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Sammanfattning 

Inkonsekvent terminologi anses ofta vara något att fördöma då 

det kan skapa osäkerhet och försämrad kvalité. Samtidigt finns 

uppfattningen att ordvariation ger möjligheter till lärande och gör 

språket tilltalande. Denna studie syftar till att undersöka huruvida 

inkonsekvent terminologi påverkar läsförståelse i tre olika 

domäner – hälso- och sjukvård, ekonomi och data. Dessutom 

kontrolleras ordförståelse i varje domän för att se sambandet till 

läsförståelse. Resultaten indikerade att läsförståelse inte kan 

förklaras av terminologi och tyder på att individer kan få en bra 

förståelse oberoende om termer varieras eller ej. Dock förutsätter 

detta förmodat kunskap om termerna, vilket leder till slutsatsen 

att målgruppens kunskaper och syftet med texten bör identifieras 

innan beslut om konsekvent eller inkonsekvent terminologi 

avgörs.  
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1 Inledning 

Att förstå innehållet i en text bör vara en läsares främsta mål. Att det paketeras olika medför 

också att åtkomst till själva innehållet kan vara lättare eller svårare. Det vill säga att hur en 

text skrivs påverkar läsarens möjlighet att ta del av innehållet. Dessa möjligheter kan påverkas 

av såväl läsförmåga som tidigare kunskap inom ämnet. Terminologer arbetar med 

specialiserade språk i syftet att ge de bästa förutsättningarna att kommunicera inom olika 

domäner. Inkonsekvent terminologi är en av de aspekter som ofta sägs påverka 

kommunikation negativt – ett påstående som idag har mycket lite empiriskt stöd. Det vill säga 

att vilken betydelse för människor som inkonsekvent terminologi har är idag relativt 

outforskat. Samtidigt som inkonsekvent terminologi anses vara förkastligt finns åsikter att 

texter som använder mycket synonymer är tilltalande och medger att individer kan utöka sitt 

ordförråd, vilket kan ses som eftersträvansvärt. Det finns alltså olika uppfattningar vad gäller 

variation av termer och ord, vilket denna uppsats syftar till att ge mer klarhet åt.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppfattningen att inkonsekvent terminologi bör undvikas är en allmängiltig uppfattning utan 

särskilt empiriskt stöd. Dessutom anses ofta tidigare kunskap inom ämnet bidra till förståelse 

av ny information, vilket därmed kan påverka läsförståelse i texter med konsekvent eller 

inkonsekvent terminologi. Syftet med denna studie är att undersöka dessa uppfattningar 

närmre genom två forskningsfrågor: 

1. Hur påverkas läsförståelse av inkonsekvent terminologi? 

2. Hur ser sambandet ut mellan domänkunskap och läsförståelse? 

Utifrån frågeställningarnas resultat ges även rekommendationer angående inkonsekvent 

terminologi. 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är i det följande disponerat så att teoretisk bakgrund behandlas i kapitel 2. Detta 

kapitel behandlar terminologi, läsning, läsförståelse, läsbarhet och avslutas med en översikt av 

tidigare forskning. Kapitel 3 ger en ingående beskrivning över metodval, material, 
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genomförande och analys. I kapitel 4 redogörs resultat som syftar till att besvara 

frågeställningarna i detta arbete. Kapitel 6 är en diskussion av resultat, metodval, 

implikationer, framtida forskning och avslutas med en slutsats.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel ger en översikt över den teoretiska bakgrund som ligger till grund för studien. 

 

2.1 Vad är terminologi? 

Terminologi har enligt Sageder (2010) uppkommit som en följd av människors behov att 

namnge och identifiera. Att definiera terminologi är dock svårt och det har under flera 

årtionden funnits en debatt om terminologi är teori eller praktik (Sageder, 2010). På liknande 

sätt beskrivs terminologi av Cabré (1996) som en polysemi med minst tre olika betydelser – 

som disciplin, praktik och domänspecifik termuppsättning. Som en disciplin innebär 

terminologi den vetenskapliga studien av termer och begrepp inom specialiserade språk 

(Pavel & Nolet, 2001). Detta innebär en distinktion mellan generellt språk som används till 

vardags och specialiserat språk som används för att underlätta kommunikation i ett specifikt 

kunskapsområde, baserad på dess vokabulär och språkbruk (Pavel & Nolet, 2001). Som 

praktik innebär terminologi en uppsättning principer för arbetet med terminologi, vilka ger en 

mängd domänspecifika termer. Även denna uppsättning kallas terminologi (Cabré, 1996). 

Som en domänspecifik termuppsättning innebär terminologi en så kallad nomenklatur där en 

mängd termer används inom ett specifikt ämnesområde. 

Ett ytterligare sätt att beskriva terminologi är, enligt Suonuuti (2004), att se det som ett 

tvärvetenskapligt arbete med syftet att kategorisera och kommunicera kunskap genom att 

termer och relationer analyseras och struktureras. Denna tvärvetenskap kan bland annat ses i 

hur olika discipliner uppfattar termer. Lingvister kan exempelvis se termer som 

meningsbärande enheter samtidigt som filosofer och ämnesexperter ser dem som kognitiva 

respektive kommunicerande enheter. Ett sätt att förena dessa till synes motstridiga 

uppfattningar om termer är genom den så kallade semiotiska triangeln som först presenterades 

av Ogden och Richards (1923). I den semiotiska tringeln (se fig. 1) finns tre delar: (1) 

symbolen kan ses som lingvistens meningsbärande enhet; (2) referensen som kan ses som 

filosofens kognitiva enheter eller begrepp; och (3) referenten som de är objekt ämnesexperten 

önskar kommunicera om. Den semiotiska triangeln kan på detta sätt visa hur olika discipliner 

studerar olika aspekter av samma sak (Cabré 1996).  
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Figur 1. Den semiotiska triangeln 

 

Terminologi kan på detta sätt ses som en tvärvetenskap där målet är att studera termer med 

deras relationer i syfte att underlätta kommunikation. Felber (1984, s.1) definierar en term 

som ”en konventionell symbol som representerar ett begrepp definierat i en domän”. 

Definitionen ger implicit att en del saknas i den semiotiska triangeln – en definition. En sådan 

utökning presenteras av Suonuuti (2004) i den så kallade semiotiska pyramiden (se fig. 2). 
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Figur 2. Den semiotiska pyramiden (inspirerad från Suonuuti, 2004) 

 

Genom den semiotiska pyramiden erhålls en mer komplett bild av vad en term kan innebära. 

Den innebär såväl symbolen själv, en kognitiv representation av dess innebörd, en definition 

samt det objekt som refereras. 

 

2.1.1 Termer och ord 

Värt att notera är distinktionen mellan ”ord” och ”term”. Termer kan enklast beskrivas som 

meningsbärande enheter i ett specialiserat språk. Meningsbärande enheter innebär, enligt 

(Suonuuti, 2004), exempelvis att termer kan vara såväl enordtermer (ex. mervärdesmat) som 

flerordstermer (ex. funktionella livsmedel). Enligt Felber (1984) kan termer också ses som en 

delmängd av ord. Specialiserat språk innebär bland annat att termer är domänspecifika (ex. 
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agent inom data eller lingvistik). Detta till skillnad mot ord som används i vardagligt språk 

(Pavel & Nolet, 2001). 

 

2.1.2 Inkonsekvent terminologi  

Walsh (2005) skriver att det inom domänen terminologi förmodat inte finns ett större hinder 

än inkonsekvent och missriktad terminologi. Walsh ger exempel där inkonsekvent terminologi 

mellan utbildning och arbetsplats skapat barriärer, och att inkonsekvent terminologi kan 

påverka såväl relationer som trovärdighet till andra domäner.  

Inkonsekvent terminologi kan närmast beskrivas som att två eller fler termer används för 

samma begrepp. Inkonsekvent terminologi kan också tänkas delas upp i två olika former – 

internt och externt. Intern inkonsekvent terminologi innebär att två eller flera termer används 

inom en och samma text, emedan extern inkonsekvent terminologi innebär att en term 

används inom en text emedan en annan i annan text för att kommunicera samma begrepp.  

 

2.2 Läsning 

Läsning är uppenbart en viktig färdighet. Faktumet är att läsning är mycket mer än en enskild 

färdighet – det involverar ett flertal olika förmågor, strategier och kunskap, menar Cain 

(2010), och fortsätter med att det kan vara svårt för vana läsare att inse antalet olika typer av 

processer som är involverade i läsning eftersom läsning för dem uppfattas som relativt enkelt. 

För att läsa och förstå krävs, enligt Cain (2010) såväl att läsaren har perceptuell förmåga som 

åtkomst till den semantiska betydelsen av det enskilda ordet. Läsare förflyttar sin blick över 

varje textrad och stannar (eller fixerar) vid ord som är obekanta, vilket kan störa läsprocessen. 

Vissa ord överensstämmer inte med de vanliga reglerna för uttal, vilket kan skapa svårigheter. 

Andra ord kan ha flera betydelser. Efter att ett ord lästs och betydelse erhållits, måste läsaren 

kombinera orden till meningsfulla satser och meningar. Liksom att förstå enskilda meningar, 

måste läsaren integrera idéer i följande meningar och skapa en mental modell av texten som 

helhet. 
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2.2.1 En enkel uppfattning om läsning 

Uppfattningen att läsning är en komplex aktivitet har sedan länge varit del av experimentell 

psykologi, enligt Hoover och Gough (1990). Som motvikt till denna syn beskriver de i sin 

artikel en enkel uppfattning om läsning (eng. a simple view of reading). Enligt deras teori 

består läsning av två centrala komponenter – avkodning och lingvistisk förståelse. Författarna 

föreslår en ekvation där läsning ses som produkten av de ingående komponenterna: 

 

𝐿ä𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐴𝑣𝑘𝑜𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 × 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑓ö𝑟𝑠𝑡å𝑒𝑙𝑠𝑒 

 

Variablerna i denna ekvation antar värden mellan noll och ett. Implicit innebär ekvationen att 

båda komponenterna är lika viktiga och att nedsatt läsning kan bero av (1) nedsatt förmåga i 

avkodning; (2) nedsatt förmåga till lingvistisk förståelse; eller (3) båda. 

