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Sammanfattning:  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl Google Translate 

respektive Bing Translator fungerar vid översättning av sökfrågor 
med avseende på svenska sammansättningar, samt försöka utröna 
huruvida det finns något samband mellan utfallet och samman-
sättningarnas komplexitet. 

    Testmiljön utgörs av Europaparlamentets offentliga dokument-
register. Undersökningen är emellertid begränsad till Europeiska 
rådets handlingar, som till antalet är 1 334 på svenska respektive 
1 368 på engelska. Analysen av data har dels skett utifrån precision 
och återvinningsgrad, dels utifrån en kontrastiv analys för att kunna 
ge en mer enhetlig bild på det undersökta fenomenet. 

    Resultatet visar att medelvärdet varierar mellan 0,287 och 0,506 
för precision samt 0,400 och 0,614 för återvinningsgrad beroende 
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bero på synonymi, och då gärna inom själva sammansättningen, 
samt hyponymi. I det senare fallet beror det dels på översättnings-
tjänsternas oförmåga att återge lämpliga översättningar, dels på det 
engelska språkets tendens att bilda sammansättningar med lösa 
substantivattribut. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det är knappast någon nyhet att det har skett stora förändringar inom informationslandskapet i 

samband med Internets intåg på 1990-talet och på senare tid de stora massdigitaliserings-

projekten, som har som vision att all information skall finnas tillgänglig digitalt (jfr Bawden 

& Robinson 2012:330). Men med tanke på att den mesta informationen på Internet är på 

engelska, samtidigt som majoriteten av Internetanvändarna har ett annat förstaspråk än 

engelska (Savoy 2003:75–76; Wu m.fl. 2008:71), blir denna tillgänglighet emellertid 

begränsad. 

 Detta kan tyckas vara en icke-fråga ur ett skandinaviskt perspektiv då skandinaver, och i 

synnerhet svenskar, anses vara mycket duktiga på engelska (se t.ex. EK 2006:13). Det bör 

emellertid understrykas att detta främst gäller färdigheter i att läsa och förstå engelska, vilket 

bland annat bekräftas i en studie om niondeklassares engelskkunskaper från 2002. Även om 

de svenska elevernas kunskaper var högst bland alla deltagarländer, utgjorde de 

genomsnittliga korrekta svaren bara omkring 55 % i skriftlig produktion (Bonnet 2002:72). 

Och i en studie från 2012, beträffande engelskkunskaperna bland de anställda på ett företag 

med en svensk-engelsk profil, framgår det att kunskaperna varierar mellan svaga till 

utomordentliga (Mobärg 2012:161). 

 Detta är ytterst relevant i ett informationsåtervinningsperspektiv, eftersom det är 

sökkomponenten som är själva grunden i ett informationsåtervinningssystem (Bawden & 

Robinson 2012:149). Även för användare som är mycket goda på att läsa på andra språk, är 

det långt svårare att formulera relevanta sökfrågor för sitt informationsbehov (Hedlund 

2003:11; Savoy & Dolamic 2009:139). Hedlund (2003:11) menar att det till och med kan vara 

vanskligt för skandinaver att formulera sökfrågor på varandras språk, som annars anses vara 

ömsesidigt begripliga. 

 Här kommer cross-language information retrieval (härefter CLIR), som definieras som 

”the retrieval of documents in another language than the language of request” (Hedlund 

2003:11), in i bilden. Det finns en rad olika sätt att angripa detta problem, men eftersom 

många CLIR-verktyg är svårtillgängliga eller dyra, är det rimligt att anta att det blir allt 

vanligare att använda sig av gratistjänster som Google Translate och Bing Translator i 

samband med formuleringen av sökfrågor, inte minst bland lekmän (jfr Wu m.fl. 2008:71). 
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Vad svenskan beträffar är CLIR emellertid ett relativt outforskat och nytt forskningsområde. 

Samtidigt har svenskan en rad olika lingvistiska egenskaper som inte bara är intressanta ur ett 

CLIR-perspektiv, utan även problematiska. Detta gäller främst böjningssystemet, 

sammansättningar och avledningar (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001:148; Pirkola 

2001:332). Till skillnad mot böjningssystemet, som är relativt heterostatiskt, är reglerna för 

sammansättning i svenskan mycket produktiva och det bildas ständigt nya etablerade 

sammansättningar. Detta är något som jag anser vara ytterst intressant ur ett CLIR-perspektiv 

och som därför också ligger till grund för föreliggande uppsats. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av precision och återvinningsgrad undersöka hur 

väl Google Translate respektive Bing Translator står sig som ett översättningsverktyg för 

sökfrågor med avseende på svenska sammansättningar, samt försöka utröna om det finns 

något samband mellan utfallet och sammansättningarnas komplexitet. 

 Till syftet föreligger följaktligen några centrala frågeställningar som skall belysas och 

besvaras i samband med analysen av data. Dessa kan presenteras som följande: 

 

• Hur väl fungerar Google Translate respektive Bing Translator vid översättning av 

sökfrågor på svenska till engelska med avseende på sammansättningar? 

• Skiljer sig utfallet av lexikaliserade sammansättningar från utfallet av nybildade 

sammansättningar med respektive utan interfix? 

• Vilken typ av sammansättningar vållar problem i samband med återvinningsprocessen 

och varför? 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är fördelad på sex kapitel. I det inledande kapitlet presenteras, utöver uppsatsens 

syfte, en introduktion till ämnet med fokus på dess relevans i ett forskningsperspektiv. I det 

andra kapitlet ges en kort översikt över forskningsläget. Dessutom redogörs det för de 

teoretiska ramar som undersökningen bygger på, vilket omfattar informationsvetenskapliga 

såväl som lingvistiska aspekter av ämnet i fokus. Kapitel tre ägnas åt undersökningens metod 

och data. I kapitel 4 presenteras resultatet av analysen med avseende på precision och 

återvinningsgrad. Resultatet diskuteras vidare i kapitel fem ur ett lingvistiskt perspektiv. 
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Uppsatsen avslutas med en uppsummerande diskussion i kapitel sex, i vilket det även förs en 

diskussion kring valet av metod, data samt framtida forskning. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 
Googles översättningstjänst Google Translate är ett flitigt diskuterat ämne, främst inom språk- 

och datavetenskap. Ett flertal undersökningar har också gjorts inom informationsvetenskap, 

oftast med fokus på informationsåtervinning och CLIR i synnerhet. Relevant för denna 

uppsats är Savoy och Dolamics (2009) undersökning, i vilken de med hjälp av mean average 

precision (härefter MAP)1 utvärderar Google Translates förmåga att översätta sökfrågor från 

engelska till franska i samband med textåtervinning. De undersöker även hur väl Google 

Translate översätter tyska sökfrågor till franska. Testsamlingarna utgjordes av 177 452 

artiklar publicerade i franska Le Monde (1994 och 1995) samt schweiziska Agence 

Télégraphique Suisse (1994 och 1995). För relevansbedömning av dokumenten i denna 

korpus användes en vector-space-modell samt två sannolikhetsmodeller, Okapi och statistical 

language model. Resultaten visar att effektiviteten minskar i samband med översättningen och 

ligger på cirka 80–85 % i förhållande till sökningarna på engelska, beroende på vilken 

relevansmodell som används. De främsta orsakerna till lägre effektivitet är att omfattningen 

av synonyma ord varierar i käll- respektive målspråket, och att Google Translate översätter 

idiom och sammansättningar ord för ord när bindestreck används. Dessutom skiljer Google 

Translate på versaler och gemener, vilket innebär att till exempel made in turkey och Made in 

Turkey inte översätts likt. Resultaten för de från tyska översatta sökfrågorna var något lägre, 

nämligen omkring 70 %. Faktorerna som påverkade effektiviteten är, utöver de som tidigare 

nämnts, svårigheten att översätta tyska sammansättningar. 

 Relevant för föreliggande uppsats är även Pecinas m.fl. (2014) studie då den berör 

domänspecifik informationsåtervinning. Syftet med studien är att undersöka hur väl 

maskinöversättning av sökfrågor fungerar inom det medicinska fältet. Språkparen som 

undersöks är tjeckiska-engelska, tyska-engelska och franska-engelska, och för översättning av 

sökfrågor används ett domänspecifikt frasbaserat maskinöversättningssystem. Ett system 

baserat på parallellkorpusar förmodas av författarna att fungera sämre, eftersom många 

medicinska termer är mycket ovanliga och således inte kommer att finnas i korpusarna. I 

                                                 
1 MAP är den genomsnittliga precisionen för en serie sökfrågor utifrån varje sökfrågas average precision (AP), 

som i sin tur är den genomsnittliga precisionen för samtliga relevanta dokument för den enskilda sökfrågan 

(Savoy & Dolamic 2009:140). 
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undersökningen används även Google Translate och Microsoft Bing för en jämförelse av 

icke-domänspecifika översättningsprogram. Resultaten vad Google Translate och Microsoft 

Bing beträffar, visar att effektiviteten är lägre än vid domänspecifik maskinöversättning, men 

ändå relativt hög. För språkparet tjeckiska-engelska fungerade Google Translate bäst med en 

effektivitet, mätt med hjälp av MAP, på 85,6 % i jämförelse med sökningar på engelska. 

Microsoft Bing fungerade bäst för språkparen tyska-engelska och franska-engelska med en 

effektivitet på 82,7 respektive 90,8 %. 

 Vad gäller Google Translate och Bing Translators förmåga att översätta sökfrågor finns det 

mig veterligen ingen undersökning som uteslutande berör språkparet svenska-engelska. Det 

finns emellertid ett par undersökningar där språkparet svenska-engelska ingår som en del av 

hela undersökningen. Kettunen (2009) undersöker med hjälp av MAP hur väl 

maskinöversättning hanterar översättningen av långa såväl som korta sökfrågor från engelska 

till finska, tyska respektive svenska. För språkparet engelska-svenska används tre 

maskinöversättningsprogram, däribland Google Translate Beta som är en tidig version av 

Google Translate. Som testsamling användes CLEF 2003, som innehåller 142 819 dokument 

på svenska. Utöver maskinöversättning tillämpades även tre olika morfologiska bearbetnings-

metoder, stemming, lemmatisering och frequent case generation, för jämförelse. Resultaten 

för de svenska sökfrågorna framtagna med hjälp av Google Translate Beta visar att 

effektiviteten för långa sökfrågor är mycket hög, nämligen mellan 98,7 och 106,3 % beroende 

på vilken morfologisk bearbetningsmetod som tillämpas, i jämförelse med sökningar på 

engelska. För korta sökfrågor är den något lägre, nämligen mellan 77,1 och 83,0 %. Det bör 

emellertid betonas att det inte är maskinöversättningen i sig som påverkar skillnaden i resultat 

mellan långa och korta sökfrågor, eftersom termerna i de korta sökfrågorna i regel är identiska 

med termerna i de långa. 

 I en nyare studie undersöker Vahid m.fl. (2015) med hjälp av MAP hur väl Google 

Translate respektive Bing Translator översätter sökfrågor från sex europeiska språk, däribland 

svenska, till engelska. Testsamlingen utgjordes av 113 005 nyhetsartiklar från LA Times 

(1994). Resultaten visar att effektiviteten varierar något mellan de två olika 

översättningsverktygen och mellan de olika språkparen, men överlag är mycket hög. 

Beträffande de svenska sökfrågorna är effektiviteten 91,7 % för Google Translate och 98,2 % 

för Bing Translator i jämförelse med sökningar på engelska. Det senare utgör även det högsta 

resultatet för Bing Translator för samtliga språkpar. 

