingen inom området går mycket snabbt. När man som studerande av ämnet väl har lärt 

sig att förstå ett visst verktyg inom programmering (programmeringen är att ge datorn 

instruktioner som den ska utföra) kan det redan finnas ett nytt verktyg som gör det man nyss 

har lärt sig, fast bättre. Dokumentationen och instruktionerna för hur man använder dessa 

verktyg inom programmering måste anpassas för att nå många användare på en global skala; 

det naturliga för utvecklarna av dessa verktyg är därför att ge ut den officiella 

dokumentationen på engelska. För en nybörjare inom området som vill ta till sig innehållet 

men inte har engelska som modersmål kan detta skapa problem om man inte är tillräckligt van 

vid det engelska språket. Att samtidigt försöka lära sig ett komplicerat ämne som 

programmering blir inte lättare av att man måste göra det på ett annat språk eftersom studier 

visar att man lär sig bäst på sitt modersmål (Salö 2010:16).  

 Att skriva handböcker i ämnet programmering som riktar sig till nybörjare för med sig en 

del komplikationer om man väljer att skriva dem på ett annat språk än engelska. Dels existerar 

det ett antal nyckelord på engelska inom programmering som man inte får översätta eftersom 

datorn då inte kan tolka din programmering rätt (om man ska instruera datorn att göra ett val 

måste man t.ex. använda nyckelordet ’if’). Men framförallt existerar det inte någon samlad 

officiell terminologi för området som översättare kan utgå ifrån när de översätter 

dokumentationen till svenska, vilket gör att de får göra sina egna val i översättningarna 

oberoende av riktlinjer eller regelverk. 

 Att svenskan tappar mark har länge varit en fråga inom flera olika områden t.ex. 

naturvetenskapen då majoriteten av de avhandlingar och verk som ges ut inom ämnet är 

skrivna på engelska (Salö & Josephson 2013:18). Man brukar hävda att det som sker inom 

dessa områden är en så kallad domänförlust (Melander 2013:332) och detta riskerar att 

försvaga svenskan som språk. För att motarbeta en domänförlust inom samtliga 

samhällsområden införde Sverige en språklag 2009 (SFS 2009:600). Språklagen säger bland 

annat att svenskan ska kunna användas och finnas tillgänglig inom alla samhällsområden 

(SFS 2009:600 §5). I och med den rådande digitaliseringen av samhället blir det därför viktigt 

att det finns ett fungerande språk inom IT-området som alla bosatta i Sverige kan ta del av. 

 Inom programmering har det dock inte direkt skett en domänförlust utan det är snarare att 

svenskan försöker slå sig in på mark redan starkt ockuperad av engelskan eftersom allt 

innehåll inom programmering ursprungligen är på engelska. Behovet finns ändå att skapa 
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innehåll på svenska inom området programmering, speciellt med tanke på dess frammarsch 

inom olika delar av skolväsendet samt påbudet i den rådande Språklagen. Men hur pass 

slagkraftig blir svenskan om det inte finns en enhetlig terminologi eller praxis för översättning 

av programmeringsrelaterad terminologi? Denna uppsats ämnar undersöka hur litteratur inom 

ämnet på svenska har valt att tackla översättningsdilemmat och hur översättningarna inom 

litteraturen stämmer överens med hur de studerande av ämnet använder den svenska 

terminologin. 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om tre olika handböcker av tre olika svenskspråkiga 

författare inom ämnet programmering i Java använder sig av samma terminologi eller om 

samma begrepp inom programmering beskrivs med olika termer i olika handböcker. Syftet är 

vidare att se om dessa termer sammanfaller med användarnas termer, i detta fall studerande av 

programmering på högre utbildningsnivå. 

1.3 Frågeställningar 
 

 Existerar det skillnader i i översättningarna av likadana begrepp och termer i de tre 

olika handböckerna? 

 Stämmer översättningarna av termer överens med vilka termer som används i 

praktiken av dem som studerar ämnet? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Domänförlust 
Ett språk måste alltid användas och utvecklas för att inte dö ut. Även om ett helt språk inte 

dör ut kan det fortfarande dö ut eller åtminstone försvagas inom specifika områden. Då detta 

händer brukar man säga att det sker en domänförlust (Melander 2013:314). Man får då en 

situation där det blir svårt inom vissa områden, programmering i denna uppsats fall, att 

kommunicera tydligt. 

Melander nämner flera nackdelar med att svenskan slutar användas inom ett visst 

samhällsområden (2013:332). Dels försvåras kommunikationen om man inte kan överföra 

kunskapen på ett korrekt och nyanserat sätt, missförstånd kan uppstå. Dels finns det studier 
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som visar på att inlärning och kunskapsutveckling bäst sker på modersmålet, varvid Melander 

påpekar att produktiviteten i arbetslivet inte gynnas av att gå över till engelska som 

huvudspråk (2013:332). Mest troligt är det att Sverige går mot parallellspråkighet men där 

svenskan används i vissa områden och engelskan reserveras till andra områden. 