Hoover och Gough (1990) skriver även uttryckligen att den enkla uppfattningen av läsning 

inte förnekar att processer involverade i läsning är komplexa. Lingvistisk förståelse är 

komplex vare sig det gäller att lyssna till eller läsa verbalt språk. Det samma gäller avkodning, 

som inte är enkelt i sig självt. Den enkla uppfattningen framhåller endast att denna 

komplexitet kan delas i två lika betydelsefulla delar. 

 

Avkodning 

I den enkla uppfattning om läsning är, enligt Hoover och Gough (1990), skicklig avkodning 

helt enkelt effektiv ordigenkänning: förmågan att snabbt skapa en representation från tryckt 

information som ger tillgång till lämplig plats i det mentala lexikonet där information (ex. 

semantik, fonologi & syntaktiska egenskaper) på ord-nivå dinns representerade.   

, och därmed, hämtning av semantisk information på ord-nivå.  

Ordigenkänning är också något Ehri (2005) tar fasta på och beskriver som ortografisk läsning 

(eng. ortographic reading; sight word reading). Ortografisk läsning innebär att ord läses från 

minnet automatiskt och utan ansträngning om de är välbekanta. Om de inte är välbekanta ord 

krävs dock annan typ av strategi för att läsa. Exempelvis används strategin fonologisk 

omkodning (eng. phonological recoding) som innebär att grafem avkodas till fonem som sätts 
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samman och bildar ord (Ehri, 2005). Grafem och fonem kan närmast beskrivas som de minsta 

betydelseskiljande enheterna i skrift- (ex. bokstaven ”a”) respektive ljudspråk (ex. /a/ i ”hav”). 

Att lära sig ord genom ortografisk läsning är en fråga om att skapa kopplingar mellan grafem 

och fonem. Denna grafen-fonem korrespondens kan, enligt Ehri (2005), ske genom övning 

och upprepad exponering av stavningsmönster inom ord genom konsolidering och bli till 

större enheter som lätt aktiveras vid läsning. Av detta kan sammanfattas att läsning av 

ovanliga eller okända ord innebär att avkoda skriven text enligt en grafem-fonem 

korrespondens där en fonetisk representation matchas i det mentala lexikonet för att hämta 

semantisk information.  

 

Lingvistisk förståelse 

I den enkla uppfattningen om läsning är lingvistisk förståelse förmågan att använda lexikal 

information (d.v.s. semantisk information på ord-nivå) och skapa tolkningar av meningar och 

diskurser (Hoover & Gough, 1990).  

 

2.3 Läsförståelse 

I den enkla uppfattningen om läsning involverar läsförståelse samma förmåga som lingvistisk 

förståelse (Hoover & Gough, 1990). Den enkla uppfattningen om läsning passar väl in i 

definitionen som Sweet och Snow (2004) gör om läsförståelse. Enligt dem definieras 

läsförståelse som en process av att extrahera och konstruera mening. Med andra ord kan 

läsförståelse ses som, tidigare nämnts, en grafem-fonem korrespondens (extrahering; 

avkodning) och skapande och integrerandet i en mental representation av informationen 

(konstruktion; lingvistisk förståelse). För att förstå en text krävs alltså såväl avkodning och 

åtkomst till den semantiska informationen på ord-nivå som möjligheten att integrera dessa i 

det kontinuerliga läsandet. Vissa ord kan vara okända för läsaren, vilket stör läsningen. 

Dessutom kan ord som läses men avkodas felaktigt enligt grafem-fonem korrespondensen 

introducera svårigheter i mappningen mellan det skrivna ordet och korrekt post i det mentala 

lexikonet (Brusnighan et al. 2014). Ofta räcker det inte att addera ordens semantiska 

information, utan en högre nivå av tolkning kan krävas. Detta kan ses i exempelvis idiomiska 

uttryck som ”klart som korvspad” som sannolikt inte ska förstås bokstavligt. Ett vidare 
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exempel på läsförståelse kan göras genom de fyra nedanstående gåtorna (översatt och 

modifierat från Traxler & Gernsbacher, 2006): 

- Hur kan man stänga in en hjort i en ask? 

Svaret på denna gåta är ganska simpel. Öppna asken, sätt in och stäng. Andra gåtan: 

- Hur kan man stänga in en tiger i en ask? 

Svaret på denna gåta är också enkel. Öppna asken. Ta ut hjorten. Sätt in tigern och stäng igen. 

Tredje gåtan: 

- Alla djuren är på väg till ett möte. Endast ett djur kommer inte. Vilket? 

Svaret är självklart tigern (eftersom den fortfarande är i asken). Och sista gåtan: 

- Hur kan du komma över en flod där det bor flera krokodiler? 

Även denna gåta har ett enkelt svar. Simma. Alla djuren (inklusive krokodilerna) är ju på 

möte. 

Som exemplet visar krävs för det första att avkodning sker. Orden måste också disambigueras. 

Gåtan innehåller exempelvis ”hjort”, vilket är en homofon till ordet ”gjort”, vilket kan 

innebära en problem då ordet sannolikt representeras fonetiskt i det mentala lexikonet. På 

liknande sätt måste homonymerna ”man” och ”ask” disambigueras.  

För det andra utgör dessa fyra gåtor ett enda sammanhang, som hämtar sin effekt från läsarens 

(eller lyssnarens) benägenhet att behandla varje gåta som separata situationer. För att besvara 

gåtorna korrekt, måste de behandlas som en sammanhängande diskurs som beskriver en 

enskild situation med en enda uppsättning av djur i en och samma miljö (Traxler & 

Gernsbacher, 2006). Varje efterföljande gåta kräver således att läsaren överväger 

beskrivningar i förhållande till vad de redan vet och uppdaterar den mentala modellen.  

 

2.3.1 Faktorer för läsförståelse 

Ett antal faktorer för läsförståelse presenteras kortfattat i detta avsnitt. De som presenteras är 

endast ett urval. 
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Ordfrekvens och vokabulär 

Ordfrekvens är en vanligt förekommande faktor som tänks påverka läsande. Denna idé passar 

bra med ortografisk läsning eftersom en hög frekvens innebär att läsare mer troligtvis stött på 

ordet ofta och alltså kan använda sig av ortografisk läsning. Detta till skillnad mot ord som 

läses sällan, och alltså inte har lika lätt att aktiveras från det mentala lexikonet. Balota et al. 

(2004) undersökte bland annat objektiv och subjektiv frekvens och fann att subjektiv frekvens 

predicerade bättre än objektiv frekvens när det gäller såväl namngivning som lexikala beslut. 

Det vill säga att ord som läsare själva ansåg vara lästa ofta också lästes snabbare och 

indikerade snabbare aktivering till det mentala lexikonet.  

Ouellette (2006) använder i sin studie en modell som liknar den enkla uppfattningen om 

läsning. Modellen använder sig av såväl avkodning som möjlighet att hämta semantisk 

information (lingvistisk förståelse) i det mentala lexikonet. Dock görs en distinktion mellan 

bred och djup vokabulär. Den breda vokabulären syftar till att en fonologisk representation i 

det mentala lexikonet existerar emedan den djupa vokabulären även inkluderar en semantisk 

representation. På ett enklare sätt kan distinktionen mellan den breda och djupa vokabulären 

ses som distinktionen mellan att känna igen ord och förstå dem. Studien visade att både bred 

och djup vokabulär på unika sätt bidrog till läsförståelse (Ouellette, 2006). 

 

Kognitiva scheman 

Anderson och Pearson (1984) menade att förståelse uppstår genom interaktionen mellan ny 

information och befintlig kunskap. De använde därför kognitiva scheman som ett centralt 

begrepp för att förklara hur läsförståelse kan skapas. Kognitiva scheman kan enklast beskrivas 

som hierarkiska mentala representationer av kunskap kring situationer eller objekt.  Även 

Steffensen et al. (1979) använde kognitiva scheman för att demonstrera att kultur påverkade 

läsförståelse, vilket stödjer teorin om att kognitiva scheman används. Det vill säga att den 

kunskap en kultur har om händelser påverkade deras läsförståelse. Exempelvis visade de att 

deltagare i samma kultur som textens ursprung återgav fler korrekta idéer och förklaringar 

från texten, samt gjorde färre fel. Kort sagt innebär kognitiva scheman mentala 

representationer av kunskap ur vilka individer kan skapa förståelse. 
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Genre 

En annan vanligt förekommande variabel inom ämnet läsförståelse är genre. En genre kan 

beskrivas som en samling verk med liknande egenskaper. Exempelvis kan en distinktion göras 

mellan akademiskt och vardagligt språk. Elwér (2014) refererar bland annat till Zwiers (2008) 

som menar att akademiskt språk ofta använder en annan uppsättning ord, har mer komplex 

grammatisk struktur och annorlunda organisation av texten.   

 

2.3.2 Att mäta läsförståelse 

Olika metoder för att utvärdera läsförståelse har ofta använts omväxlande, vilket tyder på ett 

implicit antagande om att de alla mäter samma sak (Keenan et al., 2008; Cain, 2010). Keenan 

et al. (2008) fann i en studie en måttlig korrelation mellan ett flertal test, vilket tyder på att de 

ingående testerna mätte olika färdigheter av läsförståelse. Exempel på detta kommer från Cain 

(2010). Hon beskriver två vanliga ordförståelsetest: namngivning (eng. naming) och lexikala 

beslut (eng. lexical decision). Namngivning innebär att en försöksdeltagare läser en sekvens 

av bokstäver högt emedan lexikala beslut innebär att försöksdeltagaren avgör om en sekvens 

av bokstäver är ett ord eller ett icke-ord. Med tanke på komponenterna (avkodning och 

lingvistisk förståelse) i den enkla uppfattningen om läsning kan det argumenteras att 

namngivning mäter komponenten avkodning och lexikala beslut till stor del använder sig av 

lingvistisk förståelse (eftersom det även kräver tillgång till det mentala lexikonet). I detta fall 

kan det vara ett problem med begreppsvaliditet (eng. construct validity), det vill säga att test 

mäter olika saker fastän de är tänkta att mäta samma. 

Olika responsformat har använts i tester för att utvärdera läsförståelse. Vanliga format är 

flervalsfrågor och öppna frågor (Cain, 2010). Liksom att olika tester kan mäta olika delar av 

läsförståelse, så innebär olika responsformat att olika typer av information kan erhållas. 

