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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att undersöka problem samt lösningar i relation till 
informationsåtervinning över språkliga gränser. Metoden som har använts i uppsatsen är 
studier av forskningsmaterial inom lingvistik samt främst den relativt nya 
forskningsdisciplinen Cross-Language Information Retrieval (CLIR). I uppsatsen hävdas att 
världens alla olikartade språk i dagsläget måste betraktas som ett angeläget problem för 
informationsvetenskapen, ty språkliga skillnader utgör ännu ett stort hinder för den 
internationella informationsåtervinning som tekniska framsteg, uppkomsten av Internet, 
digitala bibliotek, globalisering, samt stora politiska förändringar i ett flertal länder runtom i 
världen under de senaste åren tekniskt och teoretiskt sett har möjliggjort. I uppsatsens första 
del redogörs för några universellt erkända lingvistiska skillnader mellan olika språk – i detta 
fall främst med exempel från europeiska språk – och vanliga problem som dessa kan bidra till 
angående översättningar från ett språk till ett annat. I uppsatsen hävdas att dessa skillnader 
och problem även måste anses som relevanta när det gäller informationsåtervinning över 
språkliga gränser. Uppsatsen fortskrider med att ta upp ämnet Cross-Language Information 
Retrieval (CLIR), inom vilken lösningar på flerspråkighet och språkskillnader inom 
informationsåtervinning försöker utvecklas och förbättras. Målet med CLIR är att en 
informationssökare så småningom skall kunna söka information på sitt modersmål men ändå 
hitta relevant information på flera andra språk. Ett ytterligare mål är att den återfunna 
informationen i sin helhet även skall kunna översättas till ett för sökaren önskat språk. Fyra 
olika översättningsmetoder som i dagsläget finns utvecklade inom CLIR för att automatiskt 
kunna översätta sökfrågor, ämnesord, eller, i vissa fall, hela dokument åt en 
informationssökare med lite eller ingen alls kunskap om det språk som han eller hon söker 
information på behandlas därefter. De fyra metoderna – identifierade som 
maskinöversättning, tesaurus- och ordboksöversättning, korpusbaserad översättning, samt 
ingen översättning – diskuteras även i relation till de lingvistiska problem och skillnader som 
har tagits upp i uppsatsens första del. Resultatet visar att språk är någonting mycket komplext 
och att de olika metoderna som hittills finns utvecklade ofta kan lösa något eller några av de 
uppmärksammade lingvistiska översättningssvårigheterna. Dock finns det inte någon 
utvecklad metod som i dagsläget kan lösa samtliga problem. Uppsatsen uppmärksammar 
emellertid även att CLIR-forskarna i hög grad är medvetna om de nuvarande metodernas 
uppenbara begränsningar och att man prövar att lösa detta genom att försöka kombinera flera 
olika översättningsmetoder i ett CLIR-system. Avslutningsvis redogörs även för CLIR-
forskarnas förväntningar och förhoppningar inför framtiden.  
 
 
Nyckelord: Cross-Language Information Retrieval, CLIR, flerspråkig 
informationsåtervinning, språkvetenskap, Multilingual Information Access
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Abstract in English 
This essay deals with information retrieval across languages by examining different types of 
literature in the research areas of linguistics and multilingual information retrieval. The essay 
argues that the many different languages that co-exist around the globe must be recognised as 
an essential obstacle for information science. The language barrier today remains a major 
impediment for the expansion of international information retrieval otherwise made 
technically and theoretically possible over the last few years by new technical developments, 
the Internet, digital libraries, globalisation, and moreover many political changes in several 
countries around the world. The first part of the essay explores linguistic differences and 
difficulties related to general translations from one language to another, using examples from 
mainly European languages. It is suggested that these problems and differences also must be 
acknowledged and regarded as highly important when it comes to information retrieval across 
languages. The essay continues by reporting on Cross-Language Information Retrieval 
(CLIR), a relatively new research area where methods for multilingual information retrieval 
are studied and developed. The object of CLIR is that people in the future shall be able to 
search for information in their native tongue, but still find relevant information in more than 
one language. Another goal for the future is the possibility to translate complete documents 
into a person’s language of preference. The essay reports on four different CLIR-methods 
currently established for automatically translating queries, subject headings, or, in some cases, 
complete documents, and thus aid people with little or no knowledge of the language in which 
he or she is looking for information. The four methods – identified as machine translation, 
translations using a multilingual thesaurus or a manually produced machine readable 
dictionary, corpus-based translation, and no translation – are discussed in relation to the 
linguistic translation difficulties mentioned in the paper’s initial part. The conclusion drawn is 
that language is exceedingly complex and that while the different CLIR-methods currently 
developed often can solve one or two of the acknowledged linguistic difficulties, none is able 
to overcome all. The essay also show, however, that CLIR-scientists are highly aware of the 
limitations of the different translation methods and that many are trying to get to terms with 
this by incorporating several sources of translation in one single CLIR-system. The essay 
finally concludes by looking at CLIR-scientists’ expectations and hopes for the future.  
 
 
Keywords: Cross-Language Information Retrieval, CLIR, multilingual information retrieval, 
linguistics, Multilingual Information Access 
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Inledning 
De senaste årens tekniska utveckling och globalisering, uppkomsten av Internet och digitala 

bibliotek, EU:s expansion och stora politiska förändringar i ett flertal länder runt om i världen 

är bara några av de många faktorer som har gjort att informationsspecialister och andra 

informationssökare idag opererar i en helt annan värld än för bara tio år sedan. Idag är det i 

hög grad tekniskt möjligt för vem som helst att ögonblickligen få tillgång till nästintill vilken 

information som helst och ifrån vilken del av världen som helst. Potentiella informationskällor 

finns tillgängliga från så gott som hela världen och geografi, nationella gränser och tidszoner 

utgör inte längre några större hinder för en informationssökare.  

Även om den nya tekniken, politiska förändringar, och dylikt, har skapat en mängd av 

nya möjligheter när det gäller informationsåtervinning så är det emellertid ännu inte fullt 

genomförbart i praktiken för vem som helst att ta del informationskällor från hela världen. 

Anledningen till detta är dock inte främst tekniska svårigheter utan i hög grad språkliga. 

Världen är full av olika språk och information publiceras således även på mängder av olika 

språk. Engelska var länge betraktat som den nya tidens lingua franca för vetenskap, forskning 

och studier, men så är inte längre fallet (Hudon 1999:156). Vidare innehåller Internet, 

databaser, elektroniska tidskrifter, och andra liknande informationskällor idag inte bara 

akademisk information. Internet har till exempel under de senaste åren mäkta förvandlats till 

en stor plats även för elektronisk handel, nyheter, underhållning, bankärenden, turism, och 

mängder av annat (Peters et al. 2000:51). I och med att alltfler nationer kopplar upp sig till 

Internet, bygger upp digitala bibliotek, och så vidare, tycks språkproblem och -svårigheter 

ständigt öka. Alltfler icke-engelskspråkiga publicerar idag information på sitt eget modersmål 

på Internet – naturligtvis delvis för att man vanligtvis kan uttrycka sig bättre och mer explicit 

på detta språk, men även för att de i första hand tilltänkta läsarna – om dessa inte specifikt är 

akademiker och tillhör samma språkgrupp – lättare skall kunna ta del av informationen i 

fråga. På det hela taget kan man se en drastisk förändring när det gäller engelska på Internet 

under de senaste åren. 1997 var 84 procent av världens Internetanvändare engelskspråkiga 

(Maurais et al. 2003:22). I september 2003 var emellertid bara 35,6 procent av den 

uppkopplade befolkningen engelskspråkig (Global Internet Statistics).  

Mängden av möjliga språk när det gäller tillgänglig information skapar naturligtvis stora 

problem för informationssökare. Att söka information på ett främmande språk, och att kunna 

komma på bra sökord, är till exempel sällan lätt – även om man anser sig ha en viss, mer eller 

mindre passiv, kunskap om språket i fråga. Om man inte alls förstår språket som 
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informationen är skriven på är sökningar överhuvudtaget inte relevanta. Trots att det numera 

är tekniskt tänkbart att få tag i information från alla möjliga delar av världen är det således 

ännu en helt annan sak att faktiskt göra detta (Hudon 1999:156). Fortfarande finns en hel del 

kvar att göra innan ”linguistic barriers can be surmounted as effectively as geograhical ones” i 

det moderna informationssamhället (Oard 1997).  
 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta upp olika lingvistiska problem som uppstår i samband med 

informationsåtervinning över språkliga gränser samt debattera kring dessa i relation till den 

relativt nya forskningsdisciplinen Cross-Language Information Retrieval, inom vilken 

språkproblem i samband med internationell IR studeras och hoppas få en effektiv lösning. 

 

Frågeställningar 
Frågeställningar som uppsatsen kommer att besvara är: 

 

• Vilka lingvistiska problem finns som försvårar informationsåtervinning när det gäller 

flerspråkiga samlingar?  

• Vilka metoder finns ännu utvecklade för att översätta och överbrygga språkproblem inom 

informationsåtervinning samt hur effektiva är dessa? 

• Vilka är framtidutsikterna inom CLIR? 

 

Begränsningar 
För att begränsa detta relativt breda ämnesområde och för att ytterligare precisera syftet samt 

frågeställningarna kommer uppsatsen att avgränsas till språkproblem angående återvinningen 

av text – och exempelvis inte tal, ljud och bilder, vilket även är en del av CLIR. Vidare 

kommer uppsatsen främst att ta upp samt behandla europeiska språk och studier. Uppsatsen 

kommer dessutom inte att ha någon speciellt teknisk eller matematisk prägel, även om en stor 

del av litteraturen och forskningen inom CLIR tycks kännetecknas av just detta. Tekniska och 

matematiska möjligheter och svårigheter angående CLIR kommer endast att tas upp om dessa 

är direkt relaterade till lingvistiska problem och lösningar. 
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Tidigare studier 
Studier inom CLIR har bedrivits sedan 1960-talet – långt innan informationssamhällets stora 

framväxt. Under det senaste tio åren har emellertid forskningen synnerligen expanderat inom 

ämnet i och med uppkomsten av ny informationsteknik (Hudon 1999:156). De flesta 

europeiska studierna inom CLIR bedrivs idag kring det EU-stödda Cross-Language 

Evaluation Forum, vanligen förkortat CLEF, en årlig konferens som har bedrivits sedan år 

2000 och där forskare från olika länder diskuterar och experimenterar med nya tekniker för 

flerspråkig informationsåtervinning och metoder som kan komma att lösa lingvistiska 

problem inom detta område (www.clef-campaign.org). När det gäller asiatiska språk i 

samband med CLIR studeras detta i kontrast främst i samband med TREC, the Text REtrieval 

Conference (Braschler et al. 2004:28). Även om ett flertal av forskarna som regelbundet deltar 

i CLEF är från nordiska länder, och då svenska är ett av de språk som man studerar inom 

CLEF, finns emellertid få studier av svenska forskare att tillgå i litteraturen. De få 

forskningsartiklar som berör det svenska språket i relation till CLIR tycks vidare främst vara 

författade av finska forskare. På svenska finns i princip ingenting skrivet om CLIR. De enda 

studier på svenska som går att finna är ett fåtal magisteruppsatser i biblioteks- och 

informationsvetenskap från Högskolan i Borås. Ofta behandlar dock dessa endast någon 

aspekt av CLIR, och vanligtvis då flerspråkiga tesaurer. En uppsats från år 2002, av Petter 

Cederlund, som utför en form av forskningsöversikt över hela CLIR-området går visserligen 

att finna, men då denna endast behandlar forskningen fram till år 2000 förefaller den på vissa 

plan något inaktuell. Den ter sig dessutom inte speciellt fokuserad på just lingvistiska 

problem.  

 

Metod  
Metoden som kommer att användas i undersökningen är studier och analys av olika 

forskningsartiklar skrivna inom CLIR. Då Cross-language Information Retrieval på många 

plan fortfarande är en mycket ny och experimentell disciplin, och då få av de metoder som 

man hittills har utvecklat finns lättillgängliga för allmänheten, förefaller det tämligen svårt att 

använda sig utav just någon annan metod när det gäller området. När det gäller urval av texter 

så tycks utbudet av texter beträffande CLIR för europeiska språk vara tämligen begränsat och 

under de senaste åren främst publicerat i samband med den europeiska konferensen CLEF. 

