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Temat i vårt föredrag är hur en nationell terminologicentral förankrar och bereder väg för en 
acceptans av rekommendationer som gäller termer och definitioner av de fackspeficika begrepp 
som de representerar. En nationell terminologicentral behöver ett brett och mångsidigt nätverk för 
att kunna hålla ordning och reda i den egna terminologin på ett optimalt sätt. En central aspekt i 
detta arbete är kontakter med experter från olika fackområden med beredskap att bidra i 
terminologiska utredningar i sin expertroll. (Bucher 2016) 

Syftet med vår studie är att beskriva den terminologiska kunskapshanteringen, -överföringen och 
–etableringen som sker genom rundfrågor till experter vid Terminologicentrum (TNC). 
Föredraget presenterar en diakronisk pilotstudie inom ett större fackspråksinriktat projekt. 
Materialet utgörs av ett urval av rundfrågor i TNC:s nomenklaturarkiv (1940–). Vi diskuterar de 
utvalda term- och begreppsförslagen som projekt med arbetsprocess och slutprodukt genom att 
söka svar på tre forskningsfrågor: 1) vad är kännetecknande för TNC-rundfrågorna med tanke på 
arbetsmetod och deltagare?, 2) vilka textdrag kan urskiljas i genren? och 3) hur utformas och 
etableras slutresultaten av rundfrågorna i ljuset av normerande tidsförankrade val? 

Forskningsdesignen i vår fallstudie är kvalitativ. När vi söker svar på forskningsfrågorna reder vi 
för det första ut de tids- och omfångsmässiga (svarstid och deltagande experter) ramarna i 
processen (F1). För det andra ser vi på vilka slags ställningstaganden med tillhörande argument 
(acceptans, avslag, ändring) experterna har i sina uttalanden när det gäller form och innehåll hos 
föreslagna termer och definitioner (F2). För det tredje diskuterar vi vilka uttalanden TNC tar 
hänsyn till i slutresultatet i brevformat och vilka av dessa förslag som finns med i 
Rikstermbanken i dagsläget. Föredraget förankras teoretiskt till terminologins teori och 
metodologiskt till praktiskt terminologiarbete inom vilken god terminologihänsyn kan förväntas 
resultera i tänkta termer som kan användas i dialoger på olika forum nu och i framtiden.  
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