2.2 Terminologi och fackspråk 
Terminologi beskriver Nuopponen, Pilke & Itävuori-Rinne som ”ett specialiserat språkbruk 

inom ett fackområde” (2010:13). I uppsatsens fall är detta fackområde programmering. 

Programmering brukar dock inte vara ett avgränsat område om man ser till t.ex. 

forskningsdiscipliner då programmering vanligtvis brukar hamna under forskningsområden 

som till exempel datateknik, datavetenskap eller systemvetenskap. Denna uppsats kommer 

dock utgå från att ”fackområdet” eller i vissa fall ”verksamhetsområdet” är programmering. 

  Handböcker inom programmering är riktade mot lekmän. Mer specifikt är 

handböckerna dock riktade mot lekmän som ämnar blir yrkesaktiva inom området, det vill 

säga blivande fackmän. Här går det att antingen dra distinktionen att handböckerna innehåller 

”populariserat språk” som är mellan fackman till lekman, eller att handböckerna använder sig 

av ”fackspråk” som är mellan fackman till fackman (Nuopponen, Pilke & Itävuori-Rinne 

2010:59). Oberoende av om det är fackspråk eller populariserat språk som används i 

handböckerna kommer uppsatsen ändå utgå ifrån att det är facktermer som används, dessa 

termer är desamma för alla utövare oberoende av vilken nivå eller i vilket syfte som man tar 

del av termerna. Termerna förenklas sällan utan då brukar förklaringarna av termerna lägga 

sig på en annan nivå beroende av vilken kontext som facktermerna förekommer. 
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3. Metod och material 

3.1 Material 
De tre handböckerna inom programmering i Java som kommer att undersökas är 

Programmeringsprinciper i Java av Fadil Galjić (2013), Java: Steg för steg av Jan 

Skansholm (2012) samt Objektorienterad Programmering och JAVA av Per Holm (2007).  

3.2 Urval av primärlitteratur 
Valet av vilka böcker som ska användas för insamling av termer gjordes utifrån vilka böcker 

inom programmering i Java som är populärast att använda. Utifrån sökningar på bibliotek och 

boklådor online efter programmeringsböcker i Java på svenska valdes de tre mest 

förekommande ut. Ett urvalskriterium var också att dessa böcker var relativt nya så att de är 

uppdaterade. Därför valdes böcker från 2000-talet och den äldsta är från 2007. Detta kommer 

dock troligtvis inte ha påverkan på resultatet i stort; själva språket Java uppfanns 1995 och de 

första böckerna inom programmering i Java kom strax därefter. Därför finns det ännu inte ett 

stort urval av böcker på svenska och dessa har inte ett stort åldersspann. Principerna för 

programmering är i princip desamma inom alla språk. 

3.3 Insamling och urval av termer 
För att veta vilka ord som ska undersökas har jag tagit skaparna av programmeringsspråket 

Java, Oracles, hemsida som utgångspunkt (Oracle 2016). På deras sida finns en genomgång 

av språket och därmed tas de mest grundläggande termerna upp på engelska. Vilka termer 

som valts utifrån hemsidan baseras på vilka termer som hemsidan framhäver som viktiga. 

Majoriteten av termerna har valts utifrån att de är antingen rubriker eller fetmarkerade på 

sidan. Alla termer som är antingen rubriker eller fetmarkerad kommer dock inte att 

undersökas då vissa termer ligger på en allt för avancerad nivå. 

Utgående från dessa kriterier har jag skapat en lista med de mest använda termerna inom 

programmering på engelska. Utifrån denna lista har jag sedan letat upp motsvarande svenska 

översättning i var och en av de tre handböckerna som undersöks. Handböckerna som 

undersöks följer i princip samma struktur som Oracles hemsida, d.v.s. de begrepp och termer 

som presenteras på hemsidan följer ungefär samma ordning som i handböckerna (och 

generellt varenda handbok i ämnet). Därmed söks orden upp i respektive kapitel där det är 

troligast att de för första gången nämns, enligt den vanligt förekommande strukturen. Om 
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termerna inte hittas på detta sätt söks ordet efter i det index som finns längst bak i 

handböckerna. För att få en uppfattning om vilka ord som jag ska leta efter i indexet använder 

jag Svensk Javaterminologi 1.1 (Nilsson 2012). Detta är en inofficiell lista över 

programmeringsterminologin på svenska som används som stöd i letandet. 