Som en följd av detta så kommer i princip det mesta som finns tillgängligt i ämnet studeras till 

en mer eller mindre hög grad. Tilläggas bör dock att många äldre texter har valts bort med 
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motiveringen att uppsatsen avser att ta upp det senaste inom forskningen. CLIR är ett ämne 

som ständigt är under utveckling och förnyelse, och många texter publicerade fram till år 

2000 förefaller därför ofta tämligen inaktuella. Vissa äldre texter har visserligen används för 

att få en grundläggande uppfattning om ämnets samt de enskilda översättningsmetodernas 

bakrund och historik.  
 

Disposition 
Denna uppsats kommer att inledas med korta definitioner av ord och begrepp som kommer att 

användas i uppsatsen. Efter detta kommer en kortfattad redogörelse för hur språk i hög grad 

reflekterar dess användare och deras kultur att göras och olika lingvistiska problem som i hög 

grad försvårar översättningar från ett språk till ett annat, och genom detta även CLIR, kommer 

att diskuteras. Detta kommer att göras för att läsaren, om denne inte är alltför insatt i 

språkvetenskap, verkligen skall se att det finns ett flertal komplexa svårigheter när det gäller 

översättningar och att lingvistiska problem även synnerligen komplicerar en eventuell 

internationell informationsåtervinning.  

I uppsatsens andra del kommer först en mycket kortfattad redogörelse för multilingual 

information access, vilket är en förutsättning för CLIR, att göras. Därefter kommer de fyra 

vanligaste, mer eller mindre experimentella, översättningsmetoderna som har utvecklats inom 

CLIR mer ingående att gås igenom och debatteras kring. Fördelar och nackdelar angående 

dessa kommer att tas upp och diskuteras med anknytning till de lingvistiska svårigheter som 

tas upp i uppsatsens första del. Vissa jämförelser kommer även att göras mellan de olika 

metoderna.  

Den sista delen av uppsatsen kommer att kortfattat rapportera om den framtid som 

CLIR-forskarna förutspår när det gäller CLIR och metoder för internationell 

informationsåtervinning, kombinerat med författarens egna teorier och slutsatser. 

Avslutningsvis kommer uppsatsens olika diskussioner att sammanfattas med tanke på de 

ursprungligt framförda frågeställningarna. 
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Definition av vissa begrepp (I alfabetisk ordning) 

Cross-Language Information Retrieval (CLIR) 

Specialitet inom IR som fokuseras på informationsåtervinning ur flerspråkiga samlingar. 

Målet med CLIR är att informationssökaren skall kunna söka på sitt eget modersmål, men 

ändå hitta relevant information på ett flertal andra språk. Ibland skall dessutom återfunna 

dokument i sin helhet vara översatta till ett för sökaren önskat och begripligt språk. Ämnet 

innefattar inte bara återvinning av textdokument, utan även dokument i form av ljud, tal och 

bilder. I litteraturen benämns cross-language information retrieval ibland även som cross-

lingual information retrieval, multilingual information retrieval eller translingual information 

retrieval (Oard et al. 1998:224).  

Dokument 

Med dokument avses vanligtvis någonting dokumenterat som kan studeras, informera och 

användas som referens (Buckland 1997:804-809). Det kan röra sig om en bok, en artikel, en 

Internetsida, en paragraf, en bild, en videokassett, et cetera. 

Informationsåtervinning eller Information Retrieval (IR) 

Informationsåtervinning, på engelska benämnt som Information Retrieval, i regel forkortat IR, 

definieras vanligen som återfinnandet av relevant information från en specifik 

dokumentsamling. Detta utförs i regel med hjälp av något datasystem, till vilket olika 

sökfrågor ställs.  

Kontrollerat språk 

Användandet av på förhand definierade specifika termer, vanligen tagna ur en tesaurus och 

benämnda som ämnesord, vid indexering samt sökning av olika dokument i en 

dokumentsamling avsedd för informationsåtervinning.  

Korpus 

En datoriserad samling text avsedd för olika typer av textanalys. En korpus kan inneha olika 

egenskaper beroende på samlingens mål och syfte. Exempelvis kan samlingen vara en- eller 

flerspråkig, innehålla allmänna texter eller sådana som endast berör vissa ämnen, och så 

vidare. 

 

 9



Morfologi 

Den lingvistiska läran om hur enskilda ord är konstruerade och uppbyggda. Termen har sitt 

ursprung i ordet ”morfem”, vilket är den minsta betydelsebärande enheten av ett ord. 

Multilingual Information Access (MLIA) 

En bredare form av CLIR som även involverar hur man mer tekniskt får tillgång till och 

ställer frågor till olika söksystem. Detta involverar till exempel även olika typer av 

datakodning av skrivtecken, tecken- och språkidentifikation, och dylikt (Peters et al. 2000:52).  

N-gram 

En teckensekvens av längden N. 

N-grammatchning 

Sammanförning av ord och begrepp baserat på uttryckens yttre likheter, inte på begreppens 

semantiska innebörd. 

Okontrollerat språk  

Sökning av dokument i en dokumentsamling med hjälp av valfria ord som ej på förhand har 

blivit preciserade eller kontrollerade på något speciellt sätt. Sökningar med okontrollerat 

språk benämns ofta även som fritextsökning. 

Pragmatik 

Lingvistisk vetenskapsgren som studerar hur språk fungerar och uppfattas inom en viss 

kontext. Bland annat studeras vad som egentligen underförstås av lyssnare respektive talare 

när någonting uttalas, och hur detta kan variera beroende på sammanhanget, vilka personer 

som är närvarande, vad som har uttalats innan, och så vidare. Till exempel kan ”Jag kommer 

tillbaka!” i hög grad uppfattas som både ett löfte eller ett hot beroende på kontexten (Brown et 

al. 2000: 362). ”Det är otroligt kallt här inne” kan vidare vara ett enkelt konstaterande eller en 

indirekt uppmaning till någon att stänga dörren/fönstret, sätta på värmen, eller någonting 

liknande. En stor del av pragmatiken är även olika metaforer, idiom, talesätt och ordspråk, i 

vilka det alltid finns saker som är mer eller mindre underförstådda, och vilka man vanligen 

inte skall uppfatta ordagrant.  

Semantik  

Läran om enskilda ords innebörd och betydelse. 
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Stoppord 

I texter vanligt förekommande ord, i regel prepositioner och artiklar, men ofta till exempel 

även pronomen, vissa hjälpverb, och diverse annat. Det gemensamma för stoppord är 

emellertid att dessa är ord som inom respektive språk inte är speciellt betydelsebärande i sig 

själva, om än enormt viktiga i en kontext (Peters et al. 2000:55). 

Syntax 

Läran om hur meningar byggs upp och om hur ord placeras inom olika typer av fraser.  

Tesaurus 

En specifik, på förhand konstruerad, begränsad lista med centrala ord och begrepp använda 

inom en viss domän. För varje ord finns dessutom synonymer och andra relaterade ord 

definierade samt beskrivningar för hur ordet i fråga skall placeras in hierarkiskt i relation till 

dessa andra. Ord och begrepp som finns definierade i en tesaurus är vanligtvis mycket 

formella och specialiserade sådana. De är dessutom alltid kontrollerade angående stavning, 

grammatisk form, huruvida de skall användas i singular eller plural, och så vidare.  
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Lingvistiska problem som försvårar översättningar  

Språkets karaktäristika  
Språk är någonting som i hög grad karaktäriserar och reflekterar hur dess användare ser på 

och uppfattar världen samt dessutom vilka behov och förutsättningar brukarna har. Således 

kan språk – vad det innehåller, hur det är uppbyggt och hur det används – i hög grad variera 

beroende på i vilken del av världen det brukas, inom vilken kultur det förekommer, vad 

livsvillkoren och förutsättningarna är för de som använder det, och så vidare. Till exempel 

finns det inom samiskan ett stort antal ord som benämner olika typer av snö, eftersom det i 

den del av världen där samiska i regel brukas finns ett stort behov av att just tala och skriva 

om snö. Italienskan har i motsats bara ett ord för snö, då detta fenomen inte är lika vanligt i 

den del av världen där detta språk normalt används. Svenskan, som en vidare kontrast, 

specificerar ofta vilken typ av snö det är man egentligen pratar om genom att lägga till ett 

prefix framför ordet snö – till exempel kramsnö, blötsnö, pudersnö, nysnö, och så vidare. Av 

detta kan man dra en viss slutsats om att man i Sverige har ett något större behov av att prata 

om snö än italienarna, men kanske ett något mindre sådant än samerna. Fenomenet med att 

språk avspeglar användarna och deras behov gäller inte bara semantik, utan i hög grad även 

syntax, fonetik, pragmatik, och så vidare. När man översätter från ett språk till ett annat 

handlar således processen inte bara att översätta mellan två olika språk – utan i hög grad även 

att översätta mellan två olika kulturer.  

Ett annat utmärkande drag hos språk är att dessa i hög grad är dynamiska och 

föränderliga, vilket även är någonting som man synnerligen måste ta hänsyn till vid 

översättningar i största allmänhet samt dessutom vid CLIR. Finns det inte längre behov av ett 

visst ord, uttryck, ljud, et cetera, försvinner detta alltid så småningom ut ur språket. Nya ord 

och uttryckssätt kan vidare uppkomma, eller äldre sådana kan anta nya former och semantiska 

betydelser om detta skulle bli nödvändigt. Ibland lånas även ord och uttryck in från andra 

språk om det egna språket skulle vara otillräckligt, men för att ytterligare problematisera antar 

ordet inte alltid exakt samma semantiska innebörd. I den slutliga analysen kan man 

konkludera att språk hela tiden förändras tillsammans med användarnas behov och deras sätt 

att se på världen. 
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Problemet med översättningar 
Att språk i hög grad reflekterar brukarna och den verklighet som dessa lever i, och att språket 

alltid förändras tillsammans med deras verklighet, är någonting som lingvister har 

uppmärksammat sedan en lång tid tillbaka och någonting som skapar oändliga problem när 

det gäller översättningar från ett språk till ett annat. Vanliga lingvistiska problem angående 

översättningar från ett språk till ett annat kan beröra allting ifrån semantik och syntax till 

pragmatik. Mer problematiskt kan det även bli som en följd av att ett språk även kan innehålla 

mängder av undantag och lingvistiska tvetydligheter. De vanligaste problemen som man 

normalt träffar på vid översättningar redogörs för nedan, grovt indelade i olika grupper:  

Alfabet och skrivtecken 

• Alla världens olika alfabet och skrivtecken är naturligtvis något som i hög grad 

försvårar översättningar mellan två olika språk.  

Morfologi  

• Ord kan stavas olika inom ett språk beroende på kontext, dialekt, och annat. Till 

exempel stavas svenskans ”färg” på brittisk engelska som ”colour” men som ”color” 

enligt amerikansk engelska. Svenskans ”att känna igen” stavas som ”recognise” på 

brittisk engelska men som ”recognize” på amerikansk engelska, och så vidare.  

 

• Samma ord förekommer i regel i flera olika former inom ett språk och många språk 

använder morfologi, vanligen i form av suffix, för att uttrycka antal, genus, kasus, et 

cetera. Svenskan använder i hög grad detta system när det gäller antal, och i vissa fall 

även genus. I italienskan används suffix frekvent för att uttrycka både antal och genus. 

”Ungdomar” på italienska skrivs till exempel som ”ragazzi” om det handlar om en 

grupp där minst en pojke ingår, men som ”ragazze” om det handlar om en grupp 

bestående bara av flickor. Om det rör sig om singular och en manlig ungdom benämns 

detta som ”ragazzo” och en kvinnlig sådan som ”ragazza”, och så vidare. Finskan och 

ungerskan är vidare exempel på språk som använder morfologi för att uttrycka kasus 

och i största allmänhet förhållandet mellan olika ord inom en sats. 