 

Flervalsfrågor 

Flervalsfrågor kan innebära en fördel eftersom individen själv inte behöver konstruera svaren, 

vilket kan minska den kognitiva belastningen, enligt Cain (2010), som också menar att 

formatet kan lämpa sig för större undersökningar.  
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Flervalsfrågor kan dock inte garantera att läsförståelse har uppnåtts. Exempelvis skriver Elwér 

(2014) att inferenser måste skrivas ut i svarsalternativen, vilket kan innebära att ett korrekt val 

kan göras även utan att läsaren själv gjort inferensen. Ett annat potentiellt problem är att 

läsaren kan använda generell kunskap som grund för att besvara texten (Cain, 2010) eller 

besvara utan att ens läst texten (Keenan & Betjemann, 2006). Det kräver ibland enbart att 

huvudord identifieras av läsaren (Sweet & Snow, 2003) eller att läsaren gissar på ett av de 

tillgängliga alternativen (Klingner, 2004). Flervalsfrågor, som är vanliga i läsförståelsetest, 

ställer alltså inte alltid tillräckliga krav på läsförståelsen. 

 

Öppna frågor 

Detta responsformat kräver att läsare svarar på en serie frågor som testar deras minne och 

förståelse efter att ha läst en text. Generellt finns två fördelar: För det första att en del av 

problematiken med flervalsfrågor undviks. Det vill säga att öppna frågor inte influerar 

deltagarens svar (Mitchell & Jolley, 2010).  För det andra kan öppna frågor leda till 

uppfattningar och attityder som inte varit möjliga i svarsformat med fasta. 

Det finns också två generella nackdelar med öppna frågor (Mitchell & Jolley, 2010). En är att 

individerna måste formulera verbala svar. Att formulera egen förståelse av text kan vara svårt. 

Det är möjligt att läsaren har god förståelse av texten, men har svårigheter att uttrycka den. 

Av denna anledning är det vanligt att personer undviker att svara på öppna frågor. Den andra 

nackdelen är att svaren till öppna frågor kan vara svåra att bedöma, och det kan därför 

innebära vissa problem att korrekt avgöra huruvida läsaren har uppnått god läsförståelse. 

Ett sätt att avhjälpa problemet med att bedöma svaren är att använda ett logiskt system som 

skapats innan insamlingen av data (Mitchell & Jolley, 2010). Exempelvis skulle en lista kunna 

skapas där svaren bedöms utifrån användandet av termer som ingår i denna lista, alternativt en 

lista med idéer som anses särskilt viktiga i en text och därför bör finnas med. 

Sammanfattningsvis kan sägas att typ av test som passar bäst beror på syftet. Öppna svar 

passar bra när texten består av en större sammansättning eller är resonerande där inferenser 

måste dras (Cain, 2010). 
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2.4 Läsbarhet 

Mühlenbock (2013) skriver i sin avhandling att det finns lika många definitioner av begreppet 

läsbarhet som det finns experter som definierar det. Björnsson (1968, s.13) definierade 

läsbarhet som ”egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för 

läsare”. Om än implicit innebär detta att en grupp läsare kan bedöma en text som lättläst 

emedan en annan grupp bedömer samma text som svårläst. Läsbarhet i denna syn ses som 

interaktionen mellan en text och en läsares prosa-processande möjligheter, snarare än en 

inneboende egenskap i texten (Miller & Kintsch, 1980). Att definiera läsbarhet tycks, enligt 

Mühlenbock (2013), vara en fråga om i vilken omfattning läsaren är inblandad. Trots att 

läsbarhet uppstår tillsammans med läsaren används ofta läsbarhet som ett kvantitativt mått på 

texters egenskap att vara tillgängliga för läsare. Möjligen ska läsbarhet i denna syn mer ses 

som ett indikativt mått. 

 

2.4.1 Läsbarhetsindex 

Läsbarhetsindex (LIX) utarbetades, enligt Mühlenbock (2013), av Björnsson (1968) och är ett 

av de mest frekvent använda måtten för läsbarhet i Sverige. LIX använder variablerna ”antal 

tokens” (antal ord) och ”antal meningar”. LIX kan beräknas genom ekvationen: 

 

𝐿𝐼𝑋 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
+  

(100 × 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑟 ä𝑛 𝑠𝑒𝑥 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑡ä𝑣𝑒𝑟)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠
 

 

Låga värden på LIX indikerar lättlästa texter, emedan höga indikerar svårlästa. Mühlenbock 

(2013) använder nedanstående tabell 1 för att klassificera texter i olika svårighetsgrader. 
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Tabell 1. LIX-värde, nivå och exempel (Mühlenbock, 2013) 

LIX Nivå Texttyp 

< 25 Mycket lätt Barnlitteratur 

25-30 Lätt Ungdomslitteratur 

30-40 Ordinär Skönlitteratur & nyheter 

40-50 Ganska svår Informationstext & 

facklitteratur 

50-60 Svår Specialiserade texter 

60 < Mycket svår Vetenskapliga texter 

 

2.4.2 Ordvariationsindex 

Ordvariationsindex (OVIX) utvecklades av Hultman under den första hälften av 1970-talet 

som metod för att mäta gymnasisters ordförråd (Hultman, 1994). Ett sätt att göra detta var, 

enligt Hultman, att se till kvoten mellan antalet unika grafem och antalet ord i löptexten. Ett 

problem som återfanns i att jämföra denna kvotratio mellan olika texter var att måttet inte 

kunde användas på texter med olika längder. Hultman (1994) visar på detta med en avtagande 

trend på nya ord i relation till antalet totala ord i texten. Som lösning på problemet med att 

textens längd påverkade resultatet genom sin avtagande trend utvecklade Hultman en ekvation 

för OVIX som skulle vara så rät som möjligt, och således skulle möjliggöra enkla jämförelser 

av texter med olika längd. Denna ekvation anväder variablerna tokens och types (unika ord). 

Den slutliga ekvationen blev: 

 

𝑂𝑉𝐼𝑋 =  
𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠)

𝐿𝑜𝑔(2 − 𝐿𝑜𝑔(
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠
))

 

 

Ett högre värde på OVIX indikerar mer svårlästa texter och vice versa. Hultman (1994) 

skriver att OVIX beräknat på korta texter (under 100 ord) ger större fel, och därmed inte är 

meningsfullt. En notering kan också göras i och med att OVIX inte tar hänsyn till varken 

felstavningar, lemman eller ordklasser. Det vill säga att en text får ett högre OVIX om ord är 

felstavade (ex. ”text”, ”txet”) eller använder sig av olika varianter på samma grundord (ex. 
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”text”, ”texter”). Dessutom fås ett lägre OVIX genom att använda homografer (ex. ”man” 

som substantiv eller pronomen). Anledningen till att dessa aspekter inte tas hänsyn till är, 

enligt Hultman (1994), vetenskapsekonomisk. Det vill säga att de extra resurser som behövs 

för att lösa de problemen inte ger tillräckliga stora vinster för att användas. 

Nyström (2000) skriver i sin avhandling att OVIX måste kompletteras med andra mått för att 

ge en rättvis bild. Detta eftersom en text med högt värde på OVIX också kan innebära att 

texten behandlar många ämnen, men saknar koherens. Förutom detta noterar Nyström (2000) 

att olika textgenrer också ger olika värden på OVIX. Exempelvis visar det sig att 

faktaredovisningar tenderar ha ett högre värde (OVIX = 66) gentemot exempelvis öppna brev 

(OVIX = 52). Nyström avslutar sin diskussion om OVIX med att konkludera att måttet kan ha 

ett visst samband med sammanhangsstruktur eftersom texterna uppvisar olika 

sammanhangsmönster. Det vill säga att måttet kan tyda på att texterna växlar i tema, vilket är 

något som antyds av Hultman (1994). Dessutom skriver Nyström att det för OVIX kan finnas 

ett optimalt värde för läsaren. Ett alltför högt värde kan indikera på en alltför snabb 

ämnesprogression, medan ett alltför lågt värde kan tyda på innehållsmässig tunnhet. 

För OVIX finns ingen direkt skala för vad som räknas som en lätt eller svår text. Dock räknas, 

enligt Hultman (1994), ett värde på mindre än 60 som ett torftigt ordförråd och ett värde på 

över 70 som stor variation.     

 

2.5 Tidigare forskning 

Gavin et al. (2014) visade genom en ögonrörelsestudie där deltagare fick läsa antingen 

konsekvent eller inkonsekvent terminologi mellan instruktion och gränssnitt att inkonsekvent 

terminologi bland annat gav upphov till fler fixationer och längre tid att slutföra uppgifter. 

Detta kan tolkas som att den mentala modell som instruktioner ger upphov till inte kan 

tillämpas i uppgiften då inkonsekvent terminologi används, vilket kan ge högre kognitiv 

belastning och osäkerhet. 

Oversteegen och van Wijk (2003) undersökte olika effekter av synonymanvändning för 

läsare. De fann att text med synonymanvändning var mer attraktiv för läsare, men också att 

läsförståelse minskade samt att tiden att läsa ökade. Vidare visade Khodasenas (2013) att 

synonymer, relaterade ord och antonymer inom en text kan förbättra studenters lärande. 
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Raney och Rayner (1995) lät försöksdeltagare läsa en text två gånger för att se till läsares 

ögonrörelser vid repetition. Resultatet visade generellt en minskning av antalet fixationer, 

minskad tid för varje fixation samt längre sackader vid andra genomläsningen jämfört med 

den första. De testade även att byta ut ett antal utvalda ord med synonymer för en grupp för att 

se till vilken effekt detta hade. De fann ingen skillnad mellan grupperna, vilket indikerar att en 

konceptuell repetition är tillräckligt. En liknande studie av Katz et al. (2005) fann att 

repetition av ord minskade såväl tid för lexikala beslut som uppmätt hjärnaktivitet. En 

tolkning av detta resultat är att repetitionen av ord leder till minskat tröskelvärde för åtkomst 

till det mentala lexikonet. En implikation av detta är att även ordfrekvens inom en text, såsom 

diskurser, kan påverka läsarens åtkomst till semantisk information. 