 Problematiken med översättning av sammansättningar ur ett CLIR-perspektiv berörs 

vanligtvis delvis eller uteslutande i samtliga undersökningar som fokuserar på det svenska 
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språket. Hedlund m.fl. (2001) undersöker huruvida effektiviteten för sökfrågor bestående av 

sammansättningar skiljer sig dels mellan språk, dels mellan grad av komplexitet i struktur. 

Språken som undersöks, och från vilka söktermerna översätts till engelska, är finska, svenska 

och tyska, som samtliga är rika på sammansättningar. Maskinläsbara ordböcker används som 

översättningsmetod. För icke-lexikaliserade sammansättningar tillämpas även delning av 

orden i dess för- och efterleder och eventuella interfix tas bort. Utifrån söktermerna bildas 

sedan sökfrågor med hjälp av en syn-operator, som kombinerar alla förekommande 

synonymer. Sökfrågornas längd varierar beroende på antalet lexikaliserade sammansättningar 

i ordböckerna, antalet leder i sammansättningarna samt frekvensen av synonyma och 

homonyma ord. För språkparet svenska-engelska ligger sökfrågornas medellängd på 29 ord. 

Sökfrågor med en eller inga operatorer betraktas här som enkla till strukturen och med flera 

operatorer som komplexa. Effektiviteten mäts med hjälp av precision i förhållande till 

återvinningsgrad (eng. precision over recall). Resultaten för de svenska sammansättningarna 

är i genomsnitt 0,219 för enkla sökfrågor och 0,254 för komplexa. Resultaten för de enskilda 

sökningarna ligger överlag kring samma nivå, men ett fåtal sticker ut som mycket goda eller 

som mycket dåliga. 

2.2 Grundkoncepten inom CLIR 
En central del inom informationsvetenskapen är informationsåtervinning, som innefattar 

relationen mellan användaren och användarens informationsbehov som finns lagrad i en 

databas. Informationsåtervinningsprocessen är sålunda kommunikativ mellan användaren och 

författaren och sker med hjälp av ett informationsåtervinningssystem (Meadow m.fl. 2006:2–

5). CLIR är en typ av informationsåtervinning som möjliggör för användare att söka 

dokument på ett språk med hjälp av sökfrågor på ett annat, något som har blivit allt viktigare i 

samband med Internets utbredning på 1990-talet (Kishida 2010:243; Oard & Diekema 

1998:223). Fenomenet sträcker sig emellertid tillbaka till 1960-talet då man började använda 

sig av flerspråkiga kontrollerade vokabulär i bland annat bibliotekskataloger (Hedlund 

2003:25; Oard & Diekema 1998:224). 

 CLIR omfattar två typer av återvinning, bilingual information retrieval (härefter BLIR) 

och multilingual information retrieval (härefter MLIR). BLIR berör återvinning med ett 

språkpar, det vill säga att sökningen utgår från ett språk för att återvinna dokument på ett 

annat. MLIR å andra sidan innebär att sökningen görs på ett språk för att återvinna dokument i 
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en databas som innehåller dokument på två eller flera språk (Hedlund 2003:12; Kishida 

2010:244). I föreliggande uppsats avser CLIR endast BLIR. 

2.2.1 Matchningsstrategier 
För att återvinna dokument relevanta för informationsbehovet måste användaren matcha sina 

sökfrågor med dokumenten i databasen. Inom CLIR finns det fyra huvudsakliga 

matchningsstrategier för att återvinna dokument på ett annat språk: 1) cognate matching, som 

inte använder sig av någon som helst översättning, 2) översättning av sökfrågor, 3) 

översättning av dokument och 4) interlinguala metoder, som alla på ett eller annat sätt 

involverar översättning (Kishida 2010:245). 

 Cognate matching utgår från språks likheter vad stavning eller uttal beträffar i stället för att 

översätta termer. Metoden används främst för substantiv och teknisk terminologi för språk 

som liknar varandra. Rent praktiskt innebär detta att man lägger in en tröskelnivå för 

acceptabel variation i ordets stavning mellan käll- och målspråk och systemet kan sedan 

återvinna närliggande ord, exempelvis eng. family och fr. famille som enbart skiljer sig på så 

vis att det franska ordet har ett extra l samt att y motsvaras av e. En annan metod är att 

använda sig av n-gram. Orden styckas då bokstavsvis utifrån antalet på n och sannolikheten 

för hur väl orden stämmer överens kan sedan beräknas. I exemplet 2-gram ger eng. {fa, am, 

mi, il, ly} och fr. {fa, am, mi, il, ll, le} och delar således fyra 2-gram (Kishida 2010:248–249; 

Oard & Diekema 1998:230–231). 

 Att översätta sökfrågor är den vanligaste metoden och har flera fördelar. För det första kan 

detta göras spontant av användaren själv i samband med återvinningsprocessen. Vidare kan 

denna metod användas för samtliga språkpar. Dessutom behövs inga interna ändringar i 

systemets indexfiler eller andra komponenter då översättningen sker externt för att sedan i 

bästa mån matcha de efterfrågade dokumenten. En nackdel med denna metod är emellertid att 

sökfrågor ofta är mycket korta och således inte alltid ger tillräckligt med kontext vid 

eventuella tvetydigheter. Detta gäller i synnerhet homonyma och synonyma ord (Kishida 

2010:245–246; Oard & Diekema 1998:231–232). 

 I kontrast till översättning av sökfrågor kan man i stället välja att översätta dokumenten i 

ett återvinningssystem. Detta möjliggör för en effektivare sökning då dokument bidrar till mer 

kontext än indexfilerna. En annan fördel är att användaren kan återvinna dokument på ett 

efterfrågat språk utan att en översättning av dem senare måste ske. Detta löser dock inte de 

problem som uppstår i samband med korta sökfrågor. Dessutom är det både tidskrävande och 
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kostsamt att översätta stora mängder av dokument, och metoden lämpar sig således främst för 

mindre samlingar (Kishida 2010:246; Oard & Diekema 1998:232). 

 Vid interlinguala metoder översätts både sökfrågan och dokumenten till en ospecificerad 

representation av den efterfrågade termen som sedan mappas mellan käll- och målspråket. 

Detta sker vanligtvis med hjälp av flerspråkiga kontrollerade vokabulär (Kishida 2010:248; 

Oard & Diekema 1998:232). 

2.2.2 Översättningsmetoder 
Inom CLIR skiljer man på två huvudsakliga infallsvinklar vad översättningsmetoder beträffar, 

nämligen kunskapsbaserade metoder, såsom ontologier, tvåspråkiga maskinläsbara ordböcker 

och maskinöversättning, och korpusbaserade metoder (Hedlund 2003:26; Oard & Diekema 

1998:232–233). Vilka metoder som används i samband med översättningarna i de olika 

matchningsstrategierna kan variera, men gemensamt för samtliga översättningsmetoder är att 

översättningens kvalitet påverkar återvinningens effektivitet (Kishida 2010:257–259). 

 Ontologier är en typ av kontrollerad vokabulär som genom domänspecifika strukturer visar 

den hierarkiska relationen mellan olika koncept (Oard & Diekema 1998:233). En närliggande 

metod är att använda sig av tvåspråkiga maskinläsbara ordböcker som, i stället för att utgå 

från koncept, översätter enskilda ord. Denna metod används främst vid översättning av 

sökfrågor och innebär i praktiken att varje sökterm i sökfrågan översätts med ordbokens 

innehåll som underlag. Skulle det förekomma alternativa översättningar, används vanligtvis 

samtliga termer i sökfrågan, vilket kan öka precisionen. I somliga fall är det emellertid bättre 

att välja enbart en term då irrelevanta termer påverkar återvinningen negativt. Denna metod är 

dock förknippad vissa nackdelar. För det första kan ord som inte förekommer i ordboken inte 

översättas; detta omfattar såväl specialtermer som nybildningar. För det andra har ordböcker 

svårigheter med att översätta tvetydiga ord som naturligt finns i språket. Till sist förekommer 

det svårigheter med att översätta frasbaserade termer. Till exempel är det felaktigt att 

ordagrant översätta de enskilda orden i eng. hot dog där båda orden tillsammans bildar ett 

koncept (Kishida 2010:251; Oard & Diekema 1998:234–235). 

 Ett på senare tid allt vanligare alternativ till maskinläsbara ordböcker är 

maskinöversättning, vilket främst beror på att maskinöversättningssystem ständigt blir alltmer 

tillgängliga samt förenklar återvinningsprocessen om de är tillräckligt bra. Maskin-

översättning kan användas för att översätta antingen sökfrågan eller dokumenten. Ett problem 

vid översättning av sökfrågor är emellertid att de i regel är mycket korta och sålunda inte ger 
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tillräckligt med kontext för att ge en tillräckligt bra översättning. En annan nackdel är att 

maskinöversättningssystem som regel bara väljer en översättning om flera alternativ 

förekommer, vilket kan få en negativ effekt på återvinningen då synonyma ord och relaterade 

termer förbises (Kishida 2010:250; Oard & Diekema 1998:235). 

 Statistisk maskinöversättning bygger på sannolikheten för en viss översättning, och kan 

illustreras som P(t|s) där t är en sekvens av termer på målspråket och s är en motsvarande 

sekvens av termer på källspråket. De flesta statistiska maskinöversättningssystemen i dag 

utgår från en algoritm, som skapades av ett forskningsteam på IBM, som beräknar det högsta 

värdet på P(t|s) utifrån parallellkorpusar (Kishida 2010:254). 

 Korpusbaserade metoder utgår från en stor samling text som tillsammans bildar en korpus, 

som kan vara antingen flerspråkig eller enspråkig. Flerspråkiga korpusar kan i sin tur vara 

antingen parallella, om texterna är exakta översättningar av varandra, eller jämförbara, om 

texterna inte är översättningar av varandra men delar ett liknande innehåll (Hedlund 2003:26; 

Talvensaari m.fl. 2007:322–323). Grundtanken med både parallella och jämförbara korpusar 

är att med hjälp av olika metoder från linjär algebra beräkna hur ord och termer på källspråket 

bör återges på målspråket utifrån hur de är representerade i korpusarna (Oard & Diekema 

1998:235–236). Parallellkorpusar kan, till skillnad mot jämförbara korpusar, utöver 

dokumentnivå även jämföras på menings- och ordnivå (Oard & Diekema 1998:236; 

Talvensaari m.fl. 2007:323). En svaghet med parallellkorpusar är emellertid att de vanligtvis 

är domänspecifika samt endast omfattar ett fåtal språkpar, vilket inte bara gör användningen 

av dem problematisk, utan även kan leda till otillfredsställande resultat (Kishida 2010:255; 

Talvensaari m.fl. 2007:323). 