 

• Vissa språk har en tendens att ofta skriva ihop två eller flera termer och bilda mer eller 

mindre långa och komplicerade sammansatta ord. Germanska språk som tyska, norska, 

danska, holländska och svenska är språk som främst utmärks av detta. 
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”Avtalspensionskonflikt”, ”folkmusikfestivalmusiker” och ”skolbokshylla” är till 

exempel sådana typiska sammansatta ord, som enligt svensk grammatik är helt 

korrekta, om än lite klumpiga. Problemet är dock att man aldrig hittar sådana 

sammansatta ord i uppslagsverk och att de kan sällan översättas till andra språk utan 

längre utläggningar.  

 

• Italienskan är ett annat exempel på ett språk som ofta skriver ihop ord. Verb i infinitiv 

skrivs till exempel ihop med pronomen. ”Di mi” skrivs till exempel som ”dimmi” (säg 

mig), ”pensare ci” som ”pensarci” (att tänka på det), och så vidare. Vidare skrivs 

vanligtvis prepositioner och artiklar ihop till ett ord. ”In il” skrivs som ”nel”, ”di la” 

som ”della”, ”a lo” som ”allo”, et cetera. Dessa olika sammansättningar hittas inte 

heller alltid i ordböcker och uppslagsverk. 

Semantik 

• Ord på ett språk kan ha flera olika möjliga innebörder på ett annat. Till exempel kan 

franskans ”beau-père” kan översättas till både ”svärfar” samt ”styvfar” på svenska. 

Det svenska ordet ”matta” kan vidare översättas till ”carpet”, ”rug”, eller ”mat” på 

engelska. Som ett ytterligare exempel kan engelskans ”fuels” kan översättas till både 

”carburant” samt ”combustible” på franska, et cetera (Hudon 1997:87). 

 

• Vissa ord på ett språk går inte att översätta till ett annat. Till exempel har det svenska 

ordet ”lagom” ingen motsvarighet på engelska. Engelskans ”teenager” går vidare inte 

att översätta till franska. Det närmaste man i detta fall kan komma ordet är 

”adolescent”, men detta har inte riktigt samma innebörd som ”teenager” (Hudon 

1997:88). Vissa språk är helt utan hela ordklasser som finns på andra språk. Ryskan 

saknar till exempel helt artiklar (Nationalencyklopedin). 

 

• Vissa ord kräver flera ord, eller en hel fras, för att kunna uttryckas på ett annat språk. 

Till exempel kräver svenskans ”inte” både ”ne” samt ”pas” på franska respektive både 

”non” samt ”niente” på italienska. Engelskans ”latchkey children” (Barn vars föräldrar 

inte är hemma när de kommer hem från skolan och som därför får släppa in sig själva 

med en egen nyckel) går inte att översätta till ett flertal olika språk och kräver i regel 

en längre utläggning för att begreppet skall förstås (Hudon 1997:88). 
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• Olika dialekter inom ett språk kan göra att det finns flera olika benämningar på exakt 

samma fenomen och vilka man måste ta hänsyn till. Till exempel är svenskans 

”trottoar” på brittisk engelska benämnt som ”pavement”, men på amerikansk engelska 

som ”sidewalk”. Svenskans ”hiss” är ”lift” på brittisk engelska, men ”elevator” på 

amerikansk engelska, och så vidare. 

 

• Vissa ord kan ha olika innebörd som en följd av kontext och/eller dialekt. Engelskans 

”fag”, till exempel, är i brittiska överklassammanhang en benämning på en 13-årig 

förstaårselev vid en engelsk internatskola för pojkar. För den större allmänheten i 

England är det främst ett slanguttryck för ”cigarett”. På amerikansk engelska är 

emellertid ”fag” endast ett mindre fördelaktigt öknamn på manliga homosexuella. 

 

• Ord är ofta flertydiga inom ett språk och kan semantiskt betyda olika saker beroende 

på kontexten. Till exempel kan svenskans ”var” vara ett verb, ett substantiv, eller ett 

frågeord beroende på sammanhanget och var det placeras i en fras. Det svenska ordet 

”för” kan vidare vara ett verb, ett substantiv, en preposition, eller ett adverb, och så 

vidare. 

 

• Akronymer och förkortningar skapar ofta stora problem om dessa har formen av ett 

annat betydelsebärande ord. Till exempel står den i hela Europa förekommande  

akronymen CLEF för Cross-Language Evaluation Forum. Ordet ”clef” på franska är 

dock även en stavningsvariant av ordet ”clé”, vilket betyder ”nyckel”.  

Syntax 

• Olika språk har i princip alltid olika ordföljd i sin syntaxuppbyggnad och sätter 

generellt olika vikt vid ordföljd. I engelskan, liksom i många andra moderna 

indoeuropeiska språk, har ordföljden som främsta syfte att beskriva ordens relation till 

varandra och om ordföljden är inkorrekt är det i regel omöjligt att förstå vad som 

egentligen menas. Till exempel är ”The book is on the table” en grammatiskt 

accepterbar och förståelig mening. ”Table the on is book” är däremot mindre 

begripbart (Brown el al. 2000:31). Eftersom språk alltid har en mer eller mindre 

olikartad ordföljd kan man sällan placera orden i exakt samma ordning vid en 

översättning från ett språk till ett annat.  
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• Ibland får två betydelsebärande ord en ny innebörd om de placeras tillsammans i en 

mening. Detta är till exempel mycket vanligt inom det engelska språket. Till exempel 

är engelskans ”hot” samt ”dog” två på egen hand i hög grad betydelsebärande ord. 

Placeras de däremot tillsammans –  ”hot dog” – får dessa två ord tillsammans en helt 

ny innebörd. Detta fenomen gäller inte bara substantiv utan engelskan utmärker sig 

även genom att den innehåller mängder verb som består av två ord, vanligen ett verb 

och en preposition, som har placerats tillsammans. Exempel på sådana verb, i 

engelskan benämnda som ”frasverb”, är till exempel ”run off”, ”kick about”, ”send 

down”, och så vidare.  

Pragmatik  

• Ibland kan det vara omöjligt att avgöra vad ett uttalande egentligen handlar om utan 

att först granska dess kontext. Till exempel kan man omöjligt veta vad som avses med 

”I saw her shaking hands” – om hon skakade hand eller om hennes händer skakade – 

utan att först titta på sammanhanget (Whitelock et al. 1995:14). 

 

• Talesätt, metaforer, ordspråk, och vad som i vissa sociala och kulturella sammanhang 

underförstås skapar naturligtvis oändliga problem. Engelskans ”how do you do?” 

uppfattas i regel vid en direkt översättning som att det skulle vara en fråga om hur 

någon mår. I den engelska kulturen och i det engelska samhället finns det dock 

underförstått att det i själva verket endast rör sig om en indirekt hälsningsfras.  

 

• Extra problematiskt blir det när en mening ibland kan vara en metafor eller ett talesätt 

och ibland inte. Till exempel kan engelskans ”I have been sent to Coventry” vara ett 

enkelt konstaterande av någon som har blivit skickad till Coventry. Problemet är dock 

att detta i det engelska språket, och då främst i den brittiska engelskan, även är en 

synnerligen vanlig idiom för ”Jag blir utfryst av alla de andra.” Vilken av dessa två 

betydelser som avses är omöjligt att avgöra utan att se på sammanhanget i vilket 

frasen förekommer.  

 

De ovan nämnda konstateranden och upptäckter som lingvister har gjort när det gäller 

översättningsproblem är i hög grad även någonting som man måste ta hänsyn till inom CLIR-

forskningen och ha i åtanke när man försöker att skapa möjligheter för en mer global 

informationsåtervinning. Att språk är komplexa och föränderliga är någonting som 
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naturligtvis försvårar CLIR, liksom faktumet att språk i hög grad reflekterar och återspeglar 

brukarna. Vilket Carol Peters och Eugenio Picchi uppmärksammar bör man i många fall 

kanske snarare tala om ”cross-cultural information retrieval” när man diskuterar CLIR (Peters 

et al. 1997).  

Denna uppsats kommer nu att fortskrida genom att redogöra för fyra olika huvudsakliga 

metoder som ännu finns utvecklade för CLIR. Dessa, hur de fungerar och vad de kortfattat 

innebär, kommer att beskrivas, och metoderna kommer även att diskuteras i relation till de 

lingvistiska svårigheter som har tagits upp i detta kapitel. Innan denna del emellertid inleds så 

kommer en kortfattad beskrivning av ämnet multilingual information access att göras. Med 

anledning av att informationsåtervinning i dagens samhälle i regel alltid bedrivs med hjälp av 

en dator, och eftersom detta synnerligen även är avsikten när det gäller CLIR, så skapas stora 

problem till följd av att man dessutom måste försöka få datorer att förstå och kunna skilja på 

de lingvistiska dilemman som har nämnts ovan – någonting som människor ofta har ofantliga 

svårigheter med att göra. Det stora problemet med datorer, vilket bland annat Brown et al. 

konstaterar, är framförallt att ”they are stupid” (Brown et al. 2000:247). Även om denna 

uppsats inte har som avsikt att specifikt behandla multilingual information access så är 

emellertid många delar av ämnet i hög grad en förutsättning för lyckad CLIR. Följaktligen 

kommer ämnet, och då i synnerlighet de delar av som är relaterade till de olika lingvistiska 

problem som har nämnts ovan, att fåordigt beskrivas i inledningen av nästa kapitel. 
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Multilingual Information Access 
Multilingual information access (MLIA) har redan identifierats som en bredare form av CLIR 

där mer tekniska och datorspecifika problem angående internationell informationsåtervinning 

även ingår. Den del av detta ämne som främst har inverkan på lingvistik och språkliga 

problem är emellertid tecken- och språkidentifikation. Eftersom denna uppsats har som avsikt 

att ha en lingvistisk prägel kommer således endast denna del att redogöras för här. 
 

Teckenidentifikation  
Världens alla olikartade alfabet och skrivtecken är någonting som ovan har uppmärksammats 

som ett stort problem vid översättningar i största allmänhet. När det gäller CLIR är detta 

således även ett stort problem – och kanske dessutom ett ännu större sådant eftersom det i 

detta fall i hög grad handlar om att skapa förutsättningar för datoriserad teckenidentifikation, 

och att få datorer att kunna förstå och skilja på sådant som människor ofta har stora problem 

med. Teckenidentifikation är dock kanske det enda av de ovan nämnda lingvistiska problem 

som egentligen helt och fullt har fått en modern datoriserad lösning, och som därför 

underlättar datoriserad CLIR i en stor bemärkelse. Detta är numera inte längre något större 

hinder med anledning av Unicode – ett unikt kodningssystem som idag täcker större delen av 

världens alla olika skrivspråk. För att kortfattat förklara Unicode kan man först konstatera att 

datorer enbart arbetar med binära tal och lagrar bokstäver, skiljetecken och andra symboler 

genom att ha ett unikt nummer för var och en av dessa tecken. Innan Unicode uppkom 1991 

så fanns det hundratals olika, i regel motstridiga, system för att associera bokstäver och andra 

tecken med tal. Att samköra dessa fungerade sällan, någonting som ytterst försvårade, och i 

vissa fall helt omöjliggjorde, flerspråkiga, databaserade informationssamlingar. Unicode har 

dock utvecklats för att fungera oavsett språk, dataprogram och kodningssystem och i detta 

system har varje enskilt tecken i världens alla skrivna språk ett unikt binärt tal som inte kan 

förväxlas med något annat (www.unicode.org). År 2000 uppskattades att Unicode innehöll 

ungefär 39 000 olika kodade tecken (Cederlund 2002:11). Idag torde det vara ännu fler. För 

att underlätta spridandet av information över geografiska gränser använder sig idag alltfler av 

Unicode som kodningssystem och teckenidentifikation är således i dagsläget ett mindre 

angeläget problem för MLIA, och följaktligen även för CLIR.   
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Språkidentifikation 
Ett annat språkligt problem relaterat till ämnet multilingual information access och vars 

lösning i hög grad är en förutsättning för en lyckad CLIR är språkidentifikation. När det gäller 

datoriserade översättningar, och översättningar i största allmänhet, är det naturligtvis en klar 

fördel om man har identifierat käll- respektive målspråket som man skall arbeta med. När det 

gäller olika datoriserade översättningssystem så kräver dessa i regel att användaren själv 

anger vilka språk som man skall arbeta med innan man påbörjar översättningen. Detta är 

exempelvis i hög grad fallet när det gäller de få verktyg för översättningar och CLIR som 

finns tillgängliga för allmänheten på Internet – exempelvis olika maskinöversättningssystem 

som Altavistas välkända Babelfish (http://babel.altavista.com/translate.dyn), flerspråkiga 

tesaurer som EU:s Eurovoc (http://europa.eu.int/celex/eurovoc), et cetera. 