Nielsen (1994) jämförde flera heuristiker för design och bedömde deras förmåga att förutsäga 

användbarhetsproblem. Bland dessa heuristiker återfinns inkonsekvens, vilket själv förklarade 

23% av användbarhetsproblemen. Det bör dock tilläggas att inkonsekvens i denna studie 

innebar såväl uttryck, utseende och nyckeldefinitioner. En förklaring till detta kan göras av 

Johnson (2010) som anser att inkonsekvens kan leda till att användaren missar viktiga element 

i interaktionen med ett system. Orsaken till detta är, enligt Johnson (2010), användarens 

begränsade uppmärksamhetsresurser.  

Ytterligare ett exempel på de attityder som existerar kring inkonsekvent terminologi ges av 

Itagaki et al. (2007), som hävdar att konsekvens är ett viktigt mått på kvalitet, och menar att 

det finns risk för att användarna förvirras i situationer där inkonsekvent terminologi 

förekommer i olika kontexter som liknar varandra. Möjligen skulle detta kunna liknas vid 

extern inkonsekvent terminologi, där alternativa termer används i olika verk. Vidare 

analyserade Arvin (2013) inkonsekvent terminologi inom specialiserad sjukvård och menar 

att olika namn på sjukdomar kan medföra svårigheter att hitta relevant information, och då 

särskilt när sjukdomen är sällsynt. Detta är ett ytterligare exempel där extern inkonsekvent 

terminologi kan innebära svårigheter. 
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3 Metod 

Detta kapitel syftar till att utförligt beskriva de metodval som gjordes i studien. Studiens syfte 

var att se till hur inkonsekvent terminologi påverkade läsförståelse, samt att se till sambandet 

mellan kunskap om termer och läsförståelse i tre olika domäner genom ord- och 

läsförståelsetester. 

 

3.1 Försöksdeltagare 

Ett bekvämlighetsurval gjordes genom elektroniskt utskick via sociala medier och forum där 

information om studien kunde läsas samt en länk för att kunna delta. Genom 

bekvämlighetsurval tillfrågades deltagare snarare genom tillfälligheter än att vara tilltänkta 

deltagare som representerar en population. Trots att bekvämlighetsurval inte ses som 

representativt för populationen används det dock ofta i undersökningar av flera anledningar 

(Mitchell & Jolley, 2010). Exempelvis kan det vara resurseffektivt och kan användas när listor 

med hela populationen inte är tillgängliga, vilket också var anledningarna till att 

bekvämlighetsurval användes i denna studie. Populationen som studien syftade undersöka var 

individer med god läsförmåga. Det innebar att de skulle ha såväl goda möjligheter att avkoda 

ord som förstå dem (se kap. 2.2.1). För att uppfylla detta ställdes några krav på deltagarna. 

Deltagarna skulle… 

 

 …vara mellan 18-65 år. Detta av två anledningar: dels (1) att deltagare kan förstå 

informationen om de etiska riktlinjerna, och (2) att deltagarna sannolikt har god 

läsförmåga. 

 …ha svenska språket som modersmål. Detta för att deltagaren ska ha tillräckligt god 

kunskap i det svenska språket, vilket används som material. 

 

Deltagare i denna studie bestod av totalt 42 personer varav 29 var kvinnor och 13 män. 

Deltagarnas ålder beräknades till ett medelvärde av 28,9 år och med en standardavvikelse av 

9,4 år.  Deltagarna var slumpvist placerade i en av två grupper, vilket gav en fördelning på 20 

deltagare i grupp 1 och 22 deltagare i grupp 2. I tabell 2 visas en komplett sammanställning 

över studiens deltagare. 
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Tabell 2. Översikt över deltagare per grupp och kön 

Betingelse Grupp 1 Grupp 2 Totalt 

Nantal Målder  SDålder Nantal Målder  SDålder Nantal Målder  SDålder 

Kvinna 14 29,4 10,1 15 30,3 10,2 29 27,8 9,0 

Man 6 24,2 4,5 7 29,3 10,3 13 30,0 10,0 

Totalt 20 27,8 9,0 22 30,0 10,0 42 28,9 9,4 

 

3.2 Material 

I denna del beskrivs det material som användes i denna studie. Termer är grunden för studiens 

frågeställningar. För att genomföra studien krävdes såväl en uppsättning termer som texter i 

de tre utvalda domänerna hälso- och sjukvård, ekonomi och data. Dessutom krävdes ett sätt 

att distribuera materialet och samla in data. 

 

3.2.1 Termer 

En sökning gjordes via Rikstermbanken (2015), vilka ger möjlighet att använda deras databas 

för att hitta såväl andra termbanker som termer med definitioner. De termer som använts är 

hämtade ur tre olika termbanker och representerar i denna studie tre olika domäner: (1) hälso- 

och sjukvård; (2) ekonomi; och (3) data. Totalt samlades 126 olika termer in, varav 15 par av 

synonyma termer. Det vill säga 15 par av termer som kan ersättas med varandra utan att den 

semantiska informationen ändras. Exempel på termer i olika domäner visas i tabell 3. Alla 

termer i denna lista användes i studiens ord- och läsförståelsetest (se appendix) 

 

Tabell 3. Exempel på termer från tre olika domäner 

Domän Term Alternativ term 

Hälso- & sjukvård Malnutrition Felnäring 

Bank & finans Gäldenär Låntagare 

Data Ikon Symbol 
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Anledningen till att flera domäner användes var antagandet att effekten av specifik 

domänkunskap (se kap. 2.3.1) bör minska som helhet, samt att specifika domäner kunde 

kontrolleras. De utvalda termerna kontrollerades också så att delar av dem inte bedömdes som 

alltför ortografiskt lika. Det vill säga att termer som ”förväntad avkastning” och 

”avkastningsförväntning” undveks eftersom stora delar av termerna är ortografiskt lika. Dock 

tilläts enordstermer (ex. mervärdesmat) ersättas med flerordstermer (ex. funktionella 

livsmedel).  

 

3.2.2 Texter 

För att ta fram texter genomfördes sökning där sammanfattningar av akademiska artiklar 

innehöll utvalda termer med minst en alternativ term. Anledningen var att använda texter 

inom liknande genre, vilket kan påverka läsförståelse och läsbarhet (se kap. 2.3.1). Varje text 

kontrollerades och bearbetades sedan för att hålla standarden jämn enligt måtten (1) antal ord, 

som varierar mellan 202 och 224 ord; (2) LIX, som varierar mellan 51 och 58; (3) OVIX, som 

varierar mellan 57 och 76; samt (4) innehållande fyra förekomster av en utvald konsekvent 

term.  

Varje text med konsekvent terminologi skapades sedan i en inkonsekvent version genom att 

ersätta varannan förekomst av den utvalda termen med sin alternativa term. Detta innebär en 

uppsättning av totalt tolv texter: sex texter med konsekvent terminologi och sex texter med 

inkonsekvent terminologi. Nedan följer ett exempel på text med inkonsekvent terminologi 

från hälso- och sjukvårdsdomänen. Malnutrition och felnäring är båda termer som refererar 

till samma begrepp. 

 

 Malnutrition hos äldre beror vanligen på en kombinerad protein- och 

energibrist ibland orsakad av sjukdom men lika ofta av tugg- och 

sväljsvårigheter, depression och aptitlöshet. Felnäring är förenat med ökat 

lidande, sjuk- och dödlighet. Vårdtyngd och omvårdnadsbehov hos äldre i 

särskilda boenden (SÄBO) ökar, många i riskzonen att utveckla ett 

undernäringstillstånd upptäcks inte och mat och måltidsmiljö har beskrivits 

som undermåliga. Syftet med denna studie är att belysa faktorer relaterade 

till mat och måltidsmiljö av betydelse för näringsintaget hos äldre i SÄBO. 
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Metoden innebär en litteraturstudie med kvalitativt innehållsanalys över 17 

artiklar publicerade 2001-2007. Analysen mynnade ut i sex kategorier som 

sammanfattningsvis visade att malnutrition hos äldre i äldreboenden är 

relaterat till känsla av samhörighet, grad av valfrihet, att maten är näringstät 

och aptitretande samt kunskapsnivå hos sjuksköterska/omvårdnadspersonal 

och tid att hjälpa dem som behöver. Sjuksköterskans bedömning måste 

innefatta observationer av måltidssituationen och samtal med den 

boende/anhörig kring upplevelser förenade med ätande som kan påverka 

födointaget. Slutsatsen är att sjuksköterskan bör verka för att måltiderna 

serveras mera familjelikt i mindre enheter samt att personaltätheten i 

måltidssituationer ökas. Maten bör vara näringstät och smakrik och de 

boende bör ges möjlighet att välja var och med vem de vill äta. 

Sjuksköterskan bör få vidareutbildning i frågor angående risker för 

felnäring. Det finns ett stort behov av både kvalitativa och kvantitativa 

studier inom området näring/ätande och äldre. 

 

3.2.3 Webbsida 

En webbsida skapades för att presentera information gällande de etiska riktlinjerna som gällde 

i studien (se kap. 3.6). Syftet för studien informerades vara ”att se till ord- och läsförståelse i 

olika domäner”, vilket utelämnade information om konsekvent och inkonsekvent terminologi. 

En funktion skapades för att slumpvis dela in deltagarna i två grupper. Varje grupp fick en 

specifik länkadress där de deltog i en av betingelserna. Strukturen av upplägget av texter och 

uppgifter ses i appendix.  

Två varianter av själva testet skapades, där instruktioner fanns i anslutning till varje sida och 

delmoment (se kap. 3.3.1 & 3.3.2). 

 

3.3 Procedur 

I detta avsnitt presenteras genomförandet av att ta del av försöksdeltagares ord- och 

läsförståelse.  
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3.3.1 Läsförståelse 

För att avgöra läsförståelse fick deltaranda först läsa en text. Instruktionen till detta moment 

var: ”Klicka Fortsätt när Du har läst texten”, vilket gav en ny sida med instruktioner och 

öppna frågor. Deltagarna fick vid i detta moment instruktionerna: ” Vänligen använd inte 

Bakåt”, ”Vad var bakgrunden och syftet till undersökningen?”, samt ”V ilka resultat kom 

fram, och vad innebär dessa? ”. Frågorna syftade till att uppmana deltagarna att sammanfatta 

sin egen förståelse av texterna.  

