
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Terminologins terminologi: begreppsdiagrammen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Terminologins terminologi: begreppsdiagrammen är en samling av 
begreppsdiagram som åskådliggör relationer mellan alla begrepp som finns 
i Terminologins terminologi: ordlistan.  

 



generiska begreppsrelationer

partitiva begreppsrelationer

associativa begreppsrelationer

extension

fler än ett delbegrepp i en partitiv begreppsrelation

uppbyggnad ursprung

begreppsrelationer som inte explicit
visas i definitionerna

Förklaringar till begreppsdiagrammen

indelningsgrunder i ett
flerdimensionellt begreppssystem

begreppsrelation

begrepp som definieras i ordlistan står i fet stil

begrepp som inte definieras i ordlistan står i mager stil



extension
uppsättning referenter
som kan knytas till ett visst
begrepp

referent
entitet som kan
påvisas eller
uppfattas eller som
man kan föreställa
sig och som ett
begrepp kan
knytas till

begrepp
kunskapsenhet
som skapats
genom en unik
kombination av
kännetecken

intension
uppsättning
kännetecken som
pekar ut
extensionen hos
ett visst begrepp

kännetecken
abstraktion av en
egenskap hos en viss
referent eller hos en
grupp av referenter

väsentligt
kännetecken
kännetecken som är
nödvändigt för att
klargöra ett visst
begrepp

särskiljande
kännetecken
väsentligt
kännetecken som
skiljer ett begrepp
från relaterade
begrepp

icke-väsentligt
känneteckenegenskap

partitiva
begreppsrelationer

generiska
begreppsrelationer

associativa
begreppsrelationer

indelningsgrunder

Begreppsdiagram 1. Begrepp



begrepp
kunskapsenhet
som skapats
genom en unik
kombination av
kännetecken

begreppsdiagram
grafisk framställning av
ett begreppssystem

begrepps-
system
uppsättning
begrepp och deras
inbördes relationer

begreppsfält
uppsättning begrepp som är
förenade genom viss
tematisk samhörighet

generisk
begreppsrelation
begreppsrelation där det
ena begreppets intension
inkluderar det andra
begreppets intension
samt ytterligare ett eller
flera särskiljande
kännetecken

partitiv
begreppsrelation
begreppsrelation där det
ena begreppet avser en
helhet och det andra en
del av denna helhet

associativ
begreppsrelation
begreppsrelation som
bygger på en viss
icke-hierarkisk tematisk
samhörighet mellan
begreppens referenter

orsaksrelation
associativ
begreppsrelation som
avser orsak och dess
verkan

tidsrelation
associativ
begreppsrelation som
avser samband i tiden

begreppsrelation

partitiva
begreppsrelationer

generiska
begreppsrelationer

associativa
begreppsrelationer

indelningsgrunder

Begreppsdiagram 2. Begreppsrelationer



begrepp
kunskapsenhet som
skapats genom en unik
kombination av
kännetecken

allmänbegrepp
begrepp som kan
knytas till två eller
flera referenter som
har gemensamma
egenskaper

individualbegrepp
begrepp som kan knytas till
en unik referent

underordnat
begrepp
begrepp som står i
generisk relation till
ett annat begrepp
och vars intension
inkluderar
intensionen av det
andra begreppet

delbegrepp
begrepp i en partitiv
begreppsrelation som
avser en del av helheten

överordnat
begrepp
begrepp som står i
generisk relation till
ett annat begrepp
och vars intension
inkluderas i
intensionen av det
andra begreppet

helhetsbegrepp
begrepp i en partitiv
begreppsrelation som
avser helheten

sidoordnat
begrepp
begrepp med samma
närmast överordnade
begrepp och samma
indelningsgrund som ett
annat begrepp i ett
generiskt
begreppssystem eller med
samma närmaste
helhetsbegrepp som ett
annat begrepp i ett partitivt
begreppssystem

generisk
begreppsrelation
relation mellan två begrepp där
det ena begreppets intension
inkluderar det andra begreppets
intension samt ytterligare ett
eller flera särskiljande
kännetecken