När det gäller CLIR, och översättningar i största allmänhet, är det dock inte alltid säkert 

att källspråket i fråga är känt för användaren. Meningen i dessa fall är att 

översättningssystemet skall kunna utföra en form av automatisk språkidentifikation för att 

kunna klargöra detta. De översättningsverktyg som i dagsläget på egen hand kan åstadkomma 

språkidentifikation förefaller dock vara synnerligen avancerade och tämligen kostsamma 

sådana – och inte sådana som finns gratis för allmänheten på webben. När det gäller 

automatisk språkidentifikation kan detta ske på flera olika sätt, men en förutsättning är först 

och främst att alla skrivtecken har kodats på samma sätt och således kan identifieras av 

systemet i fråga. Enligt Peters och Sheridan är den vanligaste metoden för språkidentifikation 

att använda sig av olika listor innehållande frekvent förekommande tecken och/eller ord inom 

olika språk (Peters et al. 2000 54). Cederlund menar att listorna i fråga handlar om 

datoriserade stoppordslistor (Cederlund 2002:11). Proceduren för språkidentifiering förefaller 

i detta fall vara tämligen enkelartad. Om en eller en sökfråga innehåller vanliga 

förekommande ord eller tecken på spanska identifieras denna som skriven på spanska, och så 

vidare. Målet i detta fall är att hitta någon form av ”signatur” hos texten som gör att språket 

kan igenkännas. Andra metoder för språkidentifikation involverar i regel så kallade N-gram, 

en benämning på teckensekvenser, vars innebörd och användningsområde kommer att 

beskrivas mer ingående nedan (Peters et al. 2000:55). Den enda skillnaden mellan olika N-

grammetoder och den som har nämnts ovan är emellertid att identifiering när det gäller N-

gram sker med vägledning av vanligt förekommande teckensekvenser – hur många tecken 

beror på N-grammen och systemet i fråga – och inte med hjälp av enskilda, fullständiga ord. 

Dessa teckensekvenser jämförs sedan och matchas mot potentiella teckensekvenser hos olika 
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språk som systemet i fråga har lagrat. När det gäller språkidentifikation, till skillnad från 

teckenidentifikation, förefaller det dock inte riktigt finnas någon metod som är helt säker och 

felfri. Vissa besläktade och likartade språk kan exempelvis innehålla många motsvarande 

tecken, samt dessutom många likartade ord och begrepp, och om en följd av detta kan det 

tänkas att fel ibland kan uppstå – i synnerlighet om man arbetar med korta teckensekvenser, 

fraser, eller sökfrågor, om man skall relatera problemet till CLIR. När det gäller automatisk 

språkidentifikation så förefaller detta i den slutliga analysen fortfarande vara en del av 

multilingual information access som inte är helt löst. Följaktligen är språkidentifikation 

någonting som forskningen förmodligen bör försöka vidareutveckla – inte minst för att CLIR 

och internationell informationsåtervinning i framtiden skall bli enklare.  
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Cross-Language Information Retrieval 

Beskrivning av ämnet och kort historik 
Cross-language Information Retrieval (CLIR) har redan definierats som ett gren av IR med 

fokus på informationsåtervinning ur flerspråkiga samlingar. Det slutgiltiga målet med CLIR 

är att en informationssökare med en begränsad, eller ingen alls, kunskap om andra språk än 

sitt eget modersmål skall kunna söka information på sitt förstaspråk men ändå hitta relevant 

information på andra språk. I vissa fall skall även denna information vara översatt till ett för 

sökaren önskvärt språk. Med förhoppningen att detta så småningom skall kunna möjliggöra 

internationell informationsåtervinning på en helt annan nivå inriktas forskningen inom CLIR i 

hög grad på olika typer av översättningsmetoder, -källor och -system som man kan använda 

vid informationsåtervinning över språkliga gränser.  

Studier inom Cross-Language Information Retrieval har bedrivits sedan 1960-talet – 

långt innan informationssamhällets stora framväxt (Oard et al. 1998:224). Under de senaste 

decenniet har CLIR-forskningen dock synnerligen expanderat i och med uppkomsten av ny 

informationsteknik. Ämnets benämning, Cross-Language Information Retrieval, är emellertid 

någonting som uppkom först 1996 (Peters et al. 2000:53). I de första studierna benämns 

ämnet i regel endast som problemet med ”språkbarriären” (Overcoming the Language Barrier 

1977). Det första experimentet med CLIR gjordes 1964 och var då i form av en trespråkig 

tesaurus (Oard et al. 1998:224). Den flerspråkiga tesaurusen har sedan dess utvecklats till den 

mest etablerade, välkända och brukade metoden när det gäller CLIR. Inom officiellt 

flerspråkiga länder, som till exempel Kanada, har metoden idag varit i bruk under en mycket 

lång tid. Tesaurusen är idag även i hög grad etablerad inom EU, vars flerspråkiga tesaurus 

Eurovoc förmodligen är den mest omfattande flerspråkiga tesaurusen som finns tillgänglig 

(http://europa.eu.int/celex/eurovoc). En tesaurus har dock sina uppenbara begränsningar i och 

med att den kräver sökning med ett kontrollerat språk, någonting som i regel är både mycket 

tidskrävande samt komplicerat för personer som inte är utbildade informationsspecialister. 

1990 gjordes således det första experimentet med fritextsökningar i samband med CLIR. Ett 

helt felfritt och användarvänligt system för okontrollerat språk har idag ännu inte fått en 

riktigt effektiv lösning och således kretsar fortfarande den mesta CLIR-forskningen kring 

utvecklingen av detta (Oard et al. 1998:224). I en viss mån pågår det dock även numera 

forskning kring översättning och av så kallade ”abstracts” – korta sammanfattningar av 
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informationsinnehållet i ett visst dokument – samt dessutom kring automatiska översättningar 

av kompletta textdokument i samband med informationsåtervinning. 

Sedan CLIR-forskningens begynnelse har ett flertal olika metoder för effektiv cross-

language information retrieval utvecklats, alltid med varierande resultat. Under 1990-talet 

samt början av 2000-talet förefaller det främst ha varit tre stora metoder som man i första 

hand har använt sig utav angående CLIR-forskning. Med metod avses här förfaringssätt för att 

hitta relevanta översättningskällor för CLIR. Metoderna i fråga  identifieras av en mängd 

olika forskare i litteraturen som maskinöversättning, ”kunskapsbaserade 

översättningstekniker” i form av maskinläsbara ordböcker samt tesaurer, samt dessutom 

korpusbaserad översättning (Peters et al. 2000). Sedan något år tillbaka har dock en ytterligare 

metod framkommit i form av matchning med hjälp av så kallade N-gram (Braschler et al. 

2004:25). Denna metod har länge förekommit som ett mindre hoppfullt komplement till andra 

förfaringssätt, men förefaller numera värderas som ett möjligt tillvägagångssätt i egen 

bemärkelse. Nedan kommer dessa, fyra mest etablerade metoder, att redogöras för och i viss 

mån även att jämföras. Fördelar och nackdelar med dessa kommer även att diskuteras ur ett 

lingvistiskt perspektiv samt med de lingvistiska översättningsproblem som har nämnts ovan i 

åtanke. 

Olika metoder för översättning inom CLIR 

Maskinöversättning 

Definition och kort historik 

Maskinöversättning handlar om automatisk översättning av ord, meningar och hela texter från 

ett språk till ett annat med hjälp av en dator. Drömmen om automatiska översättningsmaskiner 

som skulle utplåna alla världens språkskillnader föddes redan på 1700-talet (Hutchins 

1992:5). Det var emellertid först efter datorns uppkomst som man allvarligt började att 

spekulera kring att detta eventuellt skulle kunna bli verklighet (Brown et al. 2000: 247). Efter 

det andra världskrigets slut gjordes stora satsningar på maskinöversättningar. Man hade vid 

den tidpunkten stora förväntningar på datorns alla möjligheter och potentialer, kanske främst 

eftersom man just hade knäckt tyskarnas hemliga kommunikationskoder delvis med hjälp av 

datorer (Melby 1995:13). De flesta av de tidiga maskinöversättningssystem som utvecklades 

under 1950-talet var dock inte speciellt framgångsrika, ty dessa endast hade förmågan att 

översätta utvalda texter ord-för-ord till andra språk – utan att involvera några som helst 

grammatiska eller lingvistiska regler (www.systransoft.com). Beträffande flertydliga ord som 
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kan motsvara flera olika ord och begrepp på ett annat språk fanns som regel bara en tänkbar 

översättningsmöjlighet – den som man ansåg vara mest vanlig – listad i systemets ordbok. 

Vilket ovanstående exempel på komplexa lingvistiska översättningssvårigheter 

förhoppningsvis har visat är dock en ord-för-ord metod av denna typ en tämligen värdelös 

sådan när det gäller översättningar. Resultatet av dessa första system blev i regel endast 

synnerligen skrattretande och ytterst svårbegripligt översatt material.  

Maskinöversättningstekniken har dock synnerligen gått framåt under de senaste 

decennierna. De flesta översättningssystem innefattar idag förutom datoriserade ordlistor och 

lexikon som kan översätta orden i fråga emellertid även någon komponent avsedd för 

lingvistisk analys. Många avancerade system kan framgångsrikt ta ut satsdelarna i en mening 

innan den översätts, någonting som i hög grad kan förhindra en eventuell sammanblandning 

av tvetydiga ord som har flera motsvarigheter på ett annat språk men vars olika 

översättningsmöjligheter tillhör olika ordklasser (Nationalencyklopedin). Ovan har det 

svenska ordet ”var” nämnts som ett typiskt sådant exempel. Tilläggas bör dock att system som 

kan ta ut satsdelar inte inkluderar de maskinöversättningssystem som finns tillgängliga för 

allmänheten, exempelvis på Internet. Den större delen av dessa är inte speciellt avancerade 

och sysslar fortfarande i hög grad med ord-för-ord översättningar. Många avancerade 

maskinöversättningssystem är idag dessutom försedda med beståndsdelar som kan avgöra vad 

som är ett förekommande ords grundform och innehåller även koder med lämpliga 

böjningsmönster för ordet i fråga (Cederlund 2002:37). Detta, vilket i litteraturen i regel 

benämns som ”stemming”, löser många problem inom morfologi. När det gäller syntax så har 

vissa system dessutom kapaciteten att anpassa ordföljden så att den blir korrekt enligt 

målspråkets syntaxregler.  

Trots nya förbättringar när det gäller maskinöversättningssystem är emellertid 

högkvalitativa resultat fortfarande mycket svåra att uppnå på grund av datorers begränsning 

samt olika språks potentiella flexibilitet och dubbeltydighet. Hur lyckad den ovan nämnda 

syntaxanpassningen blir kan exempelvis i hög grad variera beroende på vilket källspråk samt 

vilket målspråk som man egentligen arbetar med. Frånskiljer sig dessa två i en alltför stor 

omfattning syntaxiskt blir ordföljden ofta mindre lyckad vid maskinöversättningar. Att ta ut 

satsdelar löser vidare inte alla problem med semantik. Akronymer som har den yttre formen 

av ett annat betydelsebärande ord kan till exempel knappast identifieras med denna metod. 