 

3.3.2 Ordförståelse 

Ordförståelse antogs i denna studie indikera domänkunskap (se Kap. 2.3.1). Till skillnad mot 

läsförståelse testades ordförståelse genom flervalsfrågor. Denna del bestod av två typer av 

test. Det första innebar att kombinera en definition med term bland fyra svarsalternativ, varav 

ett är korrekt. Ett exempel visas i tabell 4. Varje delmoment innehöll också instruktioner för 

genomförandet. Instruktionen till detta delmoment var: ” Para ihop definitionen med den term 

som passar bäst av de fyra alternativen som presenteras. Om du inte kan lösa en uppgift, 

försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.”. 

 

Tabell 4. Ordförståelse genom definition 

Definition:  

”Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein och/eller andra näringsämnen har 

orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller 

av en persons sjukdomsförlopp” 

 

 

Funktionstillstånd 

 

 

Prio 3 

 

 

Malnutrition 

 

 

Livshotande tillstånd 

 

 

Den andra bestod i att kombinera en term med synonym term bland fyra svarsalternativ, varav 

ett är korrekt. Ett exempel visas i tabell 5. Instruktionen i detta delmoment var: ” Para ihop 
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termen med den synonym som passar bäst av de fyra alternativen som presenteras. Om du inte 

kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.”. 

 

Tabell 5. Ordförståelse genom alternativ term 

Malnutrition 

 

Enteral nutrition 

 

 

Perkutan 

endoskopisk 

gastrostomi 

 

 

Ohälsotillstånd 

 

 

Felnäring 

 

 

3.4 Bedömning 

Detta avsnitt syftar till att beskriva hur ord- och läsförståelse bedömdes i denna studie. 

 

3.4.1 Läsförståelse 

För att bedöma svaren från de öppna frågorna konstruerades en rättningsmall av två personer. 

Detta för att följa de råd som ges av Mitchell & Jolley (2010), samt för att få en mer objektiv 

rättningsmall. Rättningsmallen bestod av ett antal centrala idéer som presenterades i texterna. 

Ett sammanfattat svar bedömdes av två personer utefter rättningsmallen och gav poäng från 

noll till maximalt fyra per text. Resultatet anses ge en indikation på läsförståelse av texterna. 

Ett exempel på rättningsmall som användes vid en av texterna (se appendix, text 1) var:  

”Bakgrunden är att malnutrition hos äldre har flera orsaker och är förenat 

med ökat lidande, sjuk- och dödlighet. Syftet är att belysa faktorer som är 

viktiga för näringsintaget. Resultatet visade på flera kategorier som 

påverkade näringsintaget (känsla av samhörighet, grad av valfrihet, att 

maten är näringstät och aptitretande samt kunskapsnivå hos 

omvårdnadspersonal och tid att hjälpa dem som behöver). Slutsatsen är att 

vårdpersonal måste se till såväl måltidsmiljö som matens näringsinnehåll” 
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Ett exempel på svar som gav totalt ett poäng var:  

”Att många äldre lider att näringsbrist.” 

 

Ett exempel svar som gav totalt fyra (av maximalt fyra) poäng var:  

”Att malnutrition är vanligt hos äldre och att man vill finna viktiga faktorer 

som inverkar på uppkomsten av malnutrition. Man kom fram till att KASAM 

(känsla av sammanhang) är en viktig faktor. Vidare den äldres valfrihet, hur 

aptitretande och näringstät maten är samt kunskapen hos vårdpersonalen.” 

 

3.4.2 Ordförståelse 

En rättningsmall för ordförståelsedelen skapades där korrekta alternativ till varje uppgift 

markerats. Flervalsfrågor bedömdes som ett poäng vid korrekt alternativ, och noll poäng vid 

felaktigt. Poängen summerades och användes som en indikation på deltagarens ordförståelse 

och därmed också domänkunskap. 

Deltagare kunde i ordförståelsetestet erhålla totalt mellan 0-30 poäng, fördelat på de tre 

domänerna. Det vill säga att maximalt antal korrekta svar var tio poäng per domän. 

 

3.5 Analys 

Flera analyser genomfördes för att besvara frågeställningarna: 

 Jämförelser mellan läsförståelse för texter med inkonsekvent och konsekvent 

terminologi. 

 Korrelationsanalyser mellan ordförståelse och läsförståelse, vilket antas indikera hur 

sambandet mellan domänkunskap och läsförståelse ser ut. 

SPSS användes för samtliga statistiska analyser (inklusive att data uppfyllde krav som följer 

av statistiska antagande såsom normalitet, homogenitet et cetera) 
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3.6 Etiska riktlinjer 

Studien följer de rekommenderade etiska riktlinjerna inom human- och samhällsvetenskaper 

(Vetenskapsrådet, 2002), och kan sammanfattas i fyra punkter: 

1. Information. Information ska ges gällande (1) syftet med undersökningen; (2) detaljer 

kring undersökningen som kan avgöra samtycke till deltagande; (3) frivillighet i 

deltagandet; och (4) möjligheten att kunna avbryta deltagandet utan påföljd.  

2. Samtycke. Försöksdeltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

3. Konfidentialitet. Personuppgifter i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet och skall förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

4. Nyttjandekravet. Insamlad data får inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från de statistiska analyser som genomfördes. Detta 

innebär såväl deskriptiva resultat av läsförståelse och ordförståelse som induktiva resultat som 

ska svara på studiens frågeställningar. 

 

4.1 Konsekvent vs. inkonsekvent terminologi 

Denna del syftar till att besvara frågeställningen: Hur påverkas läsförståelse av inkonsekvent 

terminologi inom en text? 

 

4.1.1 Mixed design 

Deskriptivt resultat av analysen visas i tabell 6, och illustreras i figur 3.  

 

Tabell 6. Deskriptiv läsförståelse per grupp och betingelse 

Betingelse Grupp 1 Grupp 2 Totalthuvudeffekt 

M SD M SD M SD 

Konsekvent 6,55 2,93 5,59 3,27 6,05 2,78 

Inkonsekvent 5,60 3,27 6,36 2,50 6,00 2,88 

Totalthuvudeffekt 12,15 5,76 11,95 4,41 12,0 5,0 
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Figur 3 Läsförståelse per grupp och betingelse 

 

En analys visade ingen statistisk signifikant huvudeffekt där F(1, 40) = ,05, p > ,05, vilket 

indikerar att medelvärdena av läsförståelse inte kan förklaras med betingelsen konsekvent 

eller inkonsekvent terminologi. Detta tyder således på att betingelsen konsekvent eller 

inkonsekvent terminologi inte påverkar läsförståelse som helhet. 

 

  

Text 1, 3 & 5 

Text 1, 3 & 5 

Text 2, 4 & 6 Text 2, 4 & 6 
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4.1.2 Mellangruppsdesign 

Statistiska analyser per text genomfördes, och innebar en mellangruppsdesign. Deskriptivt 

resultat visas i tabell 7. 

 

Tabell 7. Deskriptiv läsförståelse per text och betingelse 

 Konsekvent Inkonsekvent 

 M SD M SD 

Text 1 2,40 1,10 2,55 ,80 

Text 2 2,14 ,94 1,95 1,19 

Text 3 1,65 1,35 1,73 1,32 

Text 4 1,77 1,23 1,95 1,05 

Text 5 2,50 1,43 2,09 1,44 

Text 6 1,44 0,31 1,70 1,38 

 

Tabell 8 presenterar en överblick av statistisk analys gällande konsekvent och inkonsekvent 

terminologi per text. Ingen statistisk signifikans indikerades. Sammantaget indikerar resultatet 

att betingelsen konsekvent terminologi inte skiljer sig signifikant från betingelsen 

inkonsekvent terminologi. 

 

 

Tabell 8. Statistisk analys av betingelse per text, mellangruppsdesign 

 t df p 

Text 1 ,50 40 > ,05 

Text 2 –,57 40 > ,05 

Text 3 ,19 40 > ,05 

Text 4 ,50 40 > ,05 

Text 5 –,94 40 > ,05 

Text 6 ,05 40 > ,05 
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4.1.3 Inomgruppsdesign 

Även en analys av konsekvent och inkonsekvent terminologi inom grupperna genomfördes. 

Deskriptiva resultat visas i tabell 9, och tabell 10 visar på den statistiska analysen. 

 

Tabell 9. Deskriptiv läsförståelse, inomgruppsdesign 

 Grupp 1 Grupp 2 

 M SD M SD 

Konsekvent 6,55 2,93 5,59 3,27 

Inkonsekvent 5,60 3,27 6,36 2,50 

 

Tabell 10. Statistisk analys av betingelse, inomgruppsdesign 

 Grupp 1 Grupp 2 

 t df p t df p 

Resultat –1,84 19 >,05 1,39 21 >,05 

 

Resultaten indikerar ingen statistisk signifikans för varken grupp 1 (t(19) = 1,84, p > ,05) eller 

grupp 2 (t(21) = 1,39, p > ,05). Resultatet visar således inom gruppen tycks betingelserna 

konsekvent och inkonsekvent terminologi inte inverka på läsförståelse. 

 

4.2 Ord- och läsförståelse 

I tabell 11 visas deskriptiva resultat från analys av ordförståelse. Eftersom ingen signifikant 

skillnad i läsförståelse indikeras beskrivs och analyseras endast resultaten som helhet per 

domän. Det vill säga att korrelationen mellan läs- och ordförståelse inte beräknas per 

betingelse, utan endast per domän. 
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Tabell 11. Ord- och läsförståelse per domän 

Domän 
Ordförståelse Läsförståelse 

M SD M SD 

Hälso- & sjukvård 7,79 1,55 4,52 1,76 

Ekonomi 7,40 1,65 3,54 1,93 

Data 7,26 1,85 3,98 2,39 

 

Tabell 12. Ord- och läsförståelse, statistik analys 

Domän r p 

Hälso- & sjukvård ,15 >,05 

Ekonomi ,30 >,05 

Data ,14 >,05 

 

En statistisk analys indikerade ingen signifikant korrelation mellan ord- och läsförståelse. En 

positiv trend kan dock ses i alla domäner (se tabell 12). 
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5 Diskussion 

Denna sektion syftar till att diskutera studien i sin helhet – från att uttömmande besvara de 

frågeställningar som gäller i studien till en kritisk granskning och framtida forskning. 