3.4 Enkät 
När väl de olika översättningar har hämtats från de olika handböckerna placeras dessa ord i en 

enkät som ställer de olika svenska översättningarna mot varandra. Olika grupper som studerar 

programmering i Java på yrkeshögskolor utför sedan enkäten för att se vad den faktiska 

användningen utav dessa ord är bland de som studerar ämnet. De studerande av 

programmering får det ursprungliga engelska ordet presenterat för sig och kommer sedan att 

få välja den översättning av ordet som de använder i sin utbildning eller kommit i kontakt 

med. 

 På grund av programmeringens natur att vara ständigt i förändring betyder det att böcker 

som skrivs i ämnet snabbt blir utdaterade. Men detta borde inte påverka de mest 

förekommande termerna eftersom grunderna inom programmering i princip inte ändrats 

avsevärt sedan programmeringens uppkomst, det är endast vissa metoder som ändras. Därför 

borde detta inte ha en negativ påverkan på metodvalet. 

3.5 Utformande av enkäten 
Enkäten är strukturerad på så sätt att varje fråga i enkäten enbart är det engelska ordet. 

Svarsalternativen till varje fråga är sedan de olika översättningar som hämtats ur de tre olika 

handböckerna. Alla svarsalternativ (alla översatta termer) presenteras som de är hämtade ur 

de olika handböckerna; detta betyder att även om vissa ord har väldigt liten variation i 

översättningen finns med. Det finns även ett kortare fritextalternativ (öppen fråga) på varje 

enskild fråga utifall enkätdeltagarna använder en egen svensk översättning som inte finns med 

bland svarsalternativen. Om enkätdeltagarna inte har kommit i kontakt med någon svensk 

översättning av termerna eller inte är bekant med termen alls uppmanas de att lämna ett tomt 

svar. I slutet av enkäten finns det även en fritextruta med övriga funderingar om man vill 

lämna några ytterligare kommentarer om enkäten. I början av enkäten finns det vidare en 

introducerande text som förtydligar ovanstående ”riktlinjer” för hur enkäten ska besvaras. 

 

https://www.nada.kth.se/~snilsson/publications/Javaterminologi/)
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3.6 Enkätens för- och nackdelar 
Esaiasson et al. tar upp sju faktorer som man borde ta i beaktning när man står i valet av att 

välja att utföra en enkätundersökning eller någon annan datainsamlingsmetod: kostnad, antal 

svarspersoner, svarsfrekvens, antal frågor, kontroll över svarssituationen, intervjuareffekter 

samt komplexitet i frågor och svar (2012:234). Att valet föll på webbaserad 

enkätundersökning berodde på att undersökningen och uppsatsen sammanfaller med den 

period då samtliga yrkeshögskolor är ute på praktik. Därför blev en enkät via nätet den enda 

praktiskt genomförbara metoden. Valet av enkät föll sig också naturligt på grund av den 

kvantitativa inriktningen på uppsatsen och uppsatsens frågeställningar. 

 Om jag istället skulle besöka yrkeshögskolorna och be eleverna besvara enkäterna i person 

skulle troligtvis svarsfrekvensen att vara högre. Esaiasson et. al. skriver att gruppenkäter 

brukar ofta ge en nästan hundraprocentig svarsfrekvens (2012:234). Antal svarspersoner 

(beroende på hur många som faktiskt går på deras lektioner) och antal frågor på enkäten 

skulle dock inte ändras. Fördelen med att infinna sig rent fysiskt vid en enkätundersökning 

blir att man finns tillgänglig för att reda ut missförstånd och överkomma problem med 

eventuella språkliga hinder i enkäten. 

 Eventuella nackdelar med denna ansats är att resultatet skulle kunna bli styrt. Eftersom 

enkätdeltagarna får färdiga svarsalternativ kan detta bidra till att man lutar sig mot något 

färdigt svarsalternativ istället för att bidra med den översättning man själv kommit i kontakt 

med. En annan nackdel med denna ansats är att enkäten är webbaserad och skickas via länk. 

Länken skickas med ett meddelande från mig ut via deras gemensamma chattprogram Slack. 

Med denna metod går det inte att säkerställa att alla svara på enkäten. Det går inte heller att 

säkerställa om alla elever ens har tagit del av meddelandet. Även om enkäten är utskickad för 

att ses av ett bestämt antal personer är det inte säkert att alla personer ens har tagit del av 

meddelandet. 
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4. Resultat 

4.1 Insamlade översatta termer 
Av de ursprungliga engelska termerna som skulle undersökas utifrån Oracles hemsida hittades 

samtliga termer i en översatt form i någon utav de handböcker inom programmering som 

undersöktes. Skansholm var den enda handboken där samtliga engelska termer representerade 

med en översatt svensk term. I Galjić var det enbart en term (collections) som inte hittades 

och i Holm fanns det totalt fyra stycken termer som inte hittades i översatt form (Equality 

operator, initialization, incrementation samt override). Att vissa termer inte hittades i vissa av 

handböckerna kan bero på att de ligger på en en mer avancerad nivå och därför inte diskuteras 

mer ingående i dessa handböcker för nybörjare. Om vi dessutom ser till termen collections 

(som inte fanns representerad i Galjić) är detta en större samlingsterm, delar av själva 

begreppet diskuteras i Galjić men själva termen nämns aldrig. Samma situation gäller för de 

termer som inte fanns representerade i Holm, begreppen togs upp och är en central del men en 

konkret översatt term återfanns inte.  