Dessutom har maskinöversättningar alltjämt kolossala problem med pragmatik, och att satser 

kan ha olika innebörder beroende på kontexten i vilken de förekommer. Därtill förefaller 

många system inte ha någon omedelbar lösning på fenomenet med att vissa ord inte går att 
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översätta till andra språk utan diverse omskrivningar (Nationalencyklopedin). I den slutliga 

analysen blir normalt endast 75 till 85 procent av en text som översätts med 

maskinöversättning begripbar och fortfarande finns en hel del kvar att göra innan detta blir en 

översättningsmetod som fungerar till 100 procent – om detta överhuvudtaget är möjligt 

(Hudon 1999:158).  

Maskinöversättning inom CLIR 

Maskinöversättning, tillsammans med flerspråkiga tesaurer, var länge den metod som forskare 

inom CLIR hyste mest hopp till och experimenterade mest i anslutning till CLIR. I en rapport 

från EG-kongressen ”Overcoming the Language Barrier” från 1977 diskuteras i princip bara 

maskinöversättning, och i viss mån även flerspråkiga tesaurer, som eventuella lösningar på 

den existerande språkbarriären (Overcoming the Language Barrier 1977). I de senaste årens 

forskning inom CLIR har maskinöversättning fortfarande används, men i en något mer 

begränsad utsträckning. Forskare förefaller idag ha insett att maskinöversättning i sin 

nuvarande form, och med de ovan nämnda begränsningar som denna innebär, är ett mycket 

limiterat och otillräckligt tillvägagångssätt när det gäller CLIR. Metoden utvecklades inte 

heller för att användas specifikt inom IR, utan till generella översättningar, vilket kanske är en 

stor anledning till att den är svåranvändbar och inte är speciellt effektiv inom CLIR 

(Cederlund 2002:36). När det gäller maskinöversättningssystem så är dessa dessutom i hög 

grad färdiga produkter som CLIR-forskarna köper i sin helhet ifrån olika dataföretag och 

sedan försöker implementera på sina olika IR-system. Att som CLIR-forskare själv försöka gå 

in och göra ändringar i översättningssystemet ter sig mycket svårt eller helt omöjligt. 

Gachot et alii anser dock att maskinöversättning i framtiden kan vara mycket 

användbart inom CLIR då man kan lära sig mycket om datorers begränsningar och 

möjligheter med hjälp av denna metod. Maskinöversättning kan vara är en utmärkt metod att 

hämta idéer från, även om metoden inte är speciellt lyckad att i sin nuvarande form 

implementera på CLIR (Gachot et al. 1998:115-118). Hudon menar vidare att 

maskinöversättning kan vara en rimlig metod då det endast handlar om översättning av 

enskilda sökfrågor eller ämnesord, men knappast då det gäller innehåll och hela dokument 

(Hudon 1999:158). Ett eventuellt problem när det gäller detta kan dock tyckas vara att 

maskinöversättningssystemens lingvistiska komponenter förmodligen inte kan nyttjas till fullo 

när man arbetar med enskilda ord, och således bör sökfrågorna i detta fall bestå av hela 

meningar. Dessutom kan man anta att meningarna alltid måste vara grammatiskt korrekta för 

att denna metod skall fungera. Att ta ut satsdelar och till exempel förhindra att ambiguitet 
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uppstår angående semantik är förmodligen helt omöjligt om man arbetar med ogrammatiska 

satser eller enskilda ord. Är detta antagande riktigt så innebär detta en synnerligen stor 

nackdel med maskinöversättningar, ty att producera fullständiga och välformulerade sökfraser 

ställer stora krav på användaren. 

Mycket av den senaste CLIR-forskningen angående maskinöversättning tycks 

emellertid kretsa kring idén att man även främst bör använda denna metod som ett 

komplement till andra (Savoy 2004). Vidare menar forskare att man kan ha en stor fördel av 

att samköra och använda sig av flera olika maskinöversättningssystem samtidigt – då dessa är 

produkter av olika företag och i regel alltid skiljer sig åt på en mindre eller högre nivå – när 

man kompletterar andra metoder med maskinöversättning (Lam-Adesina et al. 2002). Jacques 

Savoy, som förefaller vara en forskare som är tämligen inriktade på denna idé, genomförde 

till exempel ett experiment i samband med CLEF 2003 där han samkörde fem olika 

maskinöversättningssystem samt en flerspråkig maskinläsbar ordbok och kom fram till att 

detta gav goda resultat angående översättning av olika sökfrågor. Tilläggas bör dock att 

kvalitén på Savoys slutresultatet synnerligen varierade beroende på vilket språkpar som 

användes vid experimenten (Savoy 2004).  

 

Ordboks- och tesaurusöversättning 

Definition och historik 

En annan utvecklad och mycket anlitad metod angående CLIR är översättning med hjälp av 

flerspråkiga, manuellt konstruerade, ordböcker och tesaurer som har matats in i en dator. Den 

stora skillnaden mellan maskinläsbara ordböcker och de lexikon som finns i 

maskinöversättningssystem är att maskinläsbara ordböcker egentligen är ”vanliga” lexikon, 

ursprungligen är avsedda för att använda vid manuella översättningar, medan de i 

maskinöversättningssystemen är speciellt skapade för datoriserade översättningar (Oard et al. 

1998:234).  

I kontrast till maskinöversättning har CLIR med hjälp av maskinläsbara tesaurer och 

ordböcker alltid haft som syfte att enbart översätta sökfrågor, ämnesord och 

indexeringstermer, och alltså inte hela dokument. Angående tesaurer så gäller översättningen 

naturligtvis endast ämnesord. I och med detta konstaterande uppstår dock självfallet genast en 

stor begränsning när det gäller denna metod, ty denna riktar sig således bara till personer som 

endast har problem med att formulera sökord, men som ändå har en viss kunskap om det 

språk som det återfunna dokumentet i fråga är skrivet på. För övriga ter sig denna metod 
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synnerligen värdelös – ty varför skulle man vilja hitta något som man sedan inte kan förstå. 

Trots denna stora begränsning tycks dock metoden vara den för tillfället mest populära bland 

CLIR-forskare. Vid CLEF-konferenserna är experiment med maskinläsbara ordböcker 

exempelvis alltid flest i sitt antal. Beträffande laborationer med tesaurer så tycks dessa alltid 

utebli vid CLEF (Braschler et al. 2004:26). Anledningen till uteblivna tesaurusexperiment är 

dock förmodligen synnerligen en följd av att den flerspråkiga tesaurusen, vilket har 

uppmärksammats ovan, redan är den mest etablerade, utvecklade och brukade metoden 

angående CLIR. Således är kanske experiment angående vidareutveckling av tesaurer inte är 

lika angeläget i CLIR-forskarnas ögon. Dessutom förefaller det arbetas mycket med metoden 

och utvecklandet av den utanför konferensen.  

Maskinläsbara ordböcker 

Maskinläsbara ordböcker är, vilket tidigare har nämnts, manuellt konstruerade lexikon som 

har matats in i en dator. Dessa har därefter som syfte att översätta en sökfråga som ställs till 

ett IR-system. Angående hur översättningen äger rum så inleder vanligtvis de flesta system 

som baseras på maskinläsbara ordböcker översättningsprocessen med att identifiera och ta 

bort stoppord. Detta görs för att stoppord i regel inte anses vara ord som kan tillföra 

sökningen något, eller som ytterligare kan precisera vad det är som systemets användare 

egentligen letar efter. Vilket har nämnts ovan anses till exempel prepositioner och artiklar 

normalt som stoppord. Efter att dessa ord har sorteras bort äger ”stemming” vanligen rum, det 

vill säga systemet normaliserar de övriga orden och urskiljer vad ett ords grundform är om ett 

sådant förekommer i någon annan form (Hedlund et al. 2004:101). Efter detta översätts det 

normaliserade orden eller ordet i den ställda sökfrågan enligt den maskinläsbara ordboken. I 

likhet med maskinöversättningssystem innehåller system baserade på maskinläsbara 

ordböcker i regel även lingvistiska analysenheter som hantera olika språks morfologi. Således 

strukturerar systemet avslutningsvis ofta ordet eller frasen enligt målspråkets morfologiska 

regler (Hedlund et al. 2004:101).  

Processen för översättning med maskinläsbara ordböcker är emellertid inte alltid lika 

enkel som den kan förefalla av denna ovan gjorda beskrivning. Ari Pirkola, som tycks ha 

forskat mycket i ämnet maskinläsbara ordböcker, menar speciellt att de komponenter avsedda 

för lingvistisk analys som i dagsläget finns tillgängliga för dessa översättningssystem på 

många plan ännu är mycket otillräckliga. Många system har fortfarande stora problem med 

samma ord kan förekomma i flera olika former, någonting som naturligtvis kan skapa stora 

problem (Pirkola 2002). När det gäller andra former av lingvistisk analys, förutom morfologi, 
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är systemen dessutom forfarande mycket outvecklade. Systemen är, till skillnad från 

exempelvis maskinöversättningssystemen, inte kapabla till att ta ut satsdelar inom en fras, 

vilket kan leda till stora problem angående flertydliga ord. Satsdelsanalyser i samband med 

maskinläsbara ordbokssystem är dock mycket svårt att åstadkomma eftersom man i dessa fall 

arbetar med enskilda sökord eller sökfraser, utan se orden eller fraserna i ett större 

sammanhang (Pirkola 2002). För att hitta lösningar på flertydlighetsproblemet föreslår således 

forskare andra metoder, för det mesta att systemen baserade på maskinläsbara ordböcker bör 

kompletteras med andra metoder för CLIR och då vanligtvis någon form av korpusbaserad 

teknik (Pirkola et al. 2004:218). Den korpusbaserade översättningsmetoden, vad denna 

innebär och hur den praktiskt fungerar, kommer att diskuteras mer ingående nedan. När det 

gäller korpus som ett komplement och en eventuellt lösning på tvetydlighet och 

maskinläsbara ordböcker kan man dock kortfattat fastslå att ”det rätta” översättningsförslaget 

hämtas från en korpus – en samling autentiska texter på olika språk där ordet eller orden 

tidigare har översatts och använts. Den mest använda och diskuterade lösningen på 

tvetydlighetsproblemet hos maskinläsbara ordböcker förefaller emellertid vara att använda sig 

av en så kallad ”query expansion” för att undvika feltolkningar av ord. I detta fall utökas 

sökfrågan med ett antal termer för att kunna öka de återfunna dokumentens relevans. För att 

välja ut vilka termer som skall användas brukas normal flera olika metoder. En vanlig metod 

är till exempel att användaren, eller, i vissa avancerade system, systemet själv, väljer ut 

närliggande termer att inkludera i sökningen utefter en tesaurus. En sådan form av ”query 

expansion” kan ske antingen före eller efter själva sökningen genomförs (Pirkola 1999:46). I 

”traditionella IR-system”, vilka ibland använder sig utav ”query expansion”, är det dessutom 

en vanlig metod att användaren väljer termer genom att, efter den första genomförda 

sökningen, markerar de återfunna dokument som var speciellt relevanta för hans eller hennes 

informationsbehov. Systemet gör därefter en ny sökning och inkluderar då även ämnesord och 

diverse andra termer utvunna från de fastställt relevanta dokumenten (Baeza-Yates 1999:118). 

Ett uppmärksammat problem med att denna typ av manuell ”query expansion” i samband med 

CLIR är dock att användaren i dessa fall tvingas relevansbedöma dokument på främmande 

språk och som han eller hon bara har en viss, eller ingen alls, kunskap om (Cederlund 

2002:32). För att komma bort ifrån detta potentiella problem pågår dock forskning inom 

CLIR för att försöka skapa fler former för maskinell ”query expansion”. En möjlighet är till 

exempel att automatiskt anta att de högst rankade dokumenten vid den första sökningen alltid 

är de mest relevanta och sedan söka vidare med hjälp av termer från dessa. Andra metoder 

försöker använda någon form av kontextanalys eller försöker klargöra vilken ordklass 
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sökorden tillhör genom diverse maskinella lingvistiska analyser (Peters et al 2000:60). Sådana 

metoder, vilket har berörts tidigare, kan emellertid vara svårgenomförbara, och i många fall 

kanske endast problematisera ytterligare. Om användaren inte anger sin sökfråga i form av en 

fullständig, och dessutom grammatiskt korrekt – vilket ställer en hel del krav på användaren – 

mening kan exempelvis ingen sådan kontext- eller ordklassanalys genomföras (Cederlund 

2002:31).  