2.3 Lingvistiska aspekter inom CLIR 
Till skillnad mot informationsåtervinningssystem som använder sig av en kontrollerad 

vokabulär, involverar textåtervinning i regel sökfrågor formulerade med naturligt språk, vilket 

i ett CLIR-sammanhang påverkar effektiviteten på såväl ett morfologiskt som ett syntaktiskt 

och semantiskt plan (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001:148, 150). De huvudsakliga 

lingvistiska problemen inom CLIR är: 1) valet av alternativa koncept och söktermer, 2) 

söktermers morfologiska variation, 3) refererade och utelämnade söktermer, 4) tvetydighet 

bland söktermer och 5) flerspråkighet (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001:149; Pirkola 

1999:42). 
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 Kortfattat innebär det första problemet att olika dokument som rör samma ämne många 

gånger använder sig av olika koncept och uttryck, vilket påverkar återvinningen om 

användaren inte expanderar sina sökfrågor med relevanta synonymer (Hedlund, Pirkola & 

Järvelin 2001:149; Pirkola 1999:42). Det andra problemet berör främst språk med ett rikt 

böjningssystem, eftersom ett dokument inte återvinns om söktermen inte överensstämmer 

med formen som förekommer i dokumentet (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001:149; Pirkola 

1999:42–43). Det tredje problemet angår det som i språkvetenskapen kallas för anaforisk 

referens samt ellips (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001:150; Pirkola 1999:43), vilket innebär 

att man syftar tillbaka på något i texten och då ofta med ett pronomen, exempelvis 

Husläkaren var här igår. Han hade glömt sina papper, respektive utesluter kontextuellt 

underförstådda ord, exempelvis [Det var] Tråkigt att du inte kunde komma (SAS 2003:98, 

312–313). Problemet med tvetydighet rör ord som antingen har flera betydelser, exempelvis 

eng. star ’stjärna’ och ’kändis’, eller olika ord som skrivs på samma sätt, exempelvis eng. 

bank ’finansiell institution, bank’ och ’bank (av en flod eller sjö)’ (Hedlund, Pirkola & 

Järvelin 2001:150; Pirkola 1999:43). Det femte problemet berör MLIR-system, i vilka 

flerspråkiga dokument kan återvinnas med hjälp av flera språk (Hedlund, Pirkola & Järvelin 

2001:150; Pirkola 1999:43). 

2.3.1 Morfologiska fenomen 
Morfologi är den del av lingvistiken i vilken man studerar ordbildning. I fokus är sålunda 

ordens morfem, som är dess minsta betydelsebärande enheter. Morfem kan vidare delas in i 

rotmorfem, som ensamma oftast kan utgöra ett ord, affix och böjningsmorfem (Lyons 

1968:170, 181–182; SAS 2003:31). Till exempel, i ordet dagen är dag- ordets rotmorfem och 

-en dess böjningsmorfem, och i daglig är dag- rotmorfem och -lig ett avledningssuffix (ett 

sorts affix). Inom CLIR förekommer det i huvudsak tre morfologiska fenomen som alla 

påverkar textåtervinningens effektivitet, nämligen böjning, avledning och sammansatta ord 

(Pirkola 2001:332). 

 Alla världens språk delas typologiskt in i isolerande (även kallad analytiska), 

agglutinerande och flekterande språk. I isolerande språk förekommer ingen morfologi alls, 

utan samtliga ord är invariabla. Ett exempel på ett isolerande språk är vietnamesiska. I 

agglutinerande, såsom turkiska, är gränserna mellan de olika morfemen mycket distinkta och 

adderas ofta efter varandra. En tydlig distinktion mellan morfem saknas dock i flekterande 

språk, i vilka böjningsmorfem kan förekomma i själva roten; ett fenomen som är relativt 
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vanligt i germanska språk, exempelvis dricka-drack-druckit och hand-händer. Det är 

emellertid viktigt att understryka att nästan alla språk är en blandning av de tre typerna till 

olik grad (Lyons 1968:187–192; Pirkola 2001:335–336). 

 Engelskan är att betrakta som ett relativt analytiskt språk med många ord bestående av 

endast ett rotmorfem. Det vanligaste böjningsmorfemet i engelskan torde vara pluraländelsen 

-s, men även en viss grad av agglutinerande och flekterande inslag förekommer (Lyons 

1968:192). Böjningssystemet i svenskan är mer komplext än i engelskan, och beror bland 

annat på svenskans två grammatiska kön (utrum och neutrum) och bestämdhet som bildas 

med ett böjningsmorfem (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001:151). Även avledningar är relativt 

ovanliga i engelskan (Pirkola 2001:340). I svenskan finns å andra sidan ett par hundra affix 

som bildar avledningar, varav många är produktiva, det vill säga att de kan användas för att 

bilda nya ord. Avledningsaffixen består antingen av ett prefix, som läggs till före 

rotmorfemet, eller ett suffix, som läggs till efter rotmorfemet (SAS 2003:33). Inom CLIR är 

avledningar problematiska för att det inte alltid framkommer vad som är rotmorfemet i ordet, 

exempelvis eng. regard som är en avledning till guard (Pirkola 2001:342). 

 Ett närliggande fenomen är sammansättningar, som bildas genom att två eller flera ord 

fogas samman för att bilda ett nytt. De två komponenterna i det nya ordet kallas förled 

respektive efterled. I regel är sammansättningar i svenskan determinativa, vilket betyder att 

huvudbetydelsen ligger på efterleden, exempelvis tygduk ’en duk av tyg’. I vissa fall är de 

emellertid kopulativa, vilket innebär att båda lederna är likvärdiga, exempelvis blågul ’blå 

och gul’ (Pirkola 1999:18–19; SAS 2003:32). Många nominala sammansättningar (det vill 

säga substantiv) lexikaliseras, vilket innebär att sammansättningen har blivit en del av 

språkets ordförråd och då ofta förekommer som uppslagsord i ordböcker. Graden av 

genomsiktlighet varierar emellertid beträffande lexikaliserade sammansättningar. Lederna kan 

inte lika enkelt skönjas i ord som jordgubbe och helvete som i järnväg och bokhylla (Hedlund 

2002; Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001:154; Pirkola 1999:20). 

 I svenskan är sammansättningar, till skillnad mot engelskan, mycket produktiva. I ett 

CLIR-perspektiv kan detta tyckas vara en fördel då sammansättningar är enklare att hantera 

än fraser. Vad beträffar sammansättningar i svenskan kan det emellertid uppstå vissa problem 

i samband med återvinningen, i synnerhet om de inte är lexikaliserade (Hedlund, Pirkola & 

Järvelin 2001:153; Pirkola 2001:333; SAS 2003:32). Detta beror bland annat på de 

morfologiska fenomen sammansättning medför. Vanligtvis bildas sammansättningar genom 

att två ord sätts samman utan några förändringar, exempelvis jordbruk. I andra fall kräver 

sammansättningen ett interfix, som är ett affix som sätts mellan orden. Ett interfix kan utgöras 
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av en vokal, som då kallas binde- eller fogevokal, eller ett s, som då kallas binde- eller foge-s, 

exempelvis barnavård och arbetskollega. I somliga fall ändras också förledens grundform, 

exempelvis hälsovård, flickskola och äppelträd (SAS 2003:51–53). Detta kan medföra 

problem i samband med översättningen av söktermer och sökfrågor då förleden inte alltid 

känns igen. 

 För att hantera de problem som berör morfologin i samband med CLIR, används 

morfologiska analyser. De vanligaste bearbetningsmetoderna är trunkering, som görs 

manuellt, stemming och normalisering (även kallad lemmatisering), som görs med hjälp av 

automatiska verktyg (Pirkola 2001:332). 

 Trunkering innebär att man modifierar en sökterm eller sökfråga för att på så vis inkludera 

flera böjningsformer och avledningar. Detta sker vanligtvis genom att ta bort ändelser såsom 

böningsmorfem och avledningssuffix. Till exempel inkluderar formen hous också ord som 

house, houses, housing, housekeeping etc. Denna metod lämpar sig väl för språk med ett 

enkelt böjningssystem, men mindre väl för flekterande språk som har många ändringar i 

själva rotmorfemet. Vidare kan problem uppstå vid väldigt korta ord, som då även inkluderar 

irrelevanta ord (Pirkola 1999:47; Rumsey 2008:66–67). 

 Både stemming och normalisering är automatiska processer som sker med hjälp av 

dataverktyg, som eliminerar ordets böjningsmorfem och affix. Skillnaden mellan dessa 

processer är emellertid att resultatet ger ordets rotmorfem, eller stam, i samband med 

stemming och ordets grundform (uppslagsform) i samband med normalisering (Hedlund 

2003:20; Pirkola 1999:48). 

 De tre huvudsakliga fördelarna med stemming och normalisering är att användaren inte 

behöver oroa sig för de eventuella problem som morfologin kan medföra. Detta gäller inte 

minst för språk med ett rikt böjningssystem. Vidare minskar man indextermerna i 

återvinningssystemet och sparar på så vis plats. Den tredje och kanske viktigaste fördelen är 

att stemming och normalisering vanligtvis ökar återvinningens effektivitet, eftersom 

återvinningsgraden ökar då fler potentiella relevanta dokument återvinns. Huruvida detta ökar 

precisionen går emellertid att diskutera, men somliga studier har visat att stemming kan öka 

precisionen, även för korta sökfrågor. För enkla sökfrågor bestående av en sökterm kan 

stemming, i likhet med trunkering, orsaka problem då irrelevanta ord med samma ordstam 

inkluderas i sökningen (Hedlund 2003:20–21; Pirkola 2001:333–335). 

 Vad gäller sammansättningar möjliggör en morfologisk analys en delning av orden i dess 

för- och efterleder. En fördel med detta är att man kan utvinna huvudtermen som kan 

användas om sammansättningen inte är lexikaliserad. En nackdel med detta är emellertid att 
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huvudtermen ofta är en hyponym och inkluderar således även en rad närliggande termer, 

exempelvis socker inkluderar sammansättningar som fruktsocker, rörsocker och så vidare 

(Pirkola 2001:333). Vidare klarar inte alla analysverktyg att hantera eventuella interfix som 

förekommer i samband med sammansättningar (Hedlund 2002) och en manuell process måste 

i stället tillämpas. 

2.3.2 Semantiska fenomen 
Semantik definieras i sin strikta betydelse som ’betydelselära’ och utgår ifrån att samtliga ord 

har en form och en betydelse. Förhållandet mellan dessa två utgörs av ordets referent, som är 

själva objektet som ordet refererar till (Ingo 2007:87; Lyons 1968:400–405). Ordens 

betydelse kan i sin tur delas in i denotation, som är ordets grundbetydelse (Ingo 2007:88), och 

konnotation, som är ordets positiva eller negativa känslovärde, jfr vissa kroppsdelar som inom 

vetenskapen är att betrakta som neutrala medan i vardagligt språk många gånger används som 

svordomar (Ingo 2007:109). De fenomen som är förknippade CLIR är främst synonymi, 

homonymi och polysemi, hyponymi och meronymi samt antonymi (Pirkola 1999:23–26). 

 Synonymi innebär i sin strikta betydelse att två eller fler ord delar samma betydelse både 

vad angår denotation och konnotation. I vidare mening omfattar synonymi även ord som delar 

samma grundbetydelse, men som har olika nyanser i innebörd (Lyons 1968:446). Vad gäller 

språkparet svenska-engelska är det viktigt att understryka att engelskan är rik på synonyma 

ord då det utöver det inhemska ordet ofta har en inlånad motsvarighet från andra språk som 

latin och franska (Ingo 2007:190). 