 I samtliga handböcker användes vid vissa tillfällen olika svenska översatta termer (med 

viss variation) för en och samma engelska term. I Skansholm användes både ”instansvariabel” 

och ”tillståndsvariabel” för termen instance variable (non-static fields), ”flyttal” och 

”flyttalsliteral” för floating point literal samt ”uttryck” och ”logiskt uttryck” för condition. I 

Holm användes både ”villkor” och ”villkorsuttryck” som översättning för condition. I Galjić 

användes ”global variabel” samt ”instansvariabel” för instance variable (non-static fields) 

samt ”villkor” och ”logiska uttryck” för condition. Det fanns alltså en viss variation inom en 

och samma handbok utifrån vilken kontext som termerna användes. 

 Själva variationen mellan de olika svenska termerna som hittades är dock generellt liten.  

Många termer hade en liten variation t.ex. condition vars påträffade översatta termer är 

villkor, villkorsuttryck, uttryck samt logiskt uttryck. I de få fall där det finns en stor variation 

av de påträffade termerna har vi som exempel array som översätts med både vektor och fält, 

möjliga anledningar till denna variation kommer att diskuteras i uppsatsens diskussionsdel. 

 I tabell 4.1 finns samtliga termer som undersöktes. I den vänstra spalten är den engelska 

termen. I den högra spalten är samtliga översatta svenska termer som påträffades i samtliga 

handböcker. Termerna är arrangerande i stigande alfabetisk ordning. 
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Tabell 4.1: Undersökta termer 

Engelsk term Svensk Term 

Argument Argument, anropsparameter 

Array Vektor, fält 

Block Block 

Character and string literal Stränguttryck, string variabel, teckensträng 

Class Klass 

Class variable (static fields) Klassvariabel, statisk attribut, global konstant 

Collections Datastrukturer, samling 

Condition Villkor, villkorsuttryck, uttryck, logiskt uttryck 

Conditional operator Logiskt uttryck, villkorsoperator 

Constructor Konstruktor 

Declaration Tilldelning 

Encapsulation Paketskydd, inkapsling 

Equality operator Jämförelseoperator, relationsoperator 

Expression uttryck 

Field Fält, attribut 

Floating-point literal Flyttal, flyttalsliteral, flyt-tal 

Incrementation Ökning 

Inheritance Arv, ärvning 

Initialization Initiering 

Instance variable (non-static fields) Instansvariabel, tillståndsvariabel 

Integer literal Heltal, heltalsliteral 

Interface Gränssnitt 

Local variable Lokal variabel 

Method Metod 

Overload Överlagring 

Override Överskugga, omdefiniera 

Parameter parameter 

Primitive data types primitiva typer, fördefinierade datatyper, primitiva 

värden 

Statement Sats 

Subclass Subklass 

Superclass Superklass, basklass 

Switch block Switch-sats, switch-konstruktion 
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4.2 Enkätens svar 
Bland samtliga termer var det ett antal termer som inte kom med i enkäten. Detta på grund av 

att det redan rådde en samstämmighet om termerna mellan de olika handböckerna. Valet var 

också delvis för att inte ha allt för många frågor i enkäten. det en sådan övervägande 

samstämmighet kring i samtliga handböcker att termen inte bedömdes tillräckligt givande att 

ha med i enkäten, det finns i princip ingen annan översättning som skulle kunna användas för 

termerna eftersom termerna är så pass etablerade.  

Totalt genererade enkäten 15 stycken anonyma svar. Eftersom enkäten skickades ut 

via Google Forms och var öppen så går det inte att säkerställa om någon elev gjorde enkäten 

två gånger eller flera. Men med tanke på det låga deltagarantalet skulle man kunna utgå ifrån 

att eleverna inte har besvarat enkäten flera gånger. 

4.3 Termer med ingen variation 
Av de 15 svar som kom in fanns det en relativt låg variation i svaren hos samtliga deltagaren. 

Av de termer som enkätdeltagarna skulle ge sitt svar kring var det 11 ord där det inte fanns 

någon avvikelse alls i svaren. Kring dessa ord fanns det en samstämmighet kring vad den 

översatta svenska termen är, d.v.s. det fanns ingen av referenterna som hade svarat avvikande 

i förhållandet till standardsvaret, de var överens om en översatt term.  Det var totalt 26 termer 

i enkäten som referenterna fick svara vilken översatt term de använder. Detta betyder att 

referenterna var överens om en översatt term till hundra procent i nästan hälften av fallen. 