Ett annat stort problem som Pirkola uppmärksammar i samband med maskinläsbara 

ordböcker är att vissa ord och begrepp inte alltid går att översätta på grund av ordböckernas 

begränsningar. Dessa ord är i regel egennamn – till exempel på städer, länder eller personer – 

låneord från andra språk eller stavningsvarianter av ett och samma ord (Pirkola et al. 

2001:211) Ett ytterligare problem är även ”nya ord”. Vilket har konstaterats ovan så 

uppkommer varje år massor av nya ord inom ett språk, eller så antar gamla ord nya 

innebörder. Eftersom maskinläsbara ordböcker är manuellt gjorda – vilket är en mycket 

tidskrävande process – så resulterar detta ofta i att de ständigt är något efter sin tid och alltid 

har en tendens att vara inaktuella (ibidem 210). Många system löser problemet med ”nya 

ord”, egennamn och dylikt, främst genom att bara ”släppa igenom” ord som inte återfinns i 

ordböckerna i sin oöversatta form. Detta kan man emellertid tänkas inte alltid blir så lyckat. 

Hedlund et alii föreslår dock att N-grams, vars syfte och användningsområden kommer att 

diskuteras nedan, ofta kan användas i dessa fall med ett lyckat resultat (Hedlund et al. 

2004:102). N-grammetoden baseras kortfattat på att ord på olika språk som till sin yttre form 

liknar varandra är översättningar av varandra. Denna metod är förmodligen speciellt 

användbar angående namn på städer och diverse egennamn, vilka vanligen stavas tämligen 

lika på olikartade språk – exempelvis Jeltsin (svenska), Yeltsin (engelska), et cetera. 

En annan uppenbar nackdel med maskinläsbara ordböcker, och som det dessutom tycks 

skrivas enorma mängder forskningsartiklar kring, är att tvådelade ord, som exempelvis 

engelskans frasverb eller svenskans sammansatta ord, alltid skapar stora svårigheter. Frasverb 

kan man vanligtvis hitta i engelska uppslagsverk, men man hittar ytterst sällan sammansatta 

ord i varken pappersbaserade eller maskinläsbara ordböcker. Om orden inte finns med i den 

maskinläsbara ordboken överhuvudtaget skapar detta naturligtvis problem, ty i dessa fall 

måste systemet först identifiera de olika beståndsdelarna och sedan översätta dessa separat. 

Vidare, om man översätter till ett språk som använder sig av sammansatta ord, måste systemet 

efter översättningen på egen hand ”sätta ihop” orden ifråga.. Hedlund et alii menar därtill att 

översättning och strukturering av sammansatta ord kan bli extra komplicerat om språket i 

fråga dessutom använder sig av så kallade ”fogemorfem” i sina sammansatta ord. Detta är till 
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exempel ofta fallet i svenskan. Ett infogat ”e” i ”flickebarn”, ”a” i ”gästabud”, ”u” i 

”gatubelysning”, ”s” i ”skogsindustrin” eller ”o” i ”människokärlek” är exempel på svenska 

vanligt förekommande fogemorfem. Fogemorfem av detta slag är sådana som ett system vid 

en översättning även måste kunna identifiera och, vid en översättning till ett språk som 

använder dessa, kunna placera in rätt i ordet i fråga (Hedlund et al. 2001:153). Pirkola menar 

att i många fall kan N-grammetoder underlätta många problem med både tvådelade samt 

sammansatta ord (Pirkola 2002), men någon riktigt bra metod för att kunna hantera dessa ord 

inom CLIR tycks vara svår att åstadkomma.  

Maskinläsbara ordböcker må vara den för tillfället mest studerade och brukade metoden 

för experiment inom CLIR men vilket ovan konstaterande har visat så är även denna metod, 

likt maskinöversättning, fortfarande mycket otillräcklig på flera olika plan. För att den skall 

fungera någorlunda menar många att det vanligen krävs komplettering med hjälp av diverse 

andra CLIR-metoder, som exempelvis N-gram eller maskinöversättning (ibidem, Savoy 2004, 

med flera). Detta har även uppmärksammats och visats ovan. 

Flerspråkiga tesaurer 

Den flerspråkiga tesaurusen är, vilket redan har konstaterats, idag den mest utvecklade, 

använda och etablerade metoden när det gäller CLIR. Idag finns ett flertal av manuellt 

konstruerade tesaurer att tillgå både i datoriserad form samt dessutom i ”vanlig” pappersform. 

Angående hur man praktiskt använder dessa tesaurer, och hur system som baseras på denna 

metod fungerar, så skiljer sig detta inte alls från användandet av enspråkiga tesaurer, och 

således kommer denna uppsats inte att vidare beskriva eller gå in på detta. Kortfattat kan man 

konstatera att i samband med flerspråkiga tesaurer indexeras endast dokumenten med 

motsvarande ämnesord på alla tillgängliga språk. Efter detta spelar det ingen roll vilket språk 

användaren använder sig av vid en informationssökning. Det som emellertid kanske snarare är 

intressant angående flerspråkiga tesaurer är konstruktionen av dessa, ty det är hur lyckad 

uppbyggnaden är som i första hand förefaller påverka hur effektiv eller mindre resultatrik en 

flerspråkig tesaurus kan vara i CLIR-sammanhang. Långt efter att den första tesaurusen hade 

skapats och börjat användas på 1960-talet kom 1978 ISO-standarden 5964 för hur flerspråkiga 

tesaurer praktiskt skall utformas och sammanställas1. Standarden för utformandet av 

                                                 
1 ISO, the International Organization for Standardization, är en organisation som arbetar med internationell 
standardisering av ett flertal olika saker inom ett antal olika ämnesområden. Allt arbete med standardiseringen 
utförs av specialister på respektive område. ISO 5964 är utarbetad av specialister inom ämnet ”Information och 
dokumentation” (Pettersson 2003:21). 
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flerspråkiga tesaurer reviderades något smärre 1985 men har sedan dess förblivit oförändrad. 

ISO är fortfarande synnerligen det främsta rättesnöret som tesaurusmakare arbetar efter. Jean 

Aitchison et al. menar att flerspråkiga tesaurer inte är svårare att kompilera än enspråkiga 

sådana – en värdering i underkant som förmodligen inte är helt sanningsenlig (Aitchison et al. 

1997:135). Att sammanställa en flerspråkig tesaurus förefaller i hög grad vara en mycket 

besvärlig och komplicerad process – till exempel synnerligen mycket mer invecklad än att 

manuellt sammanställa ordböcker. Anledningen till att sammanställningen tycks vara så 

komplicerad kan dock i en stor utsträckning vara en följd av att det i ISO guide för skapandet 

av flerspråkiga tesaurer finns mängder av regler och förordningar som man hela tiden måste 

rätta sig efter. Tesauruskonstruktion må vara en enkel metod i avseendet att man här, liksom 

med sammanställning av ordböcker, endast arbetar med enskilda ord och således, till skillnad 

från exempelvis maskinöversättning, stöter man enbart på problematik med semantik och 

morfologi. Semantik och morfologi kan dock jämväl innebära mängder av möjliga problem. I 

likhet med flerspråkiga ordböcker finns det hos tesaurer även den stora nackdelen att 

flertydlighetsproblemet förefaller bli en alltstörre större uppgift att lösa eftersom man just 

arbetar enbart med ord. Medan de maskinläsbara ordbokssystemen försöker lösa detta 

problem med experimentella lingvistiska analyser, ”query expansions” och dylikt, har 

tesaurusen emellertid fördelen att den kan förtydliga innebörder, relationer mellan ord och 

liknande, på ett helt annat sätt. Detta, vilket kommer att visas mer ingående nedan, är 

någonting som i hög grad kan hjälpa både användaren samt indexeraren att välja rätt 

indexerings- samt sökord. 

Enligt Michèle Hudon, en av de främsta specialisterna beträffande flerspråkig 

tesauruskonstruktion, finns det tre standardmetoder för utvecklandet av en flerspråkig tesaurer 

som man först och främst måste ta ställning till huruvida man skall använda sig utav: 

 

• Översätta en redan existerande enspråkig tesaurer till ett eller flera andra språk. 

• Sammanställa två eller flera redan existerande enspråkiga tesaurer, och få termerna i dessa 

att på ett lämpligt sätt ”passa ihop”. 

• Bygga upp en flerspråkig tesaurus från grunden, och följaktligen formulera termerna för 

samtliga språk samtidigt. 

 

Alla dessa tillvägagångssätt förefaller vara mycket komplicerade och de har alla sina fördelar 

samt nackdelar. Den första metoden är kanske den lättaste, men den har en klar nackdel i att 

den ofta leder till ”kulturell imperialism” och till att ett språk – i regel källspråket – blir 
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dominerande i tesaurusen, och därigenom även språkets användares kultur (Hudon 1997:85). 

Att ett språk och en kultur dominerar i tesaurusen är någonting som man absolut skall försöka 

motverka, ty en mycket viktig regel hos ISO när det gäller flerspråkiga tesaurer är just att alla 

språk som finns representerade i tesaurusen skall ha likvärdig status (ISO 5964 1985:6). 

Hudon menar vidare att den andra av de ovan beskrivna metoderna för tesauruskonstruktion 

är kanske den mest svåra att intellektuellt utföra, eftersom strukturer hos tesaurer i hög grad 

kan variera beroende på språk och kultur –  exempelvis angående hur ingående och specifikt 

man beskriver olika ord, begrepp och deras relation till andra sådana. Att få termer att passa 

ihop semantiskt när de ursprungliga tesaurusstrukturen skiljer sig alltför mycket åt är nästintill 

omöjligt, menar Hudon. Det tredje tillvägagångssättet är följaktligen det som man främst skall 

eftersträva vid konstruktion av en flerspråkig tesaurus, ty denna metoden förhindra de ovan 

nämnda problemen med de två övriga förfaringssätten (Hudon 1997:85). Problemet är dock 

att detta även är den mest tidskrävande metoden angående tesauruskonstruktion, och en 

bidragande faktor till en av tesaurusens stora nackdelar – nämligen att många av dess termer 

snabbt kan bli inaktuella. 

När det vidare gäller den praktiska översättningsprocessen och definitionen av termerna 

vid konstruktionen av en flerspråkig tesaurus tycks detta vidare vara en mycket svår och 

tidskrävande process. Enligt ISO finns fem olika typer av ekvivalens mellan ord som man 

måste uppmärksamma och ta hänsyn till vid konstruktionen och definitionen av de olika 

termerna. Dessa kommer kortfattat att redogöras för nedan och är som följer: 

 

• Exakt ekvivalens –   

Inträffar när det finns ord och begrepp inom alla språk som refererar till samma föremål  

eller företeelse. I dessa fall råder inga problem. 

 

• Inte exakt ekvivalens –  

Inträffar när det inom språken finns termer som i största allmänhet ger uttryck åt samma 

begrepp, men då innebörden inte är helt identisk. ISO nämner som ett exempel den 

franska termen ”menu”, som hänvisar till en lista över enskilda rätter och priser vid en 

måltid. ”Menu” kan på tyska översättas till ”gedeck”, vilket betyder samma sak. 

Problemet ligger dock i att ”gedeck” även har en något bredare och högtidligare innebörd 

i och med att det även hänvisar till vad man på svenska skulle kunna benämna som 

”bordskuvert”. ISO menar dock att dessa termer och andra begreppspar med liknade 

ekvavilensproblem ändå skall anses som jämbördiga i tesaurusen (ISO 5964 1985:12). 
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• Delvis ekvivalens –  

Inträffar när det inom ett språk finns termer som tydligt har en bredare, eller alternativt 

smalare, innebörd än deras motsvarigheter på andra språk. Tyskans ”wissenschaft” har 

generellt samma innebörd som engelskans ”science”. Det är dock en märkbart mycket 

bredare term i och med att ”wissenschaft” hänvisar till all vetenskap – både human- samt 

naturvetenskaper. Engelskans ”science” är däremot endast en beteckning på 

naturvetenskaper, ty humanistiska ämnen benämns inom engelskan som ”arts” eller 

”humanities” (Pettersson 2003:27). I detta fall rekommenderar dock ISO främst att 

problemet löses på samma sätt som vid inte exakt ekvivalens. En annan eventuell lösning 

som kan införas vid extrema situationer vore emellertid även att adoptera ”wissenschaft” 

i engelskan som ett lånord i tesaurusen, och låta detta ord bli hierarkiskt överordnat 

”science” i form av en bredare term.  