 Homonymi och polysemi är båda former av lexikal tvetydighet och skiljer sig åt på så vis 

att homonymi omfattar ord med samma form men olika betydelser, och polysemi ord med 

samma form och flera betydelser. Distinktionen mellan dessa två är godtycklig och skiljs 

oftast endast åt hur de listas i ordböcker, i vilka homonyma ord är egna uppslagsord och 

polysema ord listas under samma uppslagsord (Lyons 1968:405–407). Den negativa effekten 

orsakad av lexikal tvetydighet är oftast mer påtaglig inom CLIR än i enspråkig 

informationsåtervinning (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001:154). Beträffande språkparet 

svenska-engelska är detta fenomen ytterst relevant då engelskan, i likhet med andra extremt 

analytiska språk, är rik på polysema ord medan mer syntetiska språk, som svenskan, i stället 

använder sig av specifika avledningsändelser (Ingo 2007:189). Samtidigt är homonyma ord 

mycket vanliga i svenskan och kan i löpande text uppgå till 65 % (Karlsson 1994 i Hedlund, 

Pirkola & Järvelin 2001:154). 
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 Hyponymi är den hierarkiska strukturen av ord och dess betydelser. Med andra ord innebär 

detta att ord ofta ingår i andra koncept, exempelvis inkluderas betydelsen av tulpan i 

betydelsen av blomma. Detta fenomen kallas inklusion och är en grundläggande princip i ett 

språks vokabulär (Lyons 1968:453–454). En annan form av hierarkiskt samband är 

meronymi, som är relationen mellan helheten och dess delar, exempelvis mun som är en del 

av ett huvud (Pirkola 1999:25). Ett närliggande fenomen är antonymi som är en gradering 

mellan två motsatser, exempelvis eng. warm eller lukewarm i förhållandet hot:cold (Lyons 

1968:402; Pirkola 1999:25–26). 

 För att lösa problem med tvetydighet inom CLIR används semantiska analyser. Problemet 

är emellertid att dessa kräver omfattande semantiska kunskaper. Dessutom krävs en tolkning 

inte bara av själva texterna, utan även situationen som användaren av systemet befinner sig i 

(Pirkola 1999:53–54). 

2.4 Lingvistiska analysmetoder 
Språk kan undersökas och analyseras ur en rad olika infallsvinklar och med hjälp av en rad 

olika analysmetoder. Inom makrolingvistiken studerar man olika aspekter av språket, såsom 

dess koder och processer, för att förstå hur människor kommunicerar. Analysmetoder som 

används inom makrolingvistiken är bland annat text- och diskursanalys (James 1980:100–

103). Inom mikrolingvistiken studeras i stället språkets struktur med fokus på fonologi, 

morfologi och syntax (James 1980:28). Dessa aspekter kan studeras var för sig eller enhetligt, 

synkront eller diakront och för enskilda språk eller mellan språk. 

 En analysmetod, eller snarare forskningsfält, som behandlar de fonologiska, morfologiska 

och syntaktiska aspekterna mellan två eller flera språk ur ett synkront perspektiv är kontrastiv 

analys. Den har till syfte att dels beskriva, dels systematiskt jämföra två språk för att kunna 

förutsäga eller förklara de problem som förekommer i ett andraspråksperspektiv (Hyltenstam 

1979:14; James 1980:63). I föreliggande uppsats används termen kontrastiv analys enbart om 

de systematiska beskrivningar som används för att jämföra två språk i allmänhet (jfr 

Hyltenstam 1979:14). 

 Språk kan beskrivas och jämföras med hjälp av olika modeller, som kan lämpa sig olika 

bra beroende på vilket eller vilka språk som undersöks. Ett krav är emellertid att jämförelsen 

är parallell, vilket innebär att samma modell används för att beskriva de respektive språken 

(James 1980:63–64). Beträffande de grammatiska aspekterna av språk är det inte ovanligt att 

man använder sig av kontrastiva tabeller med huvudsakligen binära markeringar för att belysa 
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likheter och skillnader mellan språken (Tingbjörn 1979:41). En jämförelse av bestämdhet 

mellan svenska och engelska skulle kunna se ut så här: 

 

 Svenska Engelska 
Framförställd bestämd artikel + + 
Enklitisk bestämd artikel + − 
Dubbel bestämdhet + − 

 

 Vad de semantiska aspekterna angår kan likheter och skillnader jämföras med hjälp av en 

kontrastiv komponentanalys, som har till syfte att kartlägga ords komponenter, det vill säga 

både dess denotation och konnotation. I analysen används semantiska matriser, som i likhet 

med kontrastiva tabeller huvudsakligen är binära. Komponenterna bygger på koncept eller 

egenskaper och illustrerar på så vis väl hur ord hör ihop och om de är att betrakta som lika 

eller som synonyma, homonyma eller polysema (Ingo 2007:90–91; James 1980:89–96). En 

matris för sv. tjej och eng. girl  skulle kunna se ut så här: 

 

 Tjej Girl 
MÄNNISKA  + + 
FEMININ + + 
GAMMAL  0 − 

 

En skillnad mellan orden är alltså att sv. tjej inkluderar såväl gamla som unga individer av 

kvinnligt kön, medan eng. girl  enbart inkluderar unga individer av kvinnligt kön. 
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3 Metod och data 

3.1 Testdatabas 
Testmiljön, i vilken undersökningen har gjorts, utgörs av Europaparlamentets offentliga 

dokumentregister2, som har till syfte att underlätta allmänhetens tillgång till 

Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Dokumentregistret är en 

textdatabas som innehåller referenser till dokument, i synnerhet lagstiftshandlingar, 

upprättade från och med den 3 december 2001, varav de flesta finns tillgängliga på 

webbplatsen i elektronisk form. Merparten av dokumenten finns tillgängliga på ett flertal av 

Europeiska unionens officiella språk, men vissa dokument, exempelvis studier, finns bara på 

ett begränsat antal språk (EP 2016). För att göra analysen av data hanterlig, är undersökningen 

begränsad till en dokumenttyp, nämligen Europeiska rådets handlingar, som till antalet är 

1 334 på svenska respektive 1 368 på engelska. 

 Eftersom det rör sig om en fulltextdatabas, är det möjligt att söka på samtliga ord i 

samtliga böjningsformer. Databasen tillåter inte några boolska operatorer, men trunkering 

samt inkludering av andra böjningsformer sker i vissa fall automatiskt, dock inte konsekvent. 

En sökning på arbete ger till exempel träffar på arbete, arbetet och arbeten (267) och en 

sökning på arbet på arbete, arbetet, arbetslösa, arbetstagarna, arbetsgivaren etc. (55). 

Sökfrågor kan emellertid begränsas eller specificeras genom frassökning med hjälp av 

citattecken och som då enbart återger den exakta formen. 

 Då i stort sett samtliga dokument av den aktuella dokumenttypen är identiska och översätta 

till både svenska och engelska, är det rimligt att påstå att det rör sig om en parallellkorpus. 

Denna typ av korpus är mycket användbar inom CLIR (Kishida 2010:252), bland annat för att 

texter utöver dokumentnivå kan jämföras på stycke-, menings-, ord- och bokstavsnivå 

(Talvensaari m.fl. 2007:323). Detta är också den främsta orsaken till valet av databasen. Det 

gripbara antalet dokument samt möjligheten att jämföra texterna på ordnivå, möjliggör för en 

djupare analys av data. Att databasen inte klarar av boolska operatorer har förbisetts då 

sökfrågorna i den föreliggande undersökningen utgörs av naturligt språk och inte koncept. 

 Databasen är emellertid inte förutan brister. I likhet med många andra flerspråkiga 

databaser är Europaparlamentets offentliga dokumentregister att betrakta som domänspecifik, 

                                                 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm 
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vilket innebär att sökmöjligheterna blir begränsade. Detta påverkar givetvis resultaten som 

också blir svårare att generalisera (Kishida 2010:255; Talvensaari m.fl. 2007:323). En annan 

aspekt som här bör tas i beaktande är hur översättarna har översatt dokumenten. Viktigare 

dokument revideras i högre grad än interna texter, för vilka ansvaret läggs på den enskilda 

översättaren (Ingo 2007:310). Vid Europarådet översätter man främst från engelska och 

franska (Ingo 2007:306), och på grund av den stora mängden text som ständigt översätts 

används, utöver en rad teknologiska hjälpmedel och databaser över ämnesspecifika termer, 

maskinöversättning (Ingo 2007:310–311). För både översättning och revidering av texter 

finns det strikta rekommendationer och ”[ö]versättaren ska eftersträva en idiomatisk svenska 

utan tunga och komplicerade konstruktioner som eventuellt förekommer i källtexten” (Att 

översätta EU-rättsakter 2013:7). Rekommendationer relevanta i föreliggande undersökning är 

att översättaren uppmanas att översätta adjektivfraser med en sammansättning, exempelvis 

eng. industrial waste ’industriavfall’ och fr. accord sectoriel ’sektorsavtal’ (Att översätta EU-

rättsakter 2013:124), samt återge vissa nominalfraser med genitivattribut med en 

sammansättning, exempelvis kommissionsbeslut i stället för kommissionens beslut (Att 

översätta EU-rättsakter 2013:153). Även detta kan påverka resultaten då relevanta dokument 

inte återvinns om hjälpmedel eller rekommendationer har lett till ord och former som annars 

är lite i bruk utanför den domänspecifika kontexten. 

3.2 Översättningsverktyg 
Översättningsverktygen som har använts i samband med översättningen av sökfrågor utgörs 

av Google Translate3 och Bing Translator4. Valet av dessa två översättningsverktyg bygger 

dels på deras vida popularitet i allmänhet, dels på att de har blivit ett allt vanligare alternativ 

inom CLIR på grund av sin lättillänglighet samt höga effektivitet vad återvinning beträffar (jfr 

Vahid m.fl. 2015:859). 

 Google Translate introducerades 2006 och omfattade då enbart språkparet engelska-

arabiska (Herther 2012), men redan 2007 kom tjänsten att omfatta även andra språk som i dag 

uppgår till över 40 (Savoy & Dolamic 2009:139). Tekniken bakom Google Translate, som 

också är grunden för andra översättningstjänster som Babel Fish, Yahoo! och AOL (Herther 

2012), bygger på statistisk maskinöversättning med mänskligt översatta texter som korpus. 

Dessa texter utgörs av såväl böcker som hemsidor och organisationers dokument (do Carmo 

                                                 
3 https://translate.google.se 
4 https://www.bing.com/translator 
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& Maia 2013:45, 47). Bing Translator är ett gränssnitt till Microsoft Translator, som finns 

integrerat i en rad andra produkter från Microsoft såsom Internet Explorer och Microsoft 

Office 2003 (Herther 2012). Liksom Google Translate bygger Microsoft Translator på 

statistisk maskinöversättning och omfattar över 45 språk (Microsoft 2016). 

3.3 Sökfrågor 
I vanliga fall utgår informationsåtervinningsprocessen från ett informationsbehov, av vilket 

användaren formulerar en relevant sökfråga (Pirkola 1999:29). I föreliggande uppsats utgörs 

sökfrågorna av slumpmässigt utvalda determinativa nominala sammansättningar på svenska. 

Flera studier har visat att sökfrågor i sökmotorer på Internet vanligtvis består av två termer 

(Kishida 2010:246). Bawden och Robinson (2012:151) hävdar å andra sidan att de flesta 

sökningarna på Google består av enskilda ord, och att många informationsåtervinningssystem 

har anpassats till användarnas enkla sökstrategier. Att jag har valt att använda mig av enskilda 

ord som sökfrågor bottnar emellertid dels i att testdatabasen inte tillåter några boolska 

operatorer, dels i att kunna undersöka sammansättningar som ett isolerat fenomen. 