Dessa ord presenteras i tabell 4.2. 
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Tabell 4.2: Termer med ingen variation 

Engelsk term Svensk term 

Local variable Lokal variabel 

Instance variable Instansvariabel 

Parameter Parameter 

Integer literal Heltal 

Equality operator Jämförelseoperator 

Expression Uttryck 

Statement Sats 

Initialization Initiering 

Constructor Konstruktor 

Subclass Subklass 

Overload Överlagring 

 

4.4 Termer med få avvikande svar 
Bland de kvarvarande termer utgörs en grupp av termer där referenterna inte var helt överens 

om ett svar. Hälften av termerna i denna grupp har endast ett avvikande svar, d.v.s. att 14 av 

referenterna var överens om en svensk översättning medan en referent hade angett ett svar 

som avvek från standardsvaret. Som även framgår av tabell 4.3 finns det en övervägande 

samstämmighet av resterande hälft. T.ex. om vi ser på den engelska termen ”Primitive data 

types” är variation i översättningarna relativt liten. Majoriteten (12 stycken) av 

enkätdeltagarna har svarat ”Primitiva typer” medan två deltagare har svarat ”Primitiva 

värden” och en deltagare har svarat ”Primitiva datatyper”. Den term som avvek mest från 

resten av grupp är den engelska termen field där 12 stycken deltagare svarade att de använder 

eller har kommit i kontakt med den direktöversatta termen ”Fält” medan tre stycken deltagare 

angav att de använder eller har kommit i kontakt med den svenska termen ”Attribut”. 

 Även om ungefär hälften av termerna har en viss variation i svaren från referenterna är det 

inga stora variationer som framgår av tabell 4.3.  
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Tabell 4.3: Termer med liten variation 

Engelsk Term Svensk term 

Field Fält (12) 

Attribut (3) 

Class variable Klassvariabel (13) 

Statiskt attribut (1) 

Global konstant (1) 

Primitive data types Primitiva typer (12) 

Primitiva värden (2) 

Primitiva datatyper (1) 

Floating point literal Flyttal (11) 

Flyt-tal (4) 

Condition Villkor (11) 

Uttryck (1) 

Villkorsuttryck (2) 

Logiskt uttryck (1) 

Switch block Switch-sats (14) 

Switch-konstruktion (1) 

Superclass Superklass (14) 

Basklass (1) 

Interface Gränssnitt (14) 

Interface (1) 

Argument Argument (14) 

Anropsparameter (1) 

Inheritance Arv (13) 

Ärvning (2) 

Encapsulation Inkapsling (14) 

Paketskydd (1) 

Collections Samling (14) 

Datastrukturer (1) 
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4.5 Termer med större variation 
Det fanns även två termer i enkäten där svaren hade fem eller fler referenter vars svar avvek 

från standardsvaret, eller där det inte finns ett tydligt standardsvar. Bland dessa termer fanns 

det en översatt term som hade flest svar men svaren var inte lika övervägande som resten av 

orden i enkäten. Som framgår av tabell 4 hade termen array flest röster (9 st.) på den svenska 

termen ”vektor” men många av enkätdeltagarna använde eller hade kommit i kontakt med 

termen ”fält” (5 st.) medan en deltagare tydligen inte använde någon av den översatta 

termerna utan hade skrivit in array i fritextalternativet. 

 Den andra termen är String literal som hade flest avvikelser i själva svaren. Åtta av 

enkätdeltagarna hade svarat den halvöversatta termen ”String-variabel” där string inte har 

översatts men suttits ihop med den svenska översättningen av variable. Fem av deltagarna 

hade svarat ”stränguttryck” och två av deltagarna hade svarat ”teckensträng”.  

 

Tabell 4.4: Termer med stor variation 

Engelsk term Svensk term 

Array Fält (5) 

Vektor (9) 

Array (1) 

String literal Stränguttryck (5) 

Teckensträng (2) 

String-variabel (8) 

 

4.6 Användande av den icke översatta termen 
För tre av termerna (array, integer literal och interface) fanns det enkätdeltagare som valde 

att i fritextalternativet skriva in den engelska termen. För dessa termer kände dessa 

enkätdeltagare att de alltså inte kommit i kontakt eller använt någon av de översatta svenska 

termerna utan använde sig utav den engelska termen. En person använde alltså array för 

array, en person använde integer för integer literal och en person använde interface för 

interface. Det var alltså tre olika referenter som använde den engelska termen. 