 

5.1 Frågeställningar 

Den första frågeställningen i denna studie gällde huruvida inkonsekvent terminologi inom en 

text påverkar läsförståelse. Den existerande uppfattningen är att inkonsekvent terminologi är 

ett hot (Walsh, 2005) och kan innebära försämrad kvalité (Itagaki et al., 2007). Empiriskt 

stöds uppfattningen att inkonsekvent terminologi bör undvikas, och att det för individen kan 

vara förvirrande (Nielsen, 1994; Johnson, 2010; Gavin et al., 2014; Arvin, 2013) och ger 

sämre läsförståelse (Oversteegen & van Wijk, 2003). Samtidigt finns empiriskt stöd att 

användning av synonymer kan hjälpa till vid lärande (Khodasenas, 2013) och anses vara 

tilltalande (Oversteegen & van Wijk, 2003). Dessutom visade Raney och Rayner (1995) att 

synonymer för samma begrepp gav samma effekt som att använda samma ord i en text. Så, 

hur påverkas läsförståelse av inkonsekvent terminologi? I denna studie indikeras ingen 

signifikant skillnad i läsförståelse mellan texter med konsekvent terminologi och 

inkonsekvent terminologi. Detta resultat gäller vid analys av såväl mixed design, 

mellangruppsdesign som inomgruppsdesign.  

Förklaringen till resultatet kan ligga i distinktionen mellan intern och extern inkonsekvent 

terminologi. I en enskild diskurs innehållande inkonsekvent terminologi (dvs. intern 

inkonsekvent terminologi) skapas en mental modell över innehållet ur vilken läsaren skapar 

sin förståelse. Vid extern inkonsekvent terminologi kan två inkongruenta mentala modeller 

skapas, vilket ger upphov till förvirring. Det vill säga att situationer då en existerande mental 

modell ska tillämpas och modellen ej överensstämmer med uppgiften ger sämre 

förutsättningar för individen att lyckas. En ytterligare förklaring är att synonymer kan hjälpa 

läsare förstå texten, vilket kan ses i Khodasenas (2013). Det är en möjlighet att texterna med 

inkonsekvent terminologi var mer förvirrande, men också gav möjlighet för läsaren att förstå 

texten bättre genom att använda synonyma termer. 

Den andra frågeställningen rör sambandet mellan domänkunskap och läsförståelse. Kunskap 

om situationer och objekt i form av kognitiva schema används ofta som en prediktor för 
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läsförståelse (Anderson & Pearson, 1984). I denna studie anses kännedom om termer visa på 

domänkunskap. Det vill säga att kunskap om en domänspecifik vokabulär visar på 

domänkunskap. Resultatet indikerade en positiv korrelation mellan domänkunskap och 

läsförståelse, dock visade analysen ingen statistisk signifikans. Detta gällde samtliga domäner.  

Sammantaget visar svaren på frågeställningarna att domänkunskap (i form av termkunskap) 

har en positiv verkan för läsförståelse inom de tre domänerna hälso- och sjukvård, ekonomi 

och data. Inkonsekvent terminologi hade ingen särskild betydelse för läsförståelse. Med 

resultatet från analyser läsförståelse i förhållande till domänkunskap kan ytterligare en 

förklaring till varför ingen signifikant skillnad mellan läsförståelse med konsekvent eller 

inkonsekvent terminologi ges, nämligen att deltagarna i hög grad hade kännedom om 

termerna som ingick. I ordförståelsedelen varierade medelvärdet mellan 7,40 och 7,79 av 

maximalt 10, vilket tyder på just detta. Enligt Raney och Rayner (1995) är en begreppsmässig 

repetition är tillräcklig, vilket innebär att om läsaren har tillgång till den semantiska 

informationen i begreppet kvittar det skrivna ordet. Ytterligare kan det tänkas att generell 

ordförståelse räcker för att skapa läsförståelse i de utvalde texterna. Det vil säga att individer 

kan utifrån kontexten förstå begreppen som ingick, oavsett om de varierades eller ej.  

 

5.2 Metodval 

Detta avsnitt syftar till att kritiskt granska de metodval som gjordes i studien. 

 

5.2.1 Design 

I denna studie användes en mixed design. Det vill säga att både en inomgruppsdesign och en 

mellangruppsdesign användes. Detta gjordes eftersom det gav mer möjlighet att kontrollera 

resultaten. Exempelvis genomfördes ytterligare analys av varje text för sig genom en 

mellangruppsdesign. Detta resultat kan dock bero på att grupperna är olika (Mitchell & Jolley, 

2010). Av den anledningen genomfördes även en analys av inomgruppsdesign, för att 

kontrollera om grupperna i sig själva indikerade att betingelse konsekvent och inkonsekvent 

terminologi hade en avgörande roll. Detta skulle dock kunna bero på att texterna på olika sätt 

varierade. Sammanfattningsvis kan denna typ av design medge en styrka genom möjligheten 

att kontrollera huvudeffekter för såväl grupper som betingelse. 
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5.2.2 Deltagare 

Populationen som studien syftade undersöka effekter av inkonsekvent terminologi var 

personer som hade god förmåga att läsa. Det innebar i likhet med den enkla uppfattning om 

läsning (se kap. 2.2.1) att såväl ha god förmåga att avkoda ord som förstå dem. På grund av 

detta ställdes krav – att vara mellan 18.65 år, vilket bör ge god läsförmåga, samt kravet att ha 

svenska som modersmål, vilket antas ge god förståelse. I denna studie rekryterades deltagare 

genom sociala medier och forum och innebar som sådan ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval har ofta problem med att inte vara representativa för populationen som 

studien syftar undersöka (Mitchell & Jolley, 2010). När det gäller representation kan en del 

kritik riktas. Bland annat var cirka två tredjedelar kvinnor i båda grupperna, och innebär som 

sådan en viss sned fördelning där hälften män och hälften kvinnor vore eftersträvansvärt. 

Utöver detta kan deltagarna också tänkas tillhöra en delmängd av populationen som gärna 

deltar i undersökningar av olika slag och/eller anser ord- och läsförståelse som trevligt. Trots 

dessa eventuella brister argumenteras att bekvämlighetsurval har ökat antalet deltagare, vilket 

kan ses som den avgörande positiva aspekten av bekvämlighetsurval genom sociala medier 

och forum.   

 

5.2.3 Material 

Denna del avser diskutera materialet som ingick i studien. 

 

Termer 

Termernas lämplighet avgjordes efter författarens egna subjektiva kännedom, vilket kan ha 

inneburit en brist. En alternativ metod hade varit att se till den objektiva frekvensen i en 

korpus, dock ser Balota et al. (2004) att subjektiv frekvens eller kännedom är en bättre 

prediktor att läsa ord. Det är dock studiens egen subjektiva kännedom som här avgjort om en 

term är med i studien eller ej, och innebär således en eventuell brist. Att använda subjektiv 

kännedom kan dock innebära ett vetenskapsekonomiskt argument. 
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Texter 

Alla texter hade på något sätt manipulerats för att hålla de utsatta måtten (antal ord, LIX & 

OVIX) lika. Exempelvis hade några texter engelska som källspråk, och översattes. Andra 

ändrades i längd, meningslängd eller i ordvariation. Texterna har således alla bearbetats på 

något sätt, vilket kan innebära en viss förändring i texternas kvalité. För att motverka detta har 

två personer deltagit för att bedöma texternas lämplighet i studien.  

En ytterligare eventuell brist är att texterna ej kontrollerats för andra variabler. Exempelvis 

om de innehåller olika antal termer eller synonymer i övrigt. Detta kan dock betraktas som 

vetenskapsekonomiskt. Det vill säga, att kontrollera för alla möjliga variabler kan ses som 

alltför resurskrävande. 

 

Webbsida 

Försöksdeltagare fick en länk till en webbsida där information och möjlighet att delta i studien 

fanns. Detta medför en högre ekologisk validitet. Det vill säga att försöksdeltagaren fick läsa 

texterna i en miljö som sannolikt var mer naturlig än en laborationsmiljö. Att använda en 

webbsida kan också gjort att fler deltagit då det inte fanns krav på fysisk närvaro för 

deltagande. 

På webbsidan fanns även en funktion vilken slumpvist delade in försöksdeltagarna i en av två 

grupper. Detta ses som en fördel då försöksledaren inte själv valt ut i vilken grupp en 

deltagare ska tillhöra, och minskar således en eventuell bias mellan grupperna. Dessutom 

visade grupperna på en demografisk likhet vad gäller ålder och kön. 

 

5.2.4 Bedömning 

I studien skapades rättningsmallar för både ord- och läsförståelse. Rättningsmallen för 

läsförståelse skapades av två personer, vilket bör givit en mer objektiv uppfattning av de 

viktigaste idéerna som framkom i texterna. Samma två personer rättade sedan tillsammans 

alla de öppna svaren som givits, och bör därför medfört en mer korrekt bedömning av varje 

svar. Värt att notera är att poängsättningen var hårt satt där varje svar bedömdes utifrån om 

alla delfrågor besvarats med merparten av de centrala idéerna som framkom ur texterna. Det 

vill säga att svar som nämner ett begrepp utan vidare resonemang bedöms som sämre. Det 
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fanns också vissa svar som var långa och utläggande, men som för den skull inte var korrekta. 

Dessa bedömdes som lägre än de svar som var precisa eller gav slutsatser som följde av 

texten.  

En relevant fråga i detta är om bedömningen gjorts på minne eller läsförståelse. Alla svaren 

var formulerade utifrån läsarens egen förståelse, vilket kan ge styrka åt att det är läsförståelse. 

Dock kan sägas att minne är ett nödvändigt villkor för att läsförståelse ska kunna uppträda. 

Eller som Anderson och Pearson (1984) menar - att förståelse är något som uppstår genom 

interaktionen mellan ny information och befintlig kunskap. Det är denna förståelse som 

återberättas i de öppna svaren. Det ska dock påpekas att hur god metod som än finns för att 

bedöma svaren kvarstår problemet att svara på öppna frågor innebär en stor svårighet (Cain, 

2010). Det vill säga att svaren kan bedömas i enlighet med goda metoder, men att detta 

snarare är en fråga om personens förmåga att uttrycka sin förståelse. Med andra ord, 

läsförståelse kan alltså ha funnits men inte uttryckts i de skrivna svaren. 