 

• En-till-flera-termers ekvivalens – 

Betraktas som en ytterst komplex situation när ett ord eller begrepp på ett språk inte kan 

uttryckas på ett annat. Detta inträffar när term i källspråket inte känns igen som ett enskilt 

koncept i ett annat språk eller i en annan kultur. Vilket redan har uppmärksammats har till 

exempel inte det engelska ordet ”fuels” någon exakt motsvarighet i franskan, utan kan där 

i stället översättas med både ”carburant” och ”combustible”. ISO har i detta fall flera 

olika lösningar på problemet att tillgå. En lämplig metod är just att låta både ”carburant” 

och ”combustible” stå som motsvarande, likvärdiga, termer till ”fuels”. Exempelvis: 

 

English   French 

FUELS  =  CARBURANT and COMBUSTIBLE 

 

En ytterligare tänkbar metod enligt ISO vore att tydligare särskilja och klargöra för den 

exakta skillnaden mellan de två franska begreppen: 

 

English   French 

FUELS (motors) =  CARBURANT  

FUELS (heating) = COMBUSTIBLE 
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Den metod som främst rekommenderas är dock en kombination av båda varianterna: 

 

English   French 

FUELS  =  CARBURANT and COMBUSTIBLE 

 

NT2 FUELS (motors) =  TS3 CARBURANT  

NT FUELS (heating) = TS COMBUSTIBLE 

 

En annan möjlig lösning som även nämns är att återigen adoptera den bredare termen i  

det ena språket, i detta fall engelskans ”fuels”, som låneord i franskan och att denna term  

hierarkiskt överordnas ”carburant” och ”combustible”. De två franska termerna får i ett  

sådant fall stå underordnade som ”narrower terms”. Denna metod rekommenderas dock  

inte i någon högre utsträckning (ISO 5964 1985:13-15). 

 

• Ingen ekvivalens – 

En i regel mycket sällsynt situation när inget ord eller begrepp som ens påminner om ett 

sådant i ett språk går att finna i ett annat. I detta fall gäller ofta att man i tesaurusen 

antingen får adoptera ordet som ett låneord i det språk där en motsvarighet inte går att 

finna, eller så kan tesauruskonstruktören eventuellt ”hitta på” ett eget ord – lämpligen 

genom att direktöversätta det i källspråket redan existerande ordet. När detta inträffar är 

det emellertid även viktigt att inkludera en så kallade ”scope note”, en tydlig förklaring 

av begreppets innebörd och användningsområde i tesaurusen för att underlätta för både 

indexeraren samt användaren. Som ett exempel på ett oöversättbart ord nämner ISO till 

exempel tyskans ”berufsverbot”, som man menar är ett till engelska oöversättbart 

begrepp. I detta fall rekommenderas att ordet ”berufsverbot” lånas in i den engelska delen 

av tesaurusen och att förklaringen ”Alleged prohibition of certain classes of persons from 

official employment. Loan term adopted from German; used only in some political 

contexts” inkluderas (ibidem 19). 

 

ISO innehåller vidare mängder med regler och rekommendationer för konstruktionen av 

flerspråkiga tesaurer. De ovan nämnda, vilka berör semantik, är dock kanske de viktigaste och 

                                                 
2 Officiell engelsk tesaurusförkortning för ”Narrower Term” (Sandell et al. 2003:10).  
3 Förkortning för den officiella franska motsvarigheten till ”Narrower Term”, det vill säga ”Terme Spécifique” 
(ibidem).  
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främst relevanta. Betydelsefullt att uppmärksamma är dock även att ISO dessutom innehåller 

viktiga regler för hur man normalt skall standardisera morfologin när det gäller fenomenet 

med att ord kan förekomma i flera olika former. Detta måste betraktas som en klar fördel med 

tesaurusen, ty på detta sätt har den möjligheten att förhindra många morfologiska problem. 

När det gäller standardisering av morfologin så anser ISO att man skall använda den ordform 

som inom respektive språk är mest brukat i enspråkiga tesaurer. Beträffande räknebara 

substantiv framställs dessa exempelvis inom franskan och tyskan vanligen i obestämd form 

singular, medan engelskan ofta föredrar obestämd form plural, och så vidare. Att ta hänsyn till 

samtliga språk och deras normalt brukade former för ord och begrepp kan i slutändan bli 

något komplext men ISO ger i dessa fall relativt tydliga instruktioner för hur man skall handla 

i varje enskilt fall (ibidem 21). Något som dock är märkligt med ISO är att inget direkt nämns 

om hur man skall behandla olika dialekter och, vilket har visats exempel på ovan, att det inom 

samma språk som en följd av dialekter kan finnas olika stavningsvarianter, ord och begrepp 

för samma föremål eller företeelser. Problemet med dialekt, morfologi och semantik kan man 

tänkas exempelvis är ett stort problem när det gäller olika dialekter av engelska och på detta 

erbjuder inte ISO någon riktigt bra lösning. Man skulle emellertid kunna tycka att problemet 

lätt skulle kunna lösas med hjälp av en – likt standardiseringen av form för enskilda ord –  

standardisering av dialekt i varje enskild tesaurus. Frågan är dock vilken dialekt man skall 

välja som standard om fler finns tillgängliga. Vidare måste man försöka förhindra den 

”kulturella imperialism” som ett val av en viss dialekt i ett sådant fall förmodligen kan leda 

till.   

Av det som har uppmärksammats kring konstruktionen av flerspråkiga tesaurer kan man 

konstatera att sammanställningen av dessa i hög grad är en mycket komplex och tidskrävande 

process. Det är även en av metodens stora nackdelar. Ett annat problem är att tesaurer ofta blir 

inaktuella på grund av språks ständiga föränderlighet samt den stora mängd tid som behövs 

för att konstruera tesaurer. En ytterligare nackdel, som har berörts tidigare, är att tesaurer 

förutsätter informationssökning med ett kontrollerat språk – något som i regel är både 

tidskrävande samt dessutom mycket besvärligt, och som därför fordrar en viss sökvana hos 

informationssökaren. Den fördelen som ovanstående dock bekräftar är att tesaurer, i och med 

den möjlighet som finns att specifikt uttrycka ords innebörd och användningsområden, liksom 

skillnader och relationer mellan olika ord och begrepp, gör att många ovan redovisade 

problem med semantik försvinner med denna metod. Undantag finns dock, och alla 

semantiksvårigheter försvinner inte, vilket exempelvis Johnny Petterson har visat i ett 

experiment med EU:s flerspråkiga tesaurus Eurovoc. Vid en undersökning av Eurovocs 
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svenska termer inom ämnesområdet utbildning och kommunikation har Pettersson slagit upp 

enskilda termer i Nationalencyklopedin samt dessutom diverse andra ordböcker och lexikon. 

Vidare har termerna sökts efter med olika sökmotorer på Internet. Resultatet visar att Eurovoc 

som helhet har lyckats tämligen bra med de svenska termerna och att 85 procent av dessa är 

helt acceptabla (Pettersson 2003:51).  Petterson menar dock att vissa undantag även finns och 

att några termer kan anses som tämligen krystade och svävande. 

 

Korpusbaserad översättning 

Definition  

Korpusar består av stora textsamlingar i datoriserad form. Dessa textsamlingar består alltid av 

autentiska texter, ofta artiklar eller nerladdade webbsidor. Korpussamlingar kan vara en- eller 

flerspråkiga, beröra vissa specifika ämnesområden eller ha en mer allmän natur. Vanligtvis 

har dock korpussamlingar alltid någon typ av specifik egenskap eller någon form av 

specialitet. Korpusar är någonting som man länge har använt inom språkvetenskapen för att 

göra lingvistiska analyser. Exempelvis är det ett möjligt sätt att studera dagligt språkbruk i 

skrift, språks föränderlighet over tid, samt även diverse andra språkvetenskapliga teorier. En 

nackdel med korpusar är dock att sådana kan vara tämligen dyra och tidskrävande att samla på 

sig, lagra, samt dessutom – om man är ute efter att analysera modern språkanvändning – att 

hålla uppdaterade. 

Korpus inom CLIR 

Korpusbaserad översättning inom CLIR baseras på att man i hög grad översätter sökord och 

sökfrågor med hjälp av ovan beskrivna textsamlingar som primär översättningskälla. I likhet 

med maskinläsbara ordböcker riktar sig denna metod främst till översättning av enskilda 

sökord och sökfrågor. Korpusarna som man använder har under alla omständigheter den 

gemensamma egenskapen att de alltid innehåller autentiska texter på två eller flera olika 

språk. Korpusarna kan dock skilja sig åt på andra plan. Inom CLIR drar man exempelvis ofta 

en tydlig skiljelinje mellan två olika typer av korpusar – parallella samt innehållsmässigt 

jämförbara (Peters et al. 2000:61). En parallell korpus innehåller texter på två eller flera språk 

som har blivit parallellt översatta och som därför överensstämmer med varandra ganska exakt. 

En innehållsmässigt jämförbar korpus består däremot av texter på olika språk som endast är 

skrivna inom samma ämnesområde (Peters et al. 1998:83). Avsikten bakom den jämförbara 

korpusen är att man antar att texter tagna från samma ämnesområden skall beskriva liknande 
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föremål, händelser och fenomen, samt dessutom innehålla liknande terminologi och 

ämnesspecifika uttryckssätt – fast då självklart på olika språk –, och att detta är någonting 

som man kan utnyttja vid en översättning.  

Den korpusbaserade översättningsmetoden inom CLIR baseras på idéen att man skall 

kunna utvinna nog information ur dessa ovan nämnda olika typer av textsamlingar för att 

effektivt kunna skapa ”ordlistor” innehållandes ord och begrepps exakta motsvarigheter på 

olika språk. Dessa ”ordlistor” skall sedan kunna användas som översättningskällor vid en 

CLIR-informationssökning (Cederlund 2002:42). Att skapa ordlistor från korpusar beskrivs i 

litteraturen ofta som enklare när man använder sig av parallellt översatta texter (Peters et al. 

2000:62). I dessa fall delas de parallella texterna i fråga upp i individuella meningar och så 

kallade ”alignments” skapas mellan fraserna. ”Alignments” baseras på antagandet att desto 

mer två meningar inom två parallella texter liknar varandra i längd, placering i texten, samt 

likhet när det gäller de faktiska orden som förkommer inom frasen, desto mer troligt är det att 

meningarna är översättningar av varandra (Nie et al. 2001, Cederlund 2002:49, Cancedda et 

al. 2004). De ord som antas vara översättningar av varandra blir sedan inkluderade i det 

korpusbaserade systemets ordbok. När det gäller jämförbar korpus skapas även ”aligments”. 

Proceduren är dock något mer komplicerad eftersom denna typ av korpus, vilket har nämnts, 

inte är översatt material utan endast texter som rör sig inom samma ämnesområde, genre och 

tidsperiod. I detta fall identifierar och lokaliserar man först och främst ord som man säkert 

bedömer vara exakta översättningar av varandra. Dessa ord rör sig vanligen i första hand om 

egennamn och siffror, vilka man antar alltid skall stavas på ett någorlunda liknande sätt i 

liknade språk (Cederlund 2002:43). En del forskare använder sig dessutom i viss mån av 

maskinläsbara ordböcker för att identifiera ytterligare exakta översättningar (Cancedda et al. 