 Här existerar det alltså luckor i terminologin för vissa av referenterna då de inte har 

kommit i kontakt med någon av de svenska termerna och använde sig utav den engelska 

termen. Dock var det bara på en enstaka term för tre olika referenter, resten av termerna hade 

de inga problem med att ange en svensk översatt term.   
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5. Diskussion 

5.1 Inofficiell terminologi 
Resultatet av insamlingen av termer visar att trots att det inte finns en samlad officiell 

terminologi inom programmering bidrar detta inte till att terminologin blir splittrad inom 

området, i alla fall inte sett till handböcker inom programmering och inom 

programmeringsspråket Java. Vidare bekräftas att terminologin ändå är i stort sett samlad 

genom den utförda enkäten där majoriteten av referenterna i enkäten var överens om en och 

samma svensk översatt term för många a begreppen. För en tredjedel av ursprungstermerna 

var referenterna i enkäten helt överens om en översatt term. I de resterande fallen fanns det en 

relativt stor enighet om vilken term som de använder eller har kommit i kontakt med. Där 

referenterna inte var till hundra procent överens var det ofta en eller två personer som hade 

svarat annorlunda än resten av de som svarat. Till exempel har vi termen Switch block där 14 

stycken hade svarat switch-sats och en hade svarat switch-konstruktion (se tabell 3). Som vi 

ser är majoriteten övervägande åt en term, samtidigt som termerna i sig inte skiljer sig 

avsevärt.  

5.2 Synonymi 
Att både de olika handböckerna som undersökts samt referenternas svar varierar behöver dock 

inte bero på att engelskan har gjort det svårt för den svenska terminologin. En möjlig 

anledning kan vara att synonymi är ett vanligt förekommande fenomen. Det gäller i språk 

generellt, men framförallt inom olika delar av vetenskapen, särskilt inom teknik. 

Att det finns en viss variation av bland de termer som hämtades ur de olika läroböckerna 

behöver alltså inte vara en negativ indikation på att terminologin är splittrad. Enligt 

Nuopponen, Pilke & Itävuori-Rinne är monosemi (endast en term för ett begrepp) något som i 

praktiken nästan aldrig är möjligt och synonymi har en ”relativt synlig roll” inom de flesta 

fackområden (2010:60). Nuopponen, Pilke & Itävuori-Rinne skriver vidare att ”förekomsten 

av parallella termer kopplas speciellt ihop med områden där utvecklingen är snabb och där 

övergripande samordning saknas.” (2010:60). Programmering är just ett sådant område där 

det sker en konstant förändring och där det saknas en övergripande samordning. 

 Att det existerar flera olika termer på samma begrepp inom programmering behöver inte 

vara ett tecken på att det råder en oenighet och otydlighet kring vilka termer som ska 

användas. Även om det i teorin skulle vara praktiskt om det råder fullständig enighet kring 
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termer är detta något som sällan uppnås. Om man t.ex. vidgar perspektivet till svenskan, samt 

språk i allmänhet, så kommer det alltid att finnas en viss naturlig variation och ett relativt stort 

urval av synonymer till alla sorters ord. Synonymin ska ju dock inte försvåra eller bidra till att 

kommunikationen brister inom ett visst område med specifik terminologi. Av resultatet att 

döma framstår detta inte som något problem. Det finns ett antal snarlika termer på flera olika 

begrepp. Nuopponen, Pilke & Itävuori-Rinne skriver att när det förekommer parallella termer 

tar oftast termerna ”fasta på olika kännetecken hos begreppet” (2010:60). En term skapas 

ändå utifrån ett begrepps olika kännetecken (Nuopponen, Pilke & Itävuori-Rinne 2010:67). 

Om kännetecknet finns kvar i i den översatta termen i någon mening borde det inte uppstå 

några problem i kommunikationen, vilket det tydligen inte har gjort utifrån uppsatsen resultat; 

något kännetecken för varje begrepp finns kvar i varje översatt term vilket gör att referenterna 

i enkäten känner igen samtliga termer. 

5.3 Skillnad mellan programmeringsspråk 
Att det finns en viss variation och synonymi inom terminologin kan mycket väl också ha sitt 

ursprung i att programmering inte enbart består av programmeringsspråket Java. 

Programmeringsspråket Java är ett av de största språken men också ett språk av flera hundra 

(Wikipedia 2016). Terminologin kan skilja sig mellan olika programmeringsspråk, vilket gör 

det svårt att enas kring termer eftersom ”liknande” begrepp kan användas tillsammans med 

olika termer. En användare av programmeringsspråket JavaScript (som är väldigt annorlunda 