 

5.3 Implikationer 

En implikation av resultatet innebär att när diskurser skrivs bör författaren ta hänsyn till såväl 

termerna som används i texten som målgruppen. Är termerna väl kända innebär en diskurs 

med inkonsekvent terminologi sannolikt inga problem. Om termerna däremot är sällsynta i 

domänen kan det vara en fördel att konsekvent använda den mest precisa och frekventa 

termen. Vidare kan det vara en fördel att standardisera termer som används inom olika 

domäner. I dessa fall bör domänen först extrahera de alternativ som finns och sedan ge 

rekommendationer ur vilka författare väljer. 

En ytterligare implikation är att se till om konsekvent eller inkonsekvent terminologi används 

inom en text eller mellan texter. Empiriskt indikeras att extern inkonsekvent terminologi kan 

vara mer förvirrande än intern inkonsekvent terminologi. Det kan därför göras 

rekommendationen att i diskurser också ge exempel på de alternativa termer som kan 

användas för att ge läsaren en större förståelse och möjlighet att använda dessa i andra 

sammanhang. Detta gäller dock endast etablerade termer där inkonsekvent terminologi redan 

existerar. Att standardisera när det är möjligt torde vara eftersträvansvärt. 
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5.4 Framtida forskning 

I denna studie har tre domäner undersökts: hälso- och sjukvård, ekonomi, och data. Att 

generalisera utöver dessa är inte möjligt, och vidare studier för att se till andra domäner eller 

typer av texter vore möjliga framtida projekt. Exempelvis kan förståelse av teknisk 

dokumentation och akademiska abstrakter se olika ut. 

Att använda termer i olika domäner för att se till domänkunskapen kan vara en brist. Därför 

skulle en studie gällande läsförståelse av olika texter utifrån vilken typ av domän en individ 

arbetar eller studerar i. Detta kan ge högre validitet gällande domänkunskap. Ytterligare är 

läsförståelse något som är svårt att bedöma. En alternativ metod för detta vore att använda 

intervjuer där läsaren själv fick återberätta och resonera kring texterna. 

I denna studie har skillnaden mellan intern och extern inkonsekvent terminologi presenterats. 

Framtida studier skulle kunna undersöka detta vidare. 

 

5.5 Slutsats 

Termer indikerar i denna studie inte ha någon särskild betydelse för läsförståelse. Det bör 

dock påpekas att deltagare hade en relativt god förståelse av de ingående termerna, vilket kan 

vara en avgörande faktor. Det vill säga att en diskurs där inkonsekvent terminologi används 

ger en enhetlig mental modell av texten, där variation av termer inte påverkar förståelsen om 

de är kända av läsaren. Det bör också påpekas att materialet var akademiska diskurser, vilket 

kan skilja sig avsevärt mot procedurell text (ex. steg-för-steg-instruktioner) när det gäller 

effekten av terminologi och läsförståelse. Detta ger rekommendationen att först se till syftet 

med texten samt målgruppens kunskaper om de ingående termerna innan avgörandet gällande 

konsekvent eller inkonsekvent terminologi görs. 
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Appendix 

Texter 

Text 1 

 

Domän Hälso- & Sjukvård  

Termer A. Malnutrition B. Felnäring 

Antal ord 224  

LIX 57  

OVIX 75  

Malnutrition hos äldre beror vanligen på en kombinerad protein- och energibrist ibland 

orsakad av sjukdom men lika ofta av tugg- och sväljsvårigheter, depression och aptitlöshet. 

Malnutrition är förenat med ökat lidande, sjuk- och dödlighet. Vårdtyngd och 

omvårdnadsbehov hos äldre i särskilda boenden (SÄBO) ökar, många i riskzonen att 

utveckla ett undernäringstillstånd upptäcks inte och mat och måltidsmiljö har beskrivits 

som undermåliga. Syftet med denna studie är att belysa faktorer relaterade till mat och 

måltidsmiljö av betydelse för näringsintaget hos äldre i SÄBO. Metoden innebär en 

litteraturstudie med kvalitativt innehållsanalys över 17 artiklar publicerade 2001-2007. 

Analysen mynnade ut i sex kategorier som sammanfattningsvis visade att malnutrition hos 

äldre i äldreboenden är relaterat till känsla av samhörighet, grad av valfrihet, att maten är 

näringstät och aptitretande samt kunskapsnivå hos sjuksköterska/omvårdnadspersonal och 

tid att hjälpa dem som behöver. Sjuksköterskans bedömning måste innefatta observationer 

av måltidssituationen och samtal med den boende/anhörig kring upplevelser förenade med 

ätande som kan påverka födointaget. Slutsatsen är att sjuksköterskan bör verka för att 

måltiderna serveras mera familjelikt i mindre enheter samt att personaltätheten i 

måltidssituationer ökas. Maten bör vara näringstät och smakrik och de boende bör ges 

möjlighet att välja var och med vem de vill äta. Sjuksköterskan bör få vidareutbildning i 

frågor angående risker för malnutrition. Det finns ett stort behov av både kvalitativa och 

kvantitativa studier inom området näring/ätande och äldre.  

 

  



ii 

 

Text 2 

 

Domän Hälso- & Sjukvård  

Termer A. Funktionella livsmedel B. Mervärdesmat 

Antal ord 203  

LIX 57  

OVIX 59  

Attitydskillnader hos personal inom hälso-och sjukvård kan få konsekvenser för bland 

annat rekommendationer av olika tjänster och varor. Att lyfta fram dessa skillnader kan öka 

medvetenheten och bidra till mer enhetliga råd till konsumenter. Syftet med denna studie 

var att undersöka attityden till funktionella livsmedel bland svenska konsumenter och 

hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på produkter som användes i studierna var 

probiotiska fruktdrycker, probiotiska mjölkprodukter, kolesterolsänkande pålägg och 

fiberrika bröd med omega-3-fettsyror. Två frågeformulär användes, en för konsumenter i 

åldern 17-75 år (n = 2000) och en för hälso- och sjukvårdspersonal (dietister, n = 100; 

registrerade sjuksköterskor, n = 200; läkare, n = 200). Resultatet visade attitydskillnader 

mellan grupperna. Merparten av konsumenter var huvudsakligen skeptiska och undrade om 

produkterna var normala livsmedel eller läkemedel. De anåg dem även onödiga om de inte 

led av obotliga kostrelaterade problem. De konsumenter som upplevde produkterna som 

nödvändiga, de hälsomedvetna, de välutbildade och människor som hade märkt effekt av 

funktionella livsmedel är också de som konsumerar dessa. Dietister rapporterade högre 

kunskap och upplevd nytta av funktionella livsmedel än läkare och i viss mån 

sjuksköterskor. Dietister var också mer benägna att rekommendera dessa livsmedel till 

patienter. Sjuksköterskor och läkare uttryckte däremot tvivel beträffande de påstådda 

effekterna av funktionella livsmedel.  

 

 

  



iii 

 

Text 3 

 

Text # 3  

Domän Ekonomi  

Termer A. Gäldenär B. Låntagare 

Antal ord 216  

LIX 51  

OVIX 67  

Borgen är ett avtal där en person gentemot annan, tar på sig ansvar för infriandet av 

förpliktelse, som en gäldenär har ådragit sig. Merparten av de regler som gäller för borgen, 

finns idag inte i författningar, utan vilar på oskriven rätt. Den rättspraxis som tidigare 

funnits, har varit gammal, men på senare år har Högsta domstolen avgjort många fall som 

rör borgen och borgensåtaganden. Syftet med denna undersökning är ge en redogörelse för 

vad ett borgensåtagande och ett efterborgensåtagande innebär, samt vilka följder dessa 

åtaganden får i olika situationer. Resultatet visade att i de fall det finns flera borgensmän, är 

de in dubio primärt och solidariskt ansvariga. Det inbördes solidariska ansvaret innebär 

bland annat att borgenären kan, när huvudfordran är förfallen, kräva fullgörelse hos vilken 

av borgensmännen som helst. Har borgensmannen inte begränsat sitt ansvar, svarar denne 

för hela skulden som gäldenären ådragit sig. Regress är ett krav på kompensation för den 

prestation som en borgensman har utfört i en annans ställe. Regressrätten finns inte reglerad 

i lagtext, men principen att en borgensman har rätt att vända sig till gäldenären eller sina 

medborgensmän med sina krav, har vuxit fram som praxis och sedvänja. 

Sammanfattningsvis innebär detta att borgensåtagande idag inte har någon rättslig grund, 

vilket kan medföra problem av eventuella kompensationskrav från gäldenärer eller andra 

borgensmän. 

  



iv 

 

Text 4 

 

Text # 4  

Domän Ekonomi  

Termer A. Faktura B. Räkning 

Antal ord 214  

LIX 54  

OVIX 57  

Att betala direkt vid köp är ofta inte möjligt, och därför erbjuder de flesta företag en 

tidsfrist att betala delar eller hela beloppet vid senare tillfälle. Det är också vanligt att 

företag lägger på en avgift för att täcka de kostnader som är förknippade med hantering av 

fakturor. Om en kund inte betalar inom en fastslagen tid kan företag ta ut lagstadgade 

påminnelseavgifter samt inkassoavgifter. Författarna valde att undersöka huruvida dessa 

kostnader inte bara täckte de faktiska kostnaderna utan även gav ett positivt 

täckningsbidrag för företag. Författarna ville även undersöka vilka effekter bara avgiften 

har. Författarna har samarbetat med ett företag där tillgång getts till företagets affärssystem 

för att utvinna information om processen. Det empiriska underlaget för studien har 

innefattat drygt 160 000 fakturor. Författarna har undersökt vilka intäkter i form av 

avgifter och kostnader i form av kundförluster och räntekostnader som företaget haft med 

respektive faktura. Studien visar tydligt att det finns en konstant snittintäkt per faktura 

som härrör från avgifterna. De kostnader som är förknippade är dock direkt 

proportionerliga mot beloppet. Sammantaget betyder det att företaget har en förtjänst 

förutsatt att snittet av beloppet understiger drygt 800 kr. Studien visar även att företaget har 

en förtjänst på 6,82 % av det totala beloppet av köpet. Av denna förtjänst utgörs hälften av 

avgifter. 