 Urvalet har skett utifrån fyra olika ordtyper: 1) icke-sammansatta ord, 2) lexikaliserade 

sammansättningar, 3) morfologiskt enkla sammansättningar och 4) morfologiskt komplexa 

sammansättningar. Lexikaliserade anses här vara de sammansättningar som förekommer i 

SAOL 13. Skillnaden mellan morfologiskt enkla sammansättningar och morfologiskt 

komplexa sammansättningar är att sistnämnda utgörs av sammansättningar med ett interfix 

bestående av en fogevokal eller ett foge-s, exempelvis barnavård och arbetstagare, medan 

förstnämnda av sammansättningar utan något interfix, exempelvis naturkatastrof. Icke-

sammansatta ord avser att fungera som kontrollgrupp. Sökfrågorna är till antalet 17 för 

vardera ordtyp, vilket grundar sig på en avvägning mellan en eftersträvan om ett så högt antal 

sökfrågor som möjligt och vad som faktiskt ryms inom tidsramen för uppsatsen. 

 De motsvarande sökfrågorna på engelska har tagits fram genom att de svenska 

sammansättningarna har maskinöversatts med hjälp av Google Translate respektive Bing 

Translator. På grund av det engelska språkets natur, består de engelska sökfrågorna av såväl 

enskilda ord som kortare fraser. Även om översättning av sökfrågor är den vanligaste 

matchningsstrategin inom CLIR, har den sina begränsningar. Eftersom sökfrågor vanligtvis är 

mycket korta, ger de inte tillräckligt med kontext för att undgå eventuella tvetydigheter i 

översättningen (Kishida 2010:245–246). Detta gäller i synnerhet maskinöversättningar, som 

vanligtvis enbart väljer ut en term om flera synonymer förekommer (Kishida 2010:250; Oard 
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& Diekema 1998:235). Detta är emellertid något som här inte har tagits i beaktande då målet 

med undersökningen inte har varit att erhålla sökfrågor med hög precision och 

återvinningsgrad, utan att mäta den faktiska effekten. 

 För både de svenska och de engelska sökfrågorna har frassökning använts, oavsett om de 

består av enskilda eller flera ord, genom att sätta citattecken kring dem. På så vis exkluderas 

irrelevanta ord och former (jfr Rumsey 2008:68). Eftersom svenskan har en rikare morfologi 

än engelskan, har svenskans grundform använts i största mån. Undantag är ord som naturligt 

uppkommer i plural eller bestämd form, exempelvis samhället. Detta eliminerar emellertid 

inte alla problem som den svenska substantivböjningen medför. En viss obalans kan 

eventuellt förekomma i de fall det rör sig om svenska substantiv utan ändelse i plural. 

Dessutom kommer både bestämda och obestämda former alltid att medtas i de engelska 

sökningarna då bestämdhet i engelskan bildas med en fristående artikel. 

3.4 Analys av data 
Analysen av data har skett ur två aspekter för att på så vis kunna ge en mer holistisk bild på 

det undersökta fenomenet. Detta innebär att data först har mätts med hjälp av precision och 

återvinningsgrad, som är de två vanligaste variablerna för att mäta ett informations-

återvinningssystems effektivitet (Hedlund 2003:42; Meadow m.fl. 2006:331; Pirkola 

1999:40). Därefter har de ord och termer som har resulterat i få eller inga återvunna relevanta 

dokument excerperats ur fulltexten och analyserats utifrån en kontrastiv analytisk 

utgångspunkt för att försöka utröna vilka lingvistiska fenomen som orsakat det låga utfallet. 

 Precision mäter ett systems förmåga att återvinna relevanta dokument i förhållande till det 

totala antalet återvunna dokument (Hedlund 2003:42; Meadow m.fl. 2006:328), och kan 

illustreras som följande (efter Meadow m.fl. 2006:328): 

 
         |Ret ∩ Rel| 
Pr = ————— 
             |Ret| 
 
Återvinningsgrad å andra sidan mäter ett systems förmåga att återvinna relevanta dokument i 

förhållande till det totala antalet relevanta dokument i databasen (Hedlund 2003:42; Meadow 

m.fl. 2006:329), och kan illustreras som följande (efter Meadow m.fl. 2006:329): 

 
          |Ret ∩ Rel| 
Re = ————— 
              |Rel| 
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En hög återvinningsgrad innebär således att flertalet relevanta dokument återvanns i 

återvinningsprocessen, medan en låg återvinningsgrad innebär att ett flertal relevanta 

dokument aldrig återvanns (Meadow m.fl. 2006:329). 

 För att räkna ut precisionen och återvinningsgraden måste man alltså först definiera vad ett 

relevant dokument innebär. Bawden och Robinson (2012:81–82) diskuterar konceptet 

relevans och menar att även om dess innebörd vid en första anblick kan tyckas självklar, är 

det i själva verket ett relativt komplext koncept som kan tolkas ur olika infallsvinklar. 

Samtidigt är det en av grundstenarna inom informationsåtervinning. Pirkola (1999:41) menar 

emellertid att inom informationsåtervinning definieras ett relevant dokument vanligtvis som 

ett dokument som av en person har bedömts innehålla den information som angår 

sökförfrågan. I föreliggande uppsats bedöms sålunda samtliga dokument på svenska vara 

relevanta som innehåller den aktuella sammansättningen i sökningen. Detta utgör också basen 

för återvinningsgraden (eng. recall base) (jfr Pirkola 1999:41), mot vilka de engelska 

dokumenten mäts. Ett dokument på engelska bedöms vara relevant om det innehåller den 

engelska motsvarigheten till den svenska sammansättningen i ett återvunnet dokument som 

också återvinns på svenska. 

 Analysen som avser det rent språkliga innehållet utgår, som tidigare nämnt, från en 

mikrolingvistisk kontrastiv analys. Den fokuserar, till skillnad mot makrolingvistiken i vilken 

text- och diskursanalys ingår (James 1980:102), enbart på språkets fonologiska, lexikala, 

morfologiska och syntaktiska nivåer (James 1980:28). Här har endast de lexikala, med fokus 

på semantik, och morfologiska aspekterna tagits i beaktande. Det är vida känt att det redan 

sedan 1960-talet har riktats kritik mot den kontrastiva analysen, men det bör poängteras att 

denna kritik främst berör analysen i ett andraspråksinlärningsperspektiv (Hyltenstam 1979:19; 

James 1980:166). Detta berör således inte analysen av data i föreliggande uppsats då fokus 

ligger på de språkliga skillnader som uppstått i samband med översättningen av dokumenten 

eller på grund av svenskan och engelskans skilda språkliga natur. 

3.5 Tillvägagångssätt 
Insamling och analys av data har skett i tre steg. Först har de svenska sökfrågorna tagits fram 

genom att slumpmässigt välja en rad dokument på svenska ur databasen. Varken ämne, 

upprättningsdatum, originalspråk eller andra egenskaper har här tagits i beaktande. Ur 

texterna har determinativa nominala sammansättningar, främst i sin grundform, slumpmässigt 

excerperats. Med slumpmässigt menas här att de inte har valts på förhand eller på grund av sin 
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frekvens. Ett urval har emellertid gjorts utifrån de fyra tidigare nämnda ordtyperna. För att få 

en bättre spridning, och på så vis förhoppningsvis kunna öka generaliserbarheten på 

resultaten, har såväl domänspecifika som mer allmänna sammansättningar valts. Därefter har 

en frassökning gjorts på sammansättningarna med hjälp av citattecken. Resultaten för de 

svenska sökfrågorna utgör basen för återvinningsgraden, med vilken precision och 

återvinningsgrad har beräknats för de engelska sökfrågorna. 

 I steg två har de svenska sökfrågorna översatts med hjälp av Google Translate respektive 

Bing Translator. Inga ändringar i parametrarna har gjorts och har det förekommit flera 

översättningsförslag har endast det första valts. Sedan har en frassökning gjorts på de 

engelska översättningarna med hjälp av citattecken. Återvunna dokument som också 

återvanns i den svenska sökningen bedöms som relevanta medan andra dokument som 

irrelevanta. Utifrån resultaten från de engelska sökningarna har precision respektive 

återvinningsgrad beräknats. Denna process kan illustreras med följande figur: 

 

 

Figur 1 

 

 Till sist har sökfrågor med ett lågt resultat analyserats utifrån en kontrastiv analytisk 

utgångspunkt. Men för att kunna se och jämföra vad som skiljer de svenska och engelska 

orden och termerna åt, måste man först ta reda på de faktiska engelska motsvarigheterna som 

förekommer i dokumenten. För att få fram dessa har en pseudo-relevance feedback-approach 

tillämpats. Detta innebär att en sökning på den svenska sammansättningen görs för att erhålla 

ett referensnummer på dokumentet i vilket sammansättningen förekommer. Eftersom det rör 

sig om en parallellkorpus, kan dokumentet sedan laddas ned i sin engelska version. Den 

engelska termen excerperas och en jämförande analys kan sedan ske mellan den svenska 

sammansättningen och dess engelska motsvarighet (jfr Kishida 2010:252). Denna process kan 

illustreras med följande figur: 
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Figur 2 
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4 Resultat 

4.1 Icke-sammansatta ord 
I materialet förekommer 17 sökfrågor på svenska bestående av ett icke-sammansatt ord, varav 

samtliga förekommer i SAOL 13. 

 Analysen av materialet visar att medelvärdet, vad precision och återvinningsgrad beträffar, 

för sökfrågor av denna ordtyp översatta till engelska med hjälp av Google Translate är 0,306 

respektive 0,598. Översatta sökfrågor som inte återvann några relevanta dokument är bike, 

escape och blocking. Resultat för de enskilda sökfrågorna presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Icke-sammansatta ord Google Translate 

Svensk term Antal 
träffar 

Engelsk term Antal 
träffar 

Relevanta 
träffar 

Pr Re 

bank 22 bank 141 19 0,135 0,864 
cigaretter 5 cigarettes 7 5 0,712 1,000 
cykel 5 bike 0 0 0,000 0,000 
extraktion 9 extraction 34 9 0,265 1,000 
flykt 1 escape 13 0 0,000 0,000 
hav 21 sea 116 19 0,164 0,905 
klimat 26 climate 69 21 0,304 0,808 
kund 17 customer 32 14 0,438 0,824 
lärare 15 teacher 6 4 0,667 0,267 
mord 9 murder 10 7 0,700 0,778 
näring 5 nutrition 33 2 0,061 0,400 
sommar 2 summer 26 1 0,038 0,500 
spärrning 2 blocking 9 0 0,000 0,000 
taxi 6 taxi 7 3 0,429 0,500 
tåg 33 train 35 14 0,400 0,424 
vitaminer 9 vitamins 11 8 0,727 0,889 
väktare 2 guardian 12 2 0,167 1,000 
Medelvärde     0,306 0,598 
 

 Vad sökfrågor av samma ordtyp översätta med hjälp av Bing Translator beträffar, visar 

analysen av materialet att medelvärdet för precision är 0,306 och för återvinningsgrad 0,598. 