än Java) skulle t.ex. benämna termen method som function (metod och funktion som svenska 

termer) trots att det är i princip samma begrepp. Dessa termer är hämtade utifrån enbart 

handböcker inom programmering i Java. Inom ett visst programmeringsspråk kan det bli så 

att en viss term blir vanligare än den är i andra programmeringsspråk. Dessutom är det vanligt 

att man lär sig eller kommer i kontakt med andra programmeringsspråk under sin utbildning 

eller karriär. Under min egen utbildning läste jag programmeringsspråket C# men under mina 

jobbuppdrag har jag i princip enbart jobbat med antingen Java eller JavaScript. Att man som 

programmerare byter programmeringsspråk är vanligt förekommande och kan ha påverkan på 

hur termer sprider sig mellan olika programmeringsspråk och hur det kan uppkomma 

skillnader i hur termer översätts.  
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5.4 Termen array 
Något som dock återfinns bland alla programmeringsspråk är begreppet array. Bland svaren 

var det enbart denna term som skiljde sig avsevärt i användningen, i relation till de andra 

termerna. På frivalsalternativen på denna term skrev dessutom en av referenterna in att hen 

använde just ordet array icke översatt och inte hade kommit i kontakt med någon av de 

svenska översättningarna. 

Varför just detta ord skiljer sig så mycket samt att översättningarna skiljer sig så markant 

kan kanske förklaras med att ordet array inte är ett vanligt förekommande ord inom det 

engelska språket. Ordet array har ändå funnits sedan runt 1300-talet (Merriam-Webster 

2016). Om man ser till översättningar av ordet array som går att hitta på nätet, i en bredare 

betydelse än enbart kopplat till programmering, hittar vi bland annat översättningar som 

”imponerande samling” och ”uppställning” eller enbart ”samling”. Även om dessa är korrekt i 

hur en array funkar i programmering är det ändå inga ord som fungerar som termer. En array 

är en systematisk uppställning av en viss typ av sak inom programmering och kan mycket väl 

förklaras som just en samling av en viss typ av data (NE 2016). Men om man skulle använda 

ordet samling istället skulle det troligtvis uppstå otydligheter kring om man som 

programmerare menar själva begreppet eller enbart en generell samling av någonting. Istället 

har två av de tre handböckerna använt att använda ordet ”vektor”.  

Vektor är ett ord som finns med i SAOL och beskrivs som ”storhet uppbyggd av 

komponenter av storlek o. riktning o. grafiskt framställd som en riktad pil” (SAOL 2006). Ur 

detta kan man tolka att det är något som är uppbyggt av flera komponenter som är anordnade 

enligt en viss struktur. Ordet vektor är hämtat från matematiken (NE 2016) vilket är ett 

rimligt ursprung då mycket av programmering kretsar kring matematiska beräkningar och 

används mycket inom matematiken. I Skansholm använder författaren istället ordet ”fält” som 

en svensk översättning på ordet array. Detta har troligtvis även sitt ursprung inom 

matematiken då det även inom matematiken finns så kallade ”vektorfält”, d.v.s. en samling av 

vektorer (Wikipedia 2016). Detta skulle rent logiskt även kunna förklaras inom 

programmeringens ramar, då det är vanligt inom programmering att arrays kan existera inuti 

andra arrays i så kallade multidimensionella vektorer. 

5.5 Domänförlust 
Både av resultatet från insamlingen av materialet samt av resultatet från enkäten som byggde 

på materialet går det att utläsa en samstämmighet kring vilka termer som används inom 

programmering i programmeringsspråket Java. Många språkforskare talar ofta om en 
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domänförlust, främst inom områden som naturvetenskap och teknik. Speciellt inom t.ex. 

områden som datavetenskap där 98 % av alla publikationer på högre utbildningsnivå är på 

engelska (Salö & Josephson 2013:18). Salö & Josephson betonar också här att området redan 

från början var på engelska och att det i området inte har skett någon övergång till engelskan 

från svenskan (2013:17). Melander skriver om att man måste uppnå en parallellspråkighet 

inom vetenskapen och menar inte att svenskan nödvändigtvis behöver bli det enda språket 

inom vetenskapen utan ”att svenskan inte får ha sådana terminologiska luckor eller 

strukturella brister att man blir tvungen att välja något annat språk än svenska för att uttrycka 

det man vill.” (2013: 332).  

Ett tydligt initiativ för att motverka domänförlust kom 2009 då Språklagen infördes i 

Sverige vars uppgift var att sätta upp en officiell lag kring det svenska språket och 

minoritetsspråk i Sverige. I språklagen står det bland annat att ”som huvudspråk är svenskan 

samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som 

ska kunna användas inom alla samhällsområden” (SFS 2009:600). Alla i Sverige som t.ex. 

studerar ska därför ha tillgång till sitt undervisningsmaterial på svenska. Dessa handböcker 

inom programmering är inte riktade att användas inom en specifik kurs som till exempel 

kursböckerna i Programmering 1 på gymnasiet. De behöver egentligen inte användas inom 

officiell utbildning utan man kan på sin fritid använda dem för att lära sig att programmera. 