 

  



v 

 

Text 5 

 

 

Text # 5  

Domän Data  

Termer A. –ikon* B. –symbol* 

Antal ord 209  

LIX 56  

OVIX 76  

Elektroniska meddelanden har stadigt ökat under åren sedan internet och mobila sms var 

tekniskt möjliga för allmänheten, och det verkar som att det kommer fortsätta i denna 

riktning den närmaste framtiden. Hur människor väljer att skapa och visa sin identitet är 

idag relativt outforskat. Det kan dock konstateras att människor anpassar sina 

självpresentationsstrategier för att utnyttja både online- och offlinekommunikation i sina 

interaktioner med främlingar, medarbetare, familj och vänner. Ett sätt människor 

kommunicerar på nätet är genom användning av så kallade snabbmeddelanden, vilka ofta 

inkluderar användning av grafiska representationer för att visa sin identitet. Dessa 

representationer kallas vänikoner. I detta projekt presenteras resultaten av en undersökning 

där 93 deltagare interagerade via snabbmeddelanden. Man undersökte i vilken utsträckning 

självpresentationsteori (Goffman 1959) kan förklara de val som görs för att presentera delar 

av sin identitet på nätet. Vänikonerna kategoriserades och frågor ställdes till användarna 

om varför de valde dem, samt när och om de ändrar dem mellan olika interaktionspartners. 

Resultaten visar att manliga användare väljer andra kategorier av självrepresentationer än 

kvinnor, men att de flesta användare väljer vänikoner som är människolika, har låg 

fotorealism, och överensstämmer med deras biologiska kön. Användare rapporterade också 

att de sällan ändrade sina vänikoner på grund av att det då kan skapa viss förvirring hos 

mottagare. 

*Notera att i denna text är termen sammansatt med vän. Det vill säga vän-ikon och vän-

symbol. 

 

 

  



vi 

 

Text 6 

 

Text # 6  

Domän Data  

Termer A. Ladda ner B. Hämta 

Antal ord 202  

LIX 58  

OVIX 70  

P2P-fildelningssystem har ofta drabbats av filers otillgänglighet eller dåliga hastighet på 

grund av brist på tillräcklig distribution. För att ladda ner sällsynta filer tvingas användare 

ofta hålla sina datorer uppkopplade på internet under långa tider, vilket inte är önskvärt för 

de flesta användare. För att avhjälpa detta problem lanseras flera kommersiella P2P-system 

som fungerar offline. Dessa molnbaserade tjänster använder stabila servrar med hög 

kapacitet för att ta över användarnas uppgifter, och därmed behöver inte användarna själva 

behålla konstant anslutning till P2P-nätverket. Denna studie fokuserar på att karakterisera 

prestandan i att ladda ner filer med hjälp av molnbaserade tjänster. I studien ingick fem 

molnbaserade fildelningssystem, där 50 utvalda filer av varierande storlekar mellan 1MB 

och 1GB användes i analysen. Resultaten visade att vi är de första att bekräfta 

genomförbarheten och effektiviteten i dessa system: vi lyckades ladda ner över 90% av de 

utvalda filerna, och de flesta under en förhållandevis kort tid. Dessutom ger dessa tjänster 

utmärkta möjligheter att förutsäga när tjänsten har gjort klart sin uppgift. Slutsatsen vi gör 

av resultaten är att molnbaserade tjänster som erbjuder funktionen att ladda ner filer har en 

god prestanda som överträffar P2P-fildelningssystem, och kan därför förväntas öka i 

popularitet hos användare inom en åskådlig framtid. 

 



vii 

 

Termer 

Denna del presenterar de ord och definitioner som fanns med i studien. 

 

Term och definition 

I denna del ska en definition paras ihop med den korrekta termen. Korrekt alternativ är i fet 

stil. 

 

Hälso- och sjukvård 

Oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till 

en vårdskada 

 

farmaceut 

 

extemporeberedning 

 
läkemedelshanteringsfel 

 

varm zon 

 

 

Beståndsdel vars syfte är att ge avsedd effekt.   

 

Aktiv substans 

 

Ordinationsunderlag 

 

Oralt nutritionsstöd 

 

Naturläkemedel 

 

 

Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående 

 

 

Kakexi 

 
Pallativ vård 

 

Kodning 

 

Prehospital sjukvård 

 

Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein och/eller andra näringsämnen har 

orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller 

av en persons sjukdomsförlopp 

 

Funktionstillstånd 

 

Prio 3 

 
Malnutrition 

 

Livshotande tillstånd 

 

 

Livsmedel som är framtagna för att ge en specifik positiv hälsoeffekt som ska vara 

dokumenterad 

 

Skräpmat 

 
Mervärdesmat 

 

Parenteral nutrition 

 

Utrymmesmat 

 

 

 



viii 

 

Ekonomi 

Part som har en skuld till en annan. 

 

Gäldenär 

 

Borgensman 

 

Börsmäklare 

 

Kapitalbas 

 

 

Dokument (i fysisk eller elektronisk form) som i första hand innehåller en säljares anspråk 

på betalning för sålda varor eller utförda tjänster, betalningsvillkor, leveransvillkor m.m. 

 

Pantbrev 

 
Faktura 

 

Gravationsbevis 

 

Kreditinstruktion 

 

 

Samling av värdepapper, t.ex. aktier eller obligationer. 

 

Termin 

 
Fond 

 

Värdeandelssystem 

 

Debit 

 

 

Ett lån som beviljas utan någon säkerhet eller borgen. 

 

Hypotekslån 

 
Blancolån 

 

Annuitetslån 

 

Solvens 

 

 

Innebär att ett företag ger ut en obligation, eller en annan typ av värdepapper, i syfte att 

erhålla finansiering från marknaden. 

 

Exponering 

 

Konglomerat 

 
Emission 

 

Swap 

 

 

  



ix 

 

Data 

Tillfällig lagringsplats där datorn lägger viss information för att ha den snabbt tillgänglig 

 

Bokmärke 

 
Cache 

 

Centralkatalog 

 

Direktanslutning 

 

 

Kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system 

 

Följsam webbdesign 

 

Domänadress 

 

Enhetsfack 

 
Gränssnitt 

 

 

Kopiera data från en dator till en annan (underordnad) dator, oftast från en server till en 

klient, för vidare användning eller bearbetning 

 

Initiera 

 
Hämta 

 

Web services 

 

Nätfiske 

 

 

Representation av ett objekt (program, fil, mapp) i form av en liten bild på datorns 

skärmbild  

 

Skärmbild Pixel 

 
Ikon 

 

Kaka 

 

 

Teknik för automatisk hämtning av data från webbsidor 

 

Webbflöde 

 

Trunkering 

 

Söktjänst 

 
Webbskrapning 

 

  



x 

 

Term och synonym 

Denna del presenterar de termer och alternativ där två synonyma termer ska paras ihop. 

Korrekt term är i fet stil. 

 

Hälso- och sjukvård 

Förskrivningssätt 

 

Förebyggande åtgärd Ordinationstyp 

 

Ställa diagnos 

 

Alternativmedicinsk 

verksamhet 

 

 

Ordinationskort  

 

Läkemedelslista 

 

Intagningsmeddelande 

 

Vidbehovsordination 

 
Dosrecept 

 

 

Kosttillägg 

 

Oralt 

nutritionsstöd 

 

Beredning 

 

Specialkost 

 

Livsmedel för 

särskilda 

näringsändamål 

 

 

Malnutrition 

 

Enteral nutrition 

 

Perkutan 

endoskopisk 

gastrostomi 

 

Ohälsotillstånd 

 
Felnäring 

 

 

Mervärdesmat 

 

Utrymmesmat 

 

Generikum 

 
Funktionella 

livsmedel 

 

Artificiell 

näringstillförsel 

 

 

  



xi 

 

Ekonomi 

Diversifiering 

 

Insättning 

 
Spridning 

 

Inlåning 

 

Avkastning 

 

 

Verifikat 

 

Utredningsplikt 

 

Informationsskyldighet 

 

Obligationsmarknad 

 
Allegat 

 

 

Girering 

 

Kontoöverföring 

 

Clearing 

 

Betalning 

 

Investering 

 

 

Faktura 

 

Avgift 

 
Räkning 

 

Latens 

 

Kapitalkrav 

 

 

Låntagare  

 

Gäldenär 

 

Borgensman 

 

Likviditet 

 

Borgenär 

 

 

  



xii 

 

Data 

 

Hårdvarunyckel 

 

Säkerhetskod 

 

Styrplatta 

 
Dångel 

 

Stack 

 

 

Datorutrustning 

 

Fast program 

 
Hårdvara 

 

Griddteknik 

 

Gränssnittskomponent 

 

 

Ladda ner 

 

Piratkopiering på 

nätet 

 

Formatera 

 
Hämta 

 

Fildelning 

 

 

Nätnav 

 

Nätfiske 

 

Mellanserver 

 
Hubb 

 

Chipp 

 

 

Symbol 

 

Kodek 

 
Ikon 

 

Markör 

 

Program 

 

 

 

 

  



xiii 

 

Design 

Denna del visar en översikt av studiens upplägg för att presentera materialet för att ta del av 

ord- och läsförståelse, samt demografisk data. 

Del 1: Subjektiv läsbarhet & Läsförståelse 

Domän Betingelse 1 Betingelse 2 

Hälso- & sjukvård Konsekvent 1 Inkonsekvent 1 

Subjektiv läsbarhet på text 1 

 Öppna frågor på text 1 

Inkonsekvent 2 Konsekvent 2 

Subjektiv läsbarhet på text 2 

Öppna frågor på text 2 

Bank & Finans  Konsekvent 3 Inkonsekvent 3 

Subjektiv läsbarhet på text 3 

Öppna frågor frågor på text 3 

Inkonsekvent 4 Konsekvent 4 

Subjektiv läsbarhet på text 4 

Öppna frågor frågor på text 4 

Data Konsekvent 5 Inkonsekvent 5 

Subjektiv läsbarhet på text 5 

Öppna frågor frågor på text 5 

Inkonsekvent 6 Konsekvent 6 

Subjektiv läsbarhet på text 6 

Öppna frågor frågor på text 6 

Del 2: Ordförståelse 

Domän Typ 

Hälso- & sjukvård Kombinera definition med fyra alternativa termer 

Ekonomi Kombinera definition med fyra alternativa termer 

Data Kombinera definition med fyra alternativa termer 

Hälso- & sjukvård Kombinera synonym med fyra alternativa termer 

Ekonomi Kombinera synonym med fyra alternativa termer 

Data Kombinera synonym med fyra alternativa termer 

Del 3: Demografiska uppgifter 

 