partitiv
begreppsrelation
begreppsrelation där det
ena begreppet avser en
helhet och det andra en
del av denna helhet

referentantal
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begreppssystem

pla
ts
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gr

ep
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m

partitiva
begreppsrelationer

generiska
begreppsrelationer

associativa
begreppsrelationer

indelningsgrunder

plats
i ett generiskt eller

partitivt begreppssystem

Begreppsdiagram 3. Begreppstyper



begrepp
kunskapsenhet som
skapats genom en
unik kombination av
kännetecken

definition
beskrivning som ska
avgränsa begreppet mot
relaterade begrepp

benämning
begrepprepresentation
i form av ett språkligt
uttryck

extensionell
definition
definition som räknar upp
begreppets alla
underordnade begrepp
enligt en viss
indelningsgrund

cirkeldefinition
bristfälligt utformad
definition som
innehåller en inre cirkel
eller bildar en yttre
cirkel med en annan
definition

intensionell
definition
definition som
beskriver
begreppet genom
att ange dess
överordnade
begrepp och dess
särskiljande
kännetecken

inre
cirkeldefinition
cirkeldefinition där
begreppet definieras
med hjälp av sin egen
benämning

yttre
cirkeldefinition
cirkeldefinition där
flera begrepp
definieras med hjälp
av varandras
benämningar

begreppsrepresentation

språklig
begreppsrepresentation

icke-språklig
begreppsrepresentation

beskrivning

förklaring encyklopedisk
beskrivning

symbol

br
is

te
r i

ut
fo

rm
ni

ng

innehåll

partitiva
begreppsrelationer

generiska
begreppsrelationer

associativa
begreppsrelationer

indelningsgrunder

Begreppsdiagram 4. Definitioner



term
benämning för ett
allmänbegrepp
som tillhör ett
fackområde

terminologisering
process som innebär att
ett allmänspråkligt uttryck
tas i bruk även som term

terminologisk fras
fast ordförbindelse
uppbyggd kring en eller
flera termer

avledd  term
term som består av
ett ord bildat genom
avledning

sammansatt
term
term som består av ett
ord bildat genom
sammansättning av två
eller fler ordled

flerordsterm
term som består av
två eller fler ord

rekommenderad
term
term som bedömts vara
den mest lämpliga för ett
visst begrepp

tillåten term
term som bedömts
vara lämplig för ett
visst begrepp och som
används vid sidan av
en rekommenderad
term

avrådd term
term som bedömts
vara olämplig för
ett visst begrepp

föråldrad term
term som i praktiken
inte längre används

lånad term
term som är
hämtad från ett
främmande språk
eller från ett annat
fackområde

up
pb

yg
gn

ad

lä
m

pl
ig

he
t aktualitet

ursprung

avterminologisering
process som innebär att en
term tas i bruk även som
allmänspråkligt uttryck

enkel term
term som är bildad av
endast ett rotmorfem
med ev. affix

benämning
begreppsrepresentation
i form av ett språkligt
uttryck

egennamn
benämning på ett
individualbegrepp

förkortning
benämning som skapats
genom att ord eller
bokstäver har utelämnats
från en längre benämning
och som står för samma
begrepp som den längre
benämningen

allmänbegrepp
begrepp som kan
knytas till två eller
flera referenter som
har gemensamma
egenskaper

individualbegrepp
begrepp som kan knytas till
en unik referent

begreppstyp form

oförkortad
form

ålder

nyskapad term

partitiva
begreppsrelationer

generiska
begreppsrelationer

associativa
begreppsrelationer

indelningsgrunder

Begreppsdiagram 5. Benämningar



relation mellan
benämningar

relation mellan
benämningar och/eller
begrepp

relation mellan
benämningar och begrepp

synonymi
relation mellan
benämningar som i
ett givet språk står
för samma begrepp

antonymi
relation mellan två
benämningar som i
ett givet språk står
för motsatta
begrepp

ekvivalens
relation mellan
benämningar som i
olika språk står för
samma eller nära
överensstämmande
begrepp

mononymi
relation mellan
benämningar och
begrepp i ett givet
språk där ett begrepp
endast har en
benämning