Översatta sökfrågor som inte återvann några relevanta dokument är bicycle, escape och 

blocking. Resultat för de enskilda sökfrågorna presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2 Icke-sammansatta ord Bing Translator 

Svensk term Antal 
träffar 

Engelsk term Antal 
träffar 

Relevanta 
träffar 

Pr Re 

bank 22 bank 141 19 0,135 0,864 
cigaretter 5 cigarettes 7 5 0,712 1,000 
cykel 5 bicycle 2 0 0,000 0,000 
extraktion 9 extraction 34 9 0,265 1,000 
flykt 1 escape 13 0 0,000 0,000 
hav 21 sea 116 19 0,164 0,905 
klimat 26 climate 69 21 0,304 0,808 
kund 17 customer 32 14 0,438 0,824 
lärare 15 teacher 6 4 0,667 0,267 
mord 9 murder 10 7 0,700 0,778 
näring 5 nutrition 33 2 0,061 0,400 
sommar 2 summer 26 1 0,038 0,500 
spärrning 2 blocking 9 0 0,000 0,000 
taxi 6 taxi 7 3 0,429 0,500 
tåg 33 train 35 14 0,400 0,424 
vitaminer 9 vitamins 11 8 0,727 0,889 
väktare 2 guardian 12 2 0,167 1,000 
Medelvärde     0,306 0,598 
 

4.2 Lexikaliserade sammansättningar 
I materialet förekommer 17 sökfrågor på svenska bestående av en lexikaliserad 

sammansättning. I föreliggande uppsats anses lexikaliserade sammansättningar vara de 

sammansättningar som förekommer i SAOL 13. 

 Analysen av materialet visar att sökfrågor av denna ordtyp översatta till engelska med 

hjälp av Google Translate har ett medelvärde på 0,466 för precision och 0,614 för 

återvinningsgrad. Översatta sökfrågor som inte återvann några relevanta dokument är seatbelt 

och homeland. Resultat för de enskilda sökfrågorna presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Lexikaliserade sammansättningar Google Translate 

Svensk term Antal 
träffar 

Engelsk term Antal 
träffar 

Relevanta 
träffar 

Pr Re 

anmälningsplikt 7 notifiable 3 2 0,667 0,286 
arbetssökande 10 jobseekers 3 3 1,000 0,300 
bilbälte 4 seatbelt 0 0 0,000 0,000 
fartygsskrov 5 hulls 7 5 0,714 1,000 
fordonspark 2 fleet 29 2 0,069 1,000 
fotbollsmatch 3 football match 3 3 1,000 1,000 
hemland 10 homeland 0 0 0,000 0,000 
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informationstjänst 3 information 697 3 0,004 1,000 
landsbygd 7 countryside 5 1 0,200 0,143 
luftförorening 10 air pollution 21 8 0,381 0,800 
luftrum 25 airspace 25 18 0,720 0,720 
maktmissbruk 4 abuse of power 3 2 0,667 0,500 
medielandskap 2 media landscape 2 2 1,000 1,000 
nackdel 5 disadvantage 11 2 0,182 0,400 
narkotikahandel 18 drug trafficking 18 10 0,556 0,556 
vattenbruk 11 aquaculture 15 8 0,533 0,727 
vägtull 2 toll 9 2 0,222 1,000 
Medelvärde     0,466 0,614 
 

 Medelvärdet för sökfrågor bestående av en lexikaliserad sammansättning översatta med 

hjälp av Bing Translator är 0,347 för precision och 0,419 för återvinningsgrad. Översatta 

sökfrågor som inte återvann några relevanta dokument är notification requirements, ship 

hulls, vehicle park, the football game och air rooms. Resultat för de enskilda sökfrågorna 

presenteras i Tabell 4. 

 

Tabell 4 Lexikaliserade sammansättningar Bing Translator 

Svensk term Antal 
träffar 

Engelsk term Antal 
träffar 

Relevanta 
träffar 

Pr Re 

anmälningsplikt 7 notification 
requirements 

3 0 0,000 0,000 

arbetssökande 10 job seekers 3 3 1,000 0,300 
bilbälte 4 safety belt 4 2 0,500 0,500 
fartygsskrov 5 ship hulls 0 0 0,000 0,000 
fordonspark 2 vehicle park 0 0 0,000 0,000 
fotbollsmatch 3 the football game 0 0 0,000 0,000 
hemland 10 home country 5 2 0,400 0,200 
informationstjänst 3 information 

service 
12 3 0,250 1,000 

landsbygd 7 countryside 5 1 0,200 0,143 
luftförorening 10 air pollution 21 8 0,381 0,800 
luftrum 25 air rooms 0 0 0,000 0,000 
maktmissbruk 4 abuse of power 3 2 0,667 0,500 
medielandskap 2 media landscape 2 2 1,000 1,000 
nackdel 5 disadvantage 11 2 0,182 0,400 
narkotikahandel 18 drug trafficking 18 10 0,556 0,556 
vattenbruk 11 aquaculture 15 8 0,533 0,727 
vägtull 2 toll 9 2 0,222 1,000 
Medelvärde     0,347 0,419 
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4.3 Morfologiskt enkla sammansättningar 
I materialet förekommer 17 sökfrågor på svenska bestående av en morfologiskt enkel 

sammansättning, som här innebär att det inte förekommer något interfix, i form av en 

fogevokal eller ett foge-s, mellan för- och efterleden. 

 Analysen av materialet visar att sökfrågor av denna ordtyp översatta till engelska med 

hjälp av Google Translate har ett medelvärde på 0,287 för precision och 0,453 för 

återvinningsgrad. Översatta sökfrågor som inte återvann några relevanta dokument är 

financial reasons, expert meeting, feed law, filter system, income surplus, means substitution, 

stats program och technology centers. Resultat för de enskilda sökfrågorna presenteras i 

Tabell 5. 

 

Tabell 5 Morfologiskt enkla sammansättningar Google Translate 

Svensk term Antal 
träffar 

Engelsk term Antal 
träffar 

Relevanta 
träffar 

Pr Re 

budgetskäl 3 financial reasons 0 0 0,000 0,000 
expertmöte 3 expert meeting 1 0 0,000 0,000 
flaggstat 8 flag state 16 5 0,313 0,625 
foderlagstiftning 2 feed law 1 0 0,000 0,000 
humanläkemedel 23 human use 23 19 0,826 0,826 
hänskjutande 4 referral 28 4 0,143 1,000 
filtersystem 1 filter system 1 0 0,000 0,000 
inkomstöverskott 4 income surplus 0 0 0,000 0,000 
kultursektorn 3 cultural sector 4 2 0,500 0,667 
nettosumma 1 net sum 1 1 1,000 1,000 
nätinfrastruktur 4 network 

infrastructure 
8 4 0,500 1,000 

organbyte 1 means 
substitution 

0 0 0,000 0,000 

riskhantering 22 risk management 37 21 0,568 0,955 
statistikprogram 4 stats program 0 0 0,000 0,000 
stödordning 5 scheme 153 4 0,026 0,800 
teknikcentrum 4 technology 

centers 
0 0 0,000 0,000 

tullager 12 customs 
warehouse 

10 10 1,000 0,833 

Medelvärde     0,287 0,453 
 

 Sökfrågor bestående av en morfologiskt enkel sammansättning översätta med hjälp av 

Bing Translator har ett medelvärd på 0,290 för precision och 0,400 för återvinningsgrad. 

Översatta sökfrågor som inte återvann några relevanta dokument är financial reasons, expert 
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meeting, feed law, filter system, income surplus, net total, body bytes. Resultat för de enskilda 

sökfrågorna presenteras i Tabell 6. 

 

Tabell 6 Morfologiskt enkla sammansättningar Bing Translator 

Svensk term Antal 
träffar 

Engelsk term Antal 
träffar 

Relevanta 
träffar 

Pr Re 

budgetskäl 3 financial reasons 0 0 0,000 0,000 
expertmöte 3 expert meeting 1 0 0,000 0,000 
flaggstat 8 flag state 16 5 0,313 0,625 
foderlagstiftning 2 feed law 1 0 0,000 0,000 
humanläkemedel 23 medicinal 

products for 
human use 

21 19 0,905 0,826 

hänskjutande 4 referring 86 1 0,012 0,250 
filtersystem 1 filter system 1 0 0,000 0,000 
inkomstöverskott 4 income surplus 0 0 0,000 0,000 
kultursektorn 3 the cultural sector 4 2 0,500 0,667 
nettosumma 1 net total 1 0 0,000 0,000 
nätinfrastruktur 4 network 

infrastructure 
8 4 0,500 1,000 

organbyte 1 body bytes 0 0 0,000 0,000 
riskhantering 22 risk management 37 21 0,568 0,955 
statistikprogram 4 statistical 

programme 
28 4 0,143 1,000 

stödordning 5 aid scheme 2 1 0,500 0,400 
teknikcentrum 4 technology centre 2 1 0,500 0,250 
tullager 12 customs 

warehouse 
10 10 1,000 0,833 

Medelvärde     0,290 0,400 
 

4.4 Morfologiskt komplexa sammansättningar 
I materialet förekommer 17 sökfrågor på svenska bestående av en morfologiskt komplex 

sammansättning, som här innebär att det förekommer ett interfix, i form av en fogevokal eller 

ett foge-s, mellan för- och efterleden eller att förledens grundform har förändrats. 

 Analysen av materialet visar att sökfrågor av denna ordtyp översatta till engelska med 

hjälp av Google Translate har ett medelvärde på 0,391 för precision och 0,527 för 

återvinningsgrad. Översatta sökfrågor som inte återvann några relevanta dokument är decision 

procedure, grassroots perspective, women’s conference, security monitoring och educational 

bodies. Resultat för de enskilda sökfrågorna presenteras i Tabell 7. 
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Tabell 7 Morfologiskt komplexa sammansättningar Google Translate 

Svensk term Antal 
träffar 

Engelsk term Antal 
träffar 

Relevanta 
träffar 

Pr Re 

ansvarskänsla 4 sense of 
responsibility 

4 3 0,750 0,750 

bekämpningsmedelsrester 7 pesticide 
residues 

3 3 1,000 0,429 

beslutsförfarande 3 decision 
procedure 

38 0 0,000 0,000 

förhandsavgörande 8 preliminary 
ruling 

8 7 0,875 0,875 

gräsrotsperspektiv 1 grassroots 
perspective 

0 0 0,000 0,000 

hälsopåstående 2 health claim 3 2 0,667 1,000 
jordbruksbefolkningen 3 agricultural 

community 
1 1 1,000 0,333 

kvinnokonferens 1 women’s 
conference 

0 0 0,000 0,000 

miljöskyddskrav 8 environmental 
protection 
requirements 

18 6 0,333 0,750 

partnerskapsavtal 6 partnership 87 4 0,046 0,667 
samarbetsprogram 21 cooperation 454 19 0,042 0,905 
sjösäkerhetsbyrå 12 maritime safety 

agency 
30 11 0,367 0,917 

säkerhetsövervakning 5 security 
monitoring 

0 0 0,000 0,000 

undantagsåtgärd 3 exceptional 
measure 

2 1 0,500 0,333 

uppvärmningspotential 4 warming 
potential 

7 4 0,571 1,000 

utbildningsorgan 4 educational 
bodies 

0 0 0,000 0,000 

yrkesutbildningspolitik 1 vocational 
training policy 

2 1 0,500 1,000 

Medelvärde     0,391 0,527 
 

 Medelvärdet för sökfrågor bestående av en morfologiskt komplex sammansättning 

översatta med hjälp av Bing Translator är 0,506 för precision och 0,542 för återvinningsgrad. 