Det finns därför inget krav på att dessa handböcker ska vara utarbetade enligt vissa riktlinjer 

gällande det svenska språket. Däremot skulle man kunna argumentera att svenskans ska 

finnas tillgänglig inom ”samhällsområdet” IT, eller mer specifikt, programmering. Språklagen 

säger också att ”myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras 

olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.” (SFS 2009:600). Området har 

ingen utsatt myndighet så ansvaret att utarbeta en enhetlig terminologi ligger inte på någon 

nuvarande myndighets axlar.  

Resultatet från denna uppsats visa dock att det i ytterst få fall finns så kallade 

”terminologiska luckor”. Tre av referenterna upplevde, enligt enkäten, att de hade 

terminologiska luckor inom området. På termerna interface, array samt integer literal valde 

tre referenter att skriva den engelska termen istället för att ange någon av de angivna svenska 

termerna eller skriva en egen svensk term som de använde. Detta skedde dock enbart för en 

term för varje person. De resterande termerna hade referenterna svarat med en svensk 

översättning. Fullständig parallellspråkighet är såklart att föredra men de fall där referenten 

inte kunde uttrycka sig genom det svenska språket är några jämfört med resterande svar. Den 

rådande diskussion där engelskan har framstått som ett hot mot svenskan inom många 
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områden ter sig därför något överdriven, om man ser till resultatet på denna undersökning. 

Det finns en viss risk att man inom programmering inte kan uttrycka sig tillräckligt bra på sitt 

modersmål inom vissa sammanhang men enkätsvaren visar ändå att risken inte är 

överhängande. 

 Risken verkar dock enbart existera i själva utövandet. Några större terminologiska luckor 

hittades inte i själva handböckerna i huvudmaterialet. Det var i ytterst få fall en term helt 

saknades. Om termen saknades så användes dock inte nödvändigtvis en engelsk term som 

ersättning utan begreppet diskuterades men termen fanns inte utskriven. På samtliga engelska 

termer fanns dock en svensk översatt term att hittas, om den inte fanns i en av handböckerna 

fanns den i en annan. Det huvudsakliga här är att alla termer kan och har översatts och det 

råder generellt en samstämmighet kring termerna Sen blir det snarare en fråga om författarnas 

personliga preferenser samt vilken kontext som råder i författarnas val av termer. 

6. Avslutning 
Behovet att kunna rätt term och kunna förklara det begrepp man syftar på är troligtvis inte lika 

stort i programmering som i andra ämnesområden. Många av dessa ord är absolut centrala 

inom programmering men används inte nödvändigtvis i dagligt bruk i stor utsträckning. När 

man programmerar används en väldigt stor del av tiden till att felsöka problem. Felsökning 

går oftast ut på att man söker efter sina problem på internet eller rådfrågar en kollega, 

medstuderande eller vän. Trots att man oftast måste förmedla sina problem via skrift spelar 

inte formuleringen av sina problem någon större roll, det vill säga vikten att kunna rätt term är 

inte så stor som man skulle kunna tänka sig. Man får snabbare svar och antagligen en bättre 

lösning på sitt problem om man kan uttrycka sig med rätt termer och begrepp men oftast får 

man en adekvat lösning på sitt problem oavsett hur man formulerar sin fråga. I och med 

sökmotorer som t.ex. Google och dess förmåga att justera dina sökningar och ge exempel på 

hur du ska söka har det skapat en kultur av att inte behöva uttrycka sig helt korrekt för att få 

ett svar.  

 Även om programmering är till en stor del teoretisk och lätt kan bli abstrakt är ändå 

huvudfokusen inom programmering på det rent praktiska. Enligt en undersökning utav Orb & 

Depta framgår det tydligt att samtliga intervjuade lärare i studien framhäver att de lär ut 

programmering främst för att eleverna ska ha det som framtida yrke, utbildning inom 

programmering är väldigt marknadsinriktad och högst praktisk lagd med mindre fokus på att 

gå in på abstrakta begrepp (2015:17). Detta betyder att det är mindre vikt vid att man faktiskt 
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förstår processen bakom ett visst begrepp och det är mycket viktigare att man får snabbt får 

någonting att funka. Därav är det troligtvis många programmerar som inte nödvändigtvis är 

helt införstådda med vissa termer, speciellt i ett tidigt skede i sin utbildning som 

enkätdeltagarna. 

 Avslutningsvis tror jag att svenskan kommer att behålla den position som den har inom 

programmering. Området får större och större utbredning och framförallt letar sig utövandet 

nedåt i åldrarna. Det diskuteras kring om programmering ska införas i skolan i lägre åldrar än 

gymnasiet. Detta kommer troligtvis att generera mer litteratur om och i ämnet på svenska. Om 

det som uppsatsen resultat visar är en relativt stor samstämmighet kring utövarna redan nu 

kommer troligtvis svenskans ställning stärkas ju mer som skrivs om ämnet. Om inte annat 

kommer det leda till ökad diskussion kring ämnet. 
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