monosemi
relation mellan
benämningar och
begrepp i ett givet
språk där en
benämning endast
står för ett begrepp

polysemi
relation mellan
benämningar och
begrepp i ett visst
språk i vilken en
benämning
motsvarar två eller
flera begrepp som
har vissa
gemensamma
kännetecken

homonymi
relation mellan
benämningar och
begrepp i ett visst
språk där två eller fler
benämningar som
skrivs och/eller
uttalas på samma sätt
står för olika begrepp

partitiva
begreppsrelationer

generiska
begreppsrelationer

associativa
begreppsrelationer

indelningsgrunder

Begreppsdiagram 6. Relationer mellan benämningar och begrepp



benämning
begreppsrepresentation i
form av ett språkligt
uttryck

uppsättning
benämningar

nomenklatur
terminologi 1 som
är systematiskt
uppställd enligt på
förhand etablerade
namngivningsregler

terminologi 1
uppsättning
benämningar som
hör till ett fackspråk

fackområde
ämnesområde som
kräver
specialistkunnande

fackspråk
språkform som
används för
kommunikation inom
ett fackområde

terminologiarbete
arbete som innebär att
man på ett systematiskt
sätt samlar, analyserar,
beskriver och presenterar
ett visst fackområdes
begrepp och deras
benämningar

terminologilära
lära om struktur, bildning,
utveckling, användning och
hantering av begrepp och
terminologier 1 inom olika
fackområden

excerpering
del av
terminologiarbete
som innebär att man
söker igenom en
korpus och lyfter ut
relevanta
terminologiska data
ur denna

korpus
samling av språkligt
material som används för
undersökningar

begreppsanalys
del av terminologiarbete
som består i att reda ut
ett fackområdes
begrepp och att beskriva
relationerna mellan
dessa

terminologisk
konkordans
lista över benämningar
extraherade från en
korpus tillsammans med
kontext och
källhänvisningar

begrepps-
harmonisering
aktivitet med syfte att
minska eller eliminera
smärre skillnader
mellan två eller flera
överlappande
begrepp

termharmonisering
aktivitet med syfte att på
olika språk benämna ett
begrepp med likartade
termer

terminografi
del av
terminologiarbete som
omfattar registrering
och presentation av
terminologiska data

kontext
textavsnitt som visar hur
en benämning används

terminologiska
data
data som avser
begrepp inom ett eller
flera fackområden
eller deras
benämningar

partitiva
begreppsrelationer

generiska
begreppsrelationer

associativa
begreppsrelationer

indelningsgrunder

Begreppsdiagram 7. Terminologiarbete



terminologiska
data
data som avser begrepp
inom ett eller flera
fackområden eller deras
benämningar

strukturerad
terminologisk
datasamling

termpost
del av en strukturerad
terminologisk datasamling
som avser ett visst
begrepp

termdatabas
databas som
innehåller
terminologiska data

terminologisk
ordlista
ordlista som innehåller
terminologiska data

alfabetisk
uppställning
uppställning i en
ordlista där
termposterna
presenteras i
bokstavsordning

systematisk
uppställning
uppställning i en
ordlista där
termposterna
presenteras i en
ordning som speglar
de underliggande
begreppssystemen

blandad
uppställning
uppställning i en
ordlista där
termposterna
presenteras i
bokstavsordning
inom sinsemellan
systematiskt
ordnade avsnitt

uppställning

termpostformat
mall för uppställning
och strukturering av
data i en termpost

uppslagsterm
term efter vilken en
termpost eller
hänvisningspost
sorteras i en ordlista

anmärkning
tilläggsinformation
om begreppet eller
termerna i en
termpost

kontext
textavsnitt som visar
hur en benämning
används

hänvisning
upplysning i en
termpost som
hänvisar till ett
relaterat begrepp i en
annan termpost i
samma termsamling

definition
beskrivning som
ska avgränsa
begreppet mot
relaterade begrepp

partitiva
begreppsrelationer

generiska
begreppsrelationer

associativa
begreppsrelationer

indelningsgrunder

Begreppsdiagram 8. Terminologiska data
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