Översatta sökfrågor som inte återvann några relevanta dokument är the decision-making, 

grassroots perspective, women’s conference och security monitoring. Resultat för de enskilda 

sökfrågorna presenteras i Tabell 8. 
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Tabell 8 Morfologiskt komplexa sammansättningar Bing Translator 

Svensk term Antal 
träffar 

Engelsk term Antal 
träffar 

Relevanta 
träffar 

Pr Re 

ansvarskänsla 4 sense of 
responsibility 

4 3 0,750 0,750 

bekämpningsmedelsrester 7 pesticide 
residues 

3 3 1,000 0,429 

beslutsförfarande 3 the decision-
making 
procedure 

2 0 0,000 0,000 

förhandsavgörande 8 preliminary 
ruling 

8 7 0,875 0,875 

gräsrotsperspektiv 1 grassroots 
perspective 

0 0 0,000 0,000 

hälsopåstående 2 health claim 3 2 0,667 1,000 
jordbruksbefolkningen 3 farming 

population 
2 2 1,000 0,667 

kvinnokonferens 1 women’s 
conference 

0 0 0,000 0,000 

miljöskyddskrav 8 environmental 
protection 
requirements 

18 6 0,333 0,750 

partnerskapsavtal 6 partnership 
agreements 

7 4 0,571 0,667 

samarbetsprogram 21 cooperation 
programmes 

15 7 0,467 0,333 

sjösäkerhetsbyrå 12 maritime safety 
agency 

30 11 0,367 0,917 

säkerhetsövervakning 5 security 
monitoring 

0 0 0,000 0,000 

undantagsåtgärd 3 exceptional 
measure 

2 1 0,500 0,333 

uppvärmningspotential 4 warming 
potential 

7 4 0,571 1,000 

utbildningsorgan 4 training bodies 2 2 1,000 0,500 
yrkesutbildningspolitik 1 vocational 

training policy 
2 1 0,500 1,000 

Medelvärde     0,506 0,542 
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5 Diskussion 

5.1 Icke-sammansatta ord 
I föreliggande uppsats fungerar sökfrågor formulerade med ett icke-sammansatt ord som 

kontrollgrupp mot vilken sökfrågor bestående av en sammansättning, oavsett typ, kan 

jämföras och på så vis eventuellt kunna röja något om sammansättningar som ett enhetligt 

fenomen. Resultatet av materialet visar att sökfrågor av denna typ har ett medelvärde på 0,306 

för precision och 0,598 för återvinningsgrad, vilket gäller både sökfrågor översatta med hjälp 

av Google Translate och Bing Translator. Översättningarna skiljde sig nämligen enbart åt i ett 

fall som i sin tur inte återvann några relevanta dokument. 

 Vidare visar resultatet av materialet att sökfrågor som inte återvann några relevanta 

dokument var relativt få, bike respektive bicycle, escape och blocking. I fallen escape och 

blocking har det skett en omskrivning i samband med översättningen av dokumenten, eng. to 

block respektive to lock har översatts med ’spärrning’ och eng. fugitive med ’personer på 

flykt’. Vad bike respektive bicycle beträffar rör det sig i stället om homonymi där 

översättningarna har ett högre värde på P(t|s) än den korrekta översättningen cycle. 

 Relevanta för fenomenet sammansättning är även sökfrågor med hög återvinningsgrad och 

låg precision, exempelvis bank, sea och summer. Konstruktionen av sammansättningar i 

engelskan är mer varierad än i svenskan och bildas bland annat med hjälp av fristående 

substantivattribut (Ingo 2007:187), det vill säga att den beskrivande förleden utgörs av ett 

substantiv som inte sitter ihop med efterleden. Denna typ av sammansättningar måste således 

behandlas som en fras i ett CLIR-sammanhang som då utgör ett koncept (jfr Kishida 

2010:251). Den låga precisionen har alltså här orsakats av att de engelska sökfrågorna 

inkluderar en stor mängd dokument innehållandes en sammansättning som inte återvinns i 

samband med de svenska sökfrågorna. Till exempel inkluderar bank även ord som bank 

account och bank details, sea ord som sea level och sea shipping samt summer ord som 

summer season och summer period. 

5.2 Lexikaliserade sammansättningar 
Huruvida en sammansättning är lexikaliserad eller ej har en stor betydelse ur ett CLIR-

perspektiv, i synnerhet för översättningsmetoder som involverar maskinläsbara ordböcker 
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(Hedlund 2002). Det bör emellertid understrykas att graden av genomsiktlighet och frekvens 

för lexikaliserade sammansättningar varierar kraftigt orden emellan, vilket torde påverka 

värdet på P(t|s) i samband med statistisk maskinöversättning. Resultatet av materialet visar 

dock att sökfrågor av denna ordtyp översatta med Google Translate har det näst högsta 

medelvärdet för precision och det högsta för återvinningsgrad, nämligen 0,466 respektive 

0,614. Detta beror främst på att de översätta sökfrågorna klarade av att återvinna relevanta 

dokument med endast två undantag, seatbelt och homeland. I båda fallen rör det sig om 

synonymi där de synonyma termerna är mer frekventa i Google Translates korpus än de ord 

som faktiskt används i de översatta dokumenten. 

 Sökfrågor med en hög återvinningsgrad men låg precision är fleet och information. I dessa 

fall rör det sig om hyponymi orsakad av engelska sammansättningar med ett fristående 

substantivattribut, eftersom fleet även inkluderar exempelvis fishing fleet, samt att information 

är en överordnad term. Motsatt effekt, det vill säga hög precision och låg återvinningsgrad, 

förekommer i jobseekers och countryside. I det första fallet rör det sig om problematiken med 

svenska substantiv utan ändelse i plural. Google Translate väljer här pluralformen när 

arbetssökande kan vara både singular och plural. I det andra fallet kan detta bero på 

rekommendationerna för översättarna av dokumenten som uppmanar översättaren att återge 

adjektivfraser med en sammansättning (Att översätta EU-rättsakter 2013:153). Således 

översätts eng. rural area med ’landsbygd’, som i sin tur återges med en lexikaliserad 

sammansättning i samband med översättningen i Google Translate. 

 Resultatet av materialet visar också att sökfrågor av samma ordtyp framtagna med hjälp av 

Bing Translator har ett lägre medelvärde både vad gäller precision och återvinningsgrad, 

nämligen 0,347 och 0,419. Detta beror främst på fler sökfrågor som inte resulterade i några 

relevanta återvunna dokument. I fallet ship hulls rör det sig om hyponymi då termen är 

underordnad hull, som är termen som används i källtexterna. Ett närliggande fenomen 

förekommer i vehicle park, eftersom det dels är en underordnad term, dels har en avvikande 

efterled. Det bör emellertid poängteras att vehicle fleet förekommer i källtexterna jämte car 

fleet och fleet. Sökfrågan the football game är att betrakta som misslyckad. För det första 

förekommer den engelska bestämda artikeln the när den svenska sammansättningen är i 

obestämd form. Vidare skiljer sig eng. football match och football game då förstnämnda är 

brittisk engelska och det andra amerikansk engelska, och som då används om amerikansk 

fotboll (Oxford English dictionary 2000). 

 I två fall förekommer sökfrågor med hög precision och låg återvinningsgrad, nämligen job 

seekers och home country. I det första fallet rör det sig igen om en pluralform som i svenskan 
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kan uppfattas både som singular och plural. Nämnvärt är dock att sökfrågan ger samma utfall 

som jobseekers, jfr Google Translate, även om det här rör sig om en sammansättning med ett 

fristående substantivattribut. I det andra fallet återvinner sökfrågan relevanta dokument i de 

fall där en sammansättning också förekommer i källtexten. I flera fall används emellertid i 

stället en fras såsom country other than their own och country of origin. 

5.3 Morfologiskt enkla sammansättningar 
Det enklaste sättet att bilda sammansättningar är att helt enkelt sätta ihop två ord (Hedlund 

2002; SAS 2003:31). De enskilda ledernas frekvens i maskinöversättningens korpus röjer 

emellertid intet om sammansättningarnas frekvens. Resultatet av materialet visar att enkla 

sammansättningar har det lägsta medelvärdet på precision såväl som återvinningsgrad oavsett 

vilket översättningsprogram som används. 

 Medelvärdet för sökfrågor framtagna med hjälp av Google Translate är 0,287 för precision 

och 0,453 för återvinningsgrad. Värt att notera är att nästan hälften av sökfrågorna inte 

resulterade i några relevanta återvunna dokument, vilket är en starkt bidragande faktor till de 

låga medelvärdena. I somliga fall rör det sig om synonymi inom själva sammansättningen, det 

vill säga att en av lederna har återgivits med en synonym term, exempelvis feed law och filter 

system kontra feed legalisation respektive filtering system i källtexterna. I fallet expert 

meeting förekommer i stället en konstruktion med en prepositionsfras, meeting of experts. 

Problematiken med svenskans substantiv utan ändelse i plural återfinns i technology centers. 

Värt att notera är även stats program som tycks vara en sidoform till statistical program, som 

är formen som finns i källtexterna. En sökning på Googles sökmotor visar att denna form är 

mer frekvent, vilket troligtvis också påverkar värdet på P(t|s). 

 Vad sökfrågan scheme beträffar har den låga precisionen orsakats av hyponymi. I 

källtexterna motsvaras stödordning av flera olika sammansättningar med ett fristående 

substantivattribut, däribland aid scheme. En sökfråga innehållandes enbart scheme inkluderar 

alltså även en rad andra dokument. 

 Morfologiskt enkla sammansättningar översatta med hjälp av Bing Translator resulterade 

även dessa i irrelevanta sökfrågor i knappt hälften av fallen, varav många motsvarar Google 

Translates översättningar och till vilka det således kan ges samma förklaringar. Medelvärdet 

är 0,290 för precision och 0,400 för återvinningsgrad. Till skillnad mot Google Translate 

översätter Bing Translator sv. statistikprogram med ’statistical programme’, som återvinner 

samtliga relevanta dokument. Att precisionen är desto lägre beror bland annat på att den 
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engelska sökfrågan även återvinner dokument innehållandes namnet Statistical Programme 

Committee, som på svenska heter Kommittén för det statistiska programmet. Å andra sidan 

återvinner net total inte några relevanta dokument, vilket beror på synonymi, jfr net sum. På 

morfologisk nivå skiljer sig Bing Translator mot Google Translate i fallen the cultural sector 

och technology centre. I det första fallet överensstämmer den bestämda formen med den 

svenska, kultursektorn. Detta förbättrar emellertid inte utfallet för precisionen. I det andra 

fallet väljer Bing Translator, till skillnad mot Google Translate, singularformen för ett svenskt 

substantiv utan ändelse i plural. Detta är dock inte förklaringen till de återvunna relevanta 

dokumenten. I stället beror detta på den alternativa stavningen centre, jfr center. 

5.4 Morfologiskt komplexa sammansättningar 
I samband med översättningsmetoder som involverar maskinläsbara ordböcker kan interfix 

skapa problem då morfologiska analysprogram inte alltid kan återge den lexikala 

grundformen (Hedlund 2002). Detta tycks emellertid inte vara något problem i samband med 

maskinöversättning och resultaten av materialet visar att precisionen såväl som 

återvinningsgraden är förhållandevis höga med ett medelvärde på 0,391 för precision och 

0,527 för återvinningsgrad för sökfrågor översätta med hjälp av Google Translate. Det 

vanligast förekommande interfixet i materialet är foge-s. I två fall förekommer emellertid en 

ändring i förledens grundform, nämligen hälsopåstående och kvinnokonferens, varav endast 

det senare inte resulterade i några relevanta återvunna dokument. Detta beror helt enkelt på att 

den svenska sammansättningen motsvaras av en prepositionsfras i källtexten, Conference on 

Women. Omskrivningar, som här är att betrakta som synonymi, förekommer även i 

sökfrågorna grassroots perspective och security monitoring som motsvaras av bottom-up 

reality respektive pharmacovigilance i källtexterna. 

 Google Translate har översatt två sökfrågor som har resulterat i låg precision och hög 

återvinningsgrad, partnership och cooperation. I båda fallen har efterleden utelämnats i 

samband med översättningen och resultatet blir således hyponyma termer som även inkluderar 

en rad andra överordnade och underordnade ord. 

 Medelvärdet för precision och återvinningsgrad för sökfrågor översatta med Bing 

Translator är också de förhållandevis höga, nämligen 0,506 respektive 0,542, varav 

medelvärdet för precision är det högsta genom hela materialet. Detta beror bland annat på att 

sökfrågorna resulterade i relevanta återvunna dokument med endast fyra undantag. Vad 

sökfrågan training bodies beträffar ligger precisionen på 1,000 samtidigt som Google 
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Translates motsvarighet, educational bodies, ligger på 0,000. Vidare förekommer inte någon 

hyponymi i partnership agreements och cooperation programmes då både för- och 

efterlederna tas med i samband med översättningen av sökfrågorna. Det bör emellertid 

betonas att i båda fallen väljer Bing Translator pluralformen där de svenska sökfrågorna 

omfattar både singular- och pluralformerna, vilket kan ha en påverkan på precisionen såväl 

som återvinningsgraden. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av precision och återvinningsgrad undersöka 

hur väl Google Translate respektive Bing Translator fungerar vid översättning av sökfrågor 

från svenska till engelska med avseende på sammansättningar. Vidare har målet varit att 

försöka utröna huruvida det finns ett samband mellan utfallet och sammansättningarnas 

lexikalitet och komplexitet. För att få en klarare bild av fenomenet i fokus har även icke-

sammansatta ord tagits med i undersökningen som kontrollgrupp. Resultatet visar att 

medelvärdet för icke-sammansatta ord är 0,306 för precision och 0,598 för återvinningsgrad, 

vilket gäller både Google Translate och Bing Translator. Vad sammansatta ord beträffar ligger 

medelvärdet mellan 0,287 och 0,506 för precision samt 0,400 och 0,614 för återvinningsgrad. 

 Det tycks inte finnas något tydligt samband mellan effektivitet och sammansättningarnas 

lexikalitet och komplexitet. Den ordtyp som sticker ut mest är morfologiskt enkla 

sammansättningar, det vill säga sammansättningar utan något interfix, som har ett lägre 

medelvärde för precision såväl som återvinningsgrad än övriga ordtyper. Den främsta orsaken 

är att ett stort antal sökfrågor av denna ordtyp inte genererar några relevanta återvunna 

dokument på grund av synonymi. I ett flertal fall sker synonymin inom själva 

sammansättningen, det vill säga att en av lederna har återgivits med en synonym term, vilket 

leder tankarna till att maskinöversättningen har skett ord för ord, exempelvis expert meeting 

och filter system kontra meeting of experts och filtering system i källtexterna. Förekomsten av 

denna problematik uppmärksammas även av Savoy och Dolamic (2009:142), men omfattar då 

engelska sammansättningar med ett bindestreck. I andra fall beror synonymin snarare på att 

den synonyma termen har ett högre värde på P(t|s) i maskinöversättningens korpus, vilket 

enligt tidigare forskning är ett vanligt förekommande problem (se t.ex. Savoy & Dolamic 

2009:141; Vahid m.fl. 2015:863). 

 Vid översättningsmetoder som involverar maskinläsbara ordböcker kan interfix medföra 

vissa problem då analysprogram inte alltid klara att återge den lexikala grundformen i 

samband med delningen av orden i dess för- och efterleder (Hedlund 2002). Detta tycks 

emellertid inte beröra morfologiskt komplexa sammansättningar i samband med 

maskinöversättning då effektiviteten vad gäller både precision och återvinningsgrad är relativt 

hög i jämförelse med övriga ordtyper. I de få fall där sökfrågorna inte resulterar i några 

relevanta återvunna dokument, beror detta på synonymi som troligtvis har orsakats av att den 
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översatta termen har ett högre värde på P(t|s), exempelvis grassroots perspective kontra 

bottom-up reality i källtexten. Hyponymi är å andra sidan den främsta förklaringen för denna 

ordtyp vad gäller skillnaden i precision mellan Google Translate och Bing Translator. I två 

fall har Google Translate uteslutit efterleden i samband med översättningen, vilket har 

resulterat i att en rad andra dokument med överordnade och underordnade ord har återvunnits. 

Detta har emellertid inte skett i samband med översättningen med hjälp av Bing Translator, 

som här också uppvisar det högsta medelvärdet för precision genom hela materialet. 

 Synonymi inom sammansättningarna samt hyponymi är också förklaringarna till skillnaden 

i effektivitet mellan Google Translate och Bing Translator vad gäller lexikaliserade 

sammansättningar. Bing Translator tycks översätta de svenska sammansättningarna ord för 

ord, vilket ger ett lyckat utfall i home country och information service, jfr homeland och 

information för Google Translate, men desto mindre lyckat i notification requirements, ship 

hulls, vehicle park, the football game och air rooms. 

 Detta väcker frågan huruvida definitionen av lexikalisering i föreliggande uppsats är rimlig 

eller ej. Lexikalisering är i sig ett fenomen som kan vålla problem i ett 

översättningsperspektiv, och i synnerhet begrepp som består av fler ord (Ingo 2007:191). I ett 

CLIR-sammanhang diskuteras detta främst i samband med maskinläsbara ordböcker som 

översättningsmetod då sammansättningar som inte förekommer i ordboken inte direkt kan 

översättas, utan i stället måste delas i sina respektive leder (Kishida 2010:251; Pirkola 

2001:333). I samband med statistisk maskinöversättning är distinktionen mellan 

lexikaliserade och icke-lexikaliserade ord å andra sidan inte lika tydlig, och översättningarna 

beror i stället på ordens frekvens i korpusen. Att utgå från SAOL 13 kan således vara 

missvisande, vilket illustreras tydligt i resultatet då svenska sökfrågor med få träffar också 

tenderar att resultera i engelska sökfrågor med låg effektivitet oavsett om de är lexikaliserade 

eller ej. 

 Vidare kan det diskuteras huruvida relevansbedömningen i uppsatsen är lämplig eller ej. I 

studier som berör maskinöversättning av sökfrågor i ett CLIR-perspektiv tillämpas vanligtvis 

olika sannolikhetsmodeller för relevansbedömning, vilket innebär att precisionen för 

sökfrågor formulerade på käll- respektive målspråket kan beräknas var för sig oberoende av 

varandra. Effektiviteten för översatta sökfrågor brukar ligga på 50 %, i jämförelse med 

sökfrågor formulerade på källspråket, för enklare översättningsmetoder och 75 % för mer 

sofistikerade (Oard & Diekema 1998:241). För metoder som involverar statistisk 

maskinöversättningen ligger effektiviteten vanligtvis mellan 70 och 90 % beroende på vilka 

språkpar som berörs (se avsnitt 2.1). Resultatet visar att effektiviteten i föreliggande uppsats 
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är avsevärt lägre, nämligen 28,7–50,6 % avseende precision och 40,0–61,4 % avseende 

återvinningsgrad. Detta torde bero på att relevansen för de översatta sökfrågorna inte utgår 

från någon sannolikhetsmodell, utan från sökfrågorna formulerade på källspråket och som 

också fungerar som basen för återvinningsgraden. Denna relevansbedömning är på intet vis 

olämplig i ett informationsåtervinningsperspektiv, men bör å andra sidan i stället betraktas 

som enspråkig informationsåtervinning. I sådant fall överensstämmer resultatet bättre med 

vad som tidigare har rapporterats, nämligen att effektiviteten för enspråkig 

informationsåtervinning som regel ligger på 10–25 % beträffande precision och 60–90 % 

beträffande återvinningsgrad (Borlund 2000:66). 

 Relevant för undersökningens syfte var emellertid analysmetoden, eftersom precision och 

återvinningsgrad trots allt är de två vanligaste variablerna för att mäta effektivitet, vilket 

möjliggör för en analog jämförelse med tidigare forskning. Att mäta precision i förhållande 

till återvinningsgrad med hjälp av exempelvis precision/recall-kurvor i stället för, som i 

föreliggande uppsats, var för sig, anses här inte vara nödvändigt då dessa variabler inte är 

beroende av varandra (se t.ex. Borlund 2000:66; Meadow m.fl. 2006:330). 

 Även bruket av korta sökfrågor kan motiveras med att dessa faktiskt speglar beteendet hos 

användarna, i synnerhet vanliga användare (jfr Bawden & Robinson 2012:151). Vidare 

konstaterar bland annat Kettunen (2009:162) att sökfrågans längd inte är av betydelse i 

samband med maskinöversättningen av den, utan i stället är den relevant först i själva 

återvinningsprocessen. Däremot framgår det nu i efterhand att det skulle vara önskvärt att 

utgå från konceptbaserade sökfrågor utifrån ett informationsbehov i stället för slumpmässiga 

substantiv. Dels skulle detta bättre motsvara en naturlig informationsåtervinningsprocess, dels 

skulle man kringgå somliga morfologiska problem, såsom bestämdhet och pluralformer, 

genom bruket av boolska operatorer. 

 Detta sätter emellertid krav på testdatabasen. Bruket av en fulltextdatabas bestående av en 

parallellkorpus har sina fördelar, framför allt vad gäller en djupare analys av data. Genom att 

tillämpa en pseudo-relevance feedback-approach, kan man utröna vilka problem som har 

uppstått i samband med översättningen av sökfrågorna utifrån ett kontrastivt perspektiv. 

Resultatet av data visar emellertid att många problem förknippade informationsåtervinningens 

effektivitet inte alls har orsakats av statistisk maskinöversättning som översättningsmetod, 

utan i stället bottnar i Europaparlamentets offentliga dokumentregisters begränsningar att 

formulera adekvata sökfrågor. Avsaknaden av möjligheten att använda sig av trunkering och 

wildcards har framför allt påverkat precisionen negativt, eftersom engelskans enklare 

morfologi har medfört att även dokument innehållandes böjda former har återvunnits. Ett 
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annat problem, som också främst berör precisionen, är att de engelska sökfrågorna i flera fall 

återvinner irrelevanta dokument på grund av hyponymi då det engelska språket tenderar att 

bilda sammansättningar med lösa substantivattribut. Vidare är testdatabasen att betrakta som 

domänspecifik, vilket här har lett till ett byråkratiskt och enfaldigt språk, och som 

nödvändigtvis inte överensstämmer med principerna för naturligt språk. Att i stället använda 

sig av en testdatabas som tillåter boolska operatorer skulle eliminera majoriteten av dessa 

problem och ge mer generaliserbara resultat, som bättre skulle kunna jämföras med tidigare 

forskning. 

 Avslutningsvis kan det konstateras att den främsta förtjänsten med uppsatsen således inte 

är resultaten i sig, utan att i stället belysa somliga problem förknippade CLIR med avseende 

på det svenska språket och på så vis inspirera till framtida forskning. Relevanta frågor vid 

fortsatta studier i ämnet skulle kunna vara hur översättningen av svenska sammansättningar 

artar sig på språk som saknar sammansättningar, till exempel romanska språk som i stället 

använder sig av olika konstruktioner med prepositionsfraser. Dessutom skulle det vara 

angeläget att undersöka hur särskrivning påverkar effektiviteten då sammansättningar och 

substantiv med attribut behandlas olika i svenskan, exempelvis en varmkorv kontra en varm 

korv (jfr SAS 2003:29–30). 
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