2004). När dessa översättningar har identifierats antar man vidare att den kontext i vilka dessa 

identifierade ord förekommer även bör vara någorlunda motsvariga översättningar av 

varandra. Med denna förmodan skapas så kallade ordlistor, i litteraturen ofta även benämnd 

som en ”similarity thesaurus”, av orden som i kontexten liknar varandra. Alla ord på ett språk 

som kan tänkas vara en möjlig översättning av ett ord på ett annat förtecknas i dessa ordlistor.  

Både när det gäller parallell samt jämförbar korpus så kontrolleras alltid orden i de 

framtagna ordlistorna på något sätt efter att dessa olika ovan beskriva procedurer har ägt rum. 

Detta är en process som i CLIR-sammanhang ofta benämns som ”pseudo relevance 

feedback”. Syftet med detta är att klargöra att de ord som har antagits vara översättningar av 

varandra dessutom verkligen är detta. Pseudo relevance feedback sker vanligen med hjälp av 

maskinläsbara ordböcker, men kan även förekomma i form av maskinöversättning, eller 
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någonting helt annat (Cederlund 2002:45). Ord som inte visar sig överensstämma tas i dessa 

fall bort ur ordlistan (Cancedda et al. 2004). Ibland kan avlägsnandet av ord leda till att det i 

slutändan kan finnas kvar ord som inte kan paras ihop med något på ett annat språk. Ingen 

forskare i de studerade artiklarna förefaller dock nämna den eventuella möjligheten att ordet i 

fråga inte har någon exakt motsvarighet på andra språk som en bidragande orsak till detta, 

utan i stället nämns exempelvis en dålig bredd och/eller täckning av den utvalda korpusen 

som en potentiell anledning. Den vanligaste lösningen tycks i dessa fall emellertid främst vara 

att man lånar in källspråkets ord eller uttryck i målspråket. Alternativt försöker man utvinna 

ett lämpligt ord genom att på olika sätt studera målspråkets korpussamling mer ingående och 

(Davis 1998:15). Ett ytterligare problem kan vara att det i slutändan finns kvar flera ord i 

ordlistan som kan vara en möjlig översättning av ett ord på ett annat språk. I detta fall måste 

det korpusbaserade systemet välja ut vilket ord som är lämpligast vid översättningen av en 

sökfråga. För att överkomma detta finns uppenbarligen flera olika metoder. En vanligt 

förekommande metod är genomföra varje möjlig översättning av orden i sökfrågan för att 

sedan skicka dessa till antingen någon sökmotor på Internet eller till målspråkets 

korpussamling för jämförelse. Den översättningsvariant som ger mest träffar, alternativt 

förekommer mest i korpusen, anses därefter vara den för situationen korrekta (Qu et al. 2002). 

En nackdel som man kan se med denna metod är att tvådelade ord, som till exempel 

frasverb, förefaller vara tämligen svåra att identifiera och hantera. Framför allt tycks detta 

gälla parallell korpus, eftersom fraslängd där i regel alltid är av stor betydelse. Nie och Simard 

menar bland annat att om två meningar som är översättningar av varandra inom parallell 

korpus skiljer sig åt alltför mycket angående längd – vilket man antar ofta kan bli fallet om ett 

språk behöver flera ord för att uttrycka något eller skriver isär ord mer frekvent än ett annat 

språk – blir ”alignments” alltid mindre framgångsrika att göra (Nie et al. 2001). Detta leder 

vidare till mindre lyckade ordlistor. Ett annat stort problem som många forskare 

uppmärksammar är att de ordlistor som skapas ur korpusar alltid blir väldigt ämnesspecifika. 

Detta gäller kanske i första hand vid jämförbar korpus men även vid användandet av en 

parallell sådan. Eftersom texterna som man nyttjar alltid beskriver och handlar om samma 

ämnen är det alltid en viss typ av ord och terminologi som används i dessa, och som således 

även hamnar i ordlistorna. Om man sedan försöker använda det utvunna materialet för att 

översätta sökfrågor och texter inom andra ämnesområden är detta sällan genomförbart i någon 

högre utsträckning. En ytterligare klar nackdel med den korpusbaserade metoden, och vilket 

många forskare nämner, är att det är synnerligen svårt, tidskrävande samt dyrt att samla på sig 

olika typer av korpus. Speciellt skulle detta gälla parallellt översatta texter (Peters et al. 1997). 
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Även om ingen forskare vars material har studerats inför denna uppsats förefaller att 

tydligt nämna det så borde en klar fördel med korpusar dock vara att denna metod 

förmodligen i hög grad kan förhindra att semantiskt flertydliga ord kan orsaka 

översättningsfel. I dessa fall ”dubbelkollas” ju i hög grad alltid orden – dels genom 

”aligments” och förhållande till varandra i texterna, samt dessutom med så kallad ”pseudo 

relevance feedback” och, om flera översättningsmöjligheter finns, även återigen mot 

exempelvis en korpus. Detta borde göra metoden betydligt mer säker angående semantik än 

exempelvis maskinläsbara ordböcker. Även om det inte heller direkt nämns i litteraturen så 

borde flera problem inom morfologi dessutom lösas genom detta, ty ”alignments” skapas ju 

genom att man ser vilka ord som hjälpligen liknar varandra. I många fall borde vissa 

stavningsvarianter och dylikt – som till exempel brittiskans ”colour” och amerikanskans 

”color” – således även kunna identifieras som samma ord. En förutsättning är dock att de 

metoder som används för ”pseudo relevance feedback” har en viss förståelse för denna 

möjlighet och följaktligen inte sedan sorterar bort dessa ord.  

Korpusbaserad översättning tycks ha fått ett enormt uppsving efter år 2000, och i dag 

utgör denna metod, efter maskinläsbara ordböcker, det tillvägagångssätt som det 

experimenteras mest med inom CLEF när det gäller utvecklandet av CLIR-system (Braschler 

et al. 2004:26). Enligt Cancedda et al. har nya experiment visat att korpusbaserad översättning 

numera även kan ge ett mycket bättre återvinningsresultat än maskinläsbara ordböcker när det 

gäller översättning av sökfrågor CLIR och som därför är en metod som bör studeras vidare 

(Cancedda et al. 2004). Att korpusar i vissa fall har visat sig ge ett bättre resultat än 

maskinläsbara ordböcker är kanske i många fall ett resultat av det som har nämnts ovan – att 

informationen dubbelkollas på ett annat sätt. Beträffande översättning av hela texter med hjälp 

av korpusar så tycks ingen forskare ha som syfte att experimentera med detta. Detta är dock 

antagligen i hög grad en följd av att CLIR-forskare har insett att syntax och pragmatik 

förmodligen inte kan hanteras speciellt bra med denna metod. En eventuell föredel som 

korpusar dock skulle ha angående översättningar av hela dokument skulle inte bara vara 

materialet alltid dubbelkollas, utan även att översättningskällan alltid har sin utgångspunkt i 

en autentiskt text där man kan se ord och begrepp i en faktisk kontext. Detta är till exempel en 

stor skillnad från maskinöversättning. Trots detta är det dock tämligen orimligt att tro att en 

korpusbaserad metod skulle kunna skapa perfekta hela översättningar av hela texter. Om detta 

skulle fungera skulle det kräva mycket mer avancerade ”ordlistor” som bland annat skulle 

kunna hantera varierad fraslängd på ett bättre sätt och som dessutom skulle kunna anpassa det 

färdiga resultatet efter diverse syntaxstrukturer. 
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Ingen översättning 

Definition och historik 

Den allra senaste metoden för översättningar inom CLIR består av att inte använda sig av 

någon översättningskälla. I stället används matchning av vissa teckensekvenser, benämnda 

som N-gram. N-gram är någonting som det har experimenterats med inom lingvistik och 

datavetenskap under en lång tid och som under 1990-talet även började att implementeras på 

IR (McNamee et al. 2004:74). Vad N:et i ekvationen står för beror på hur långa 

teckensekvenser man vill arbeta med. Består sekvensen av tre tecken är N=3, arbetar man 

med fyra tecken blir N=4, och så vidare. I kontrast till de tre översättningsmetoder som hittills 

har berörts i denna uppsats så arbetar N-grammetoden således inte med ord och 

ordkombinationer utan endast med teckensviter av längden N. Tilläggas bör dock att ett N-

gram visserligen kan vara ett helt ord – till exempel om det inom ett språk finns ord som 

består av tre tecken och man arbetar med tre tecken långa N-grams, så kallade trigrams 

(Robertson et al. 1998:49).  

Datasystem som baseras på N-grams innehåller data om alla möjliga 

teckenkombinationer av en viss längd som går att utvinna ur ett visst språk. Förutom 

bokstäver räknas ofta även tomrum, det vill säga mellanslag, som ett tecken. Vissa system 

räknar dessutom in olika typer av skiljetecken (ibidem 49-50). När en sökfras eller ett sökord 

sedan presenteras för ett N-grambaserat IR-system översätts de olika tecknen i frågan till N-

gram. Vissa system tar dock bort stoppord innan detta äger rum på orden i sökfrasen (Hollink 

et al. 2004:43). Det engelska ordet ”portcullis”, om man arbetar med trigrams som det ingår 

mellanslag i, innehåller exempelvis tolv N-grams som skulle identifieras som följer: 

 

**P, *PO, POR, ORT, RTC, TCU, CUL, ULL, LLI, LIS, IS*, S**4

 

Efter att N-grammen i sökfrågan har identifierats jämförs dessa med de som har utvunnits ur 

dokumenten i samlingen som man söker i och/eller dessas indexeringsord. Matchningar görs 

sedan mellan sökfråga och dokument med antagandet att ju fler likadana N-gram dessa 

innehåller desto högre är sannolikheten att dokumentet skall innehålla det som 

informationssökaren letar efter. Vissa system betraktar enbart faktumet att sökfrågans N-gram 

                                                 
4 * står här för mellanslag. Flera mellanslag används vanligen i början samt i slutet av ett sökord, en sökfras, eller 
ett dokument för att ingen bokstav skall förekomma mindre gånger än de andra, och på så sätt bli 
underrepresenterad. Detta minskar möjligheten att det slutliga matchningen skall bli felaktig (Robertson 
1998:49). 
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finns närvarande någonstans i dokumentet som en bra matchning, och ju fler av dessa som 

kan återfinnas desto bättre. Andra system har dock även som krav att N-grammen i bästa 

möjliga mån även skall återges i samma ordning i dokumentet som i sökfrågan för att det skall 

betraktas som en bra matchning. Ju fler N-gram som kan återfinnas i samma ordning i 

dokument och sökfråga desto mer anses de matcha varandra (Robertson et al. 1998:50). 

Vilken metod som är bäst förefaller variera beroende på vilket språk och vilken typ av 

dokumentsamlig som man arbetar med. Att dessutom försöka återfinna N-grammen i en 

liknande ordning i både dokument och sökfråga kan man till exempel anta som en bättre 

metod om man arbetar med europeiska språk och korta teckensekvenser, som till exempel 

bigram. Teckenkombinationer som består av två bokstäver, exempelvis ”AN”, ”ER”, ”TI”, 

”NE”, et cetera, kan återfinnas i mängder av ord och begrepp inom ett flertal europeiska språk 

och är inte speciellt utmärkande för just vissa ord eller termer. Arbetar man med andra språk 

och N-gramlängder kan man dock anta att andra alternativ kan fungera bättre. 

N-grams och N-grammatchning inom CLIR 

Inom CLEF menar vissa forskare att metoden med matchning med hjälp av N-gram, och att 

inte använda sig av någon språklig översättningskälla, även kan användas när det gäller CLIR. 

Inom CLIR för europeiska språk har N-gram ofta används som ett komplement till andra 

metoder, men under de senaste två årens CLEF-konferenser tycks några CLIR-forskare mena 

att metoden även kan användas på egen hand när det gäller flera olika språk (McNamee et al. 

2003). Angående hur matchningen med hjälp av N-gram går till när man har dokument och 

sökfrågor på olika språk så utgår man utöver det som har nämnts ovan även i hög grad från en 

typ av ”felstavningsprincip”. En stor anledning till att N-grams har börjat användas inom 

”vanlig” IR är nämligen att med denna metod blir inte felstavningar lika ödesdigra för 

återvinningsgraden. Beträffande alla metoder som baseras på hela ord skulle en felstavning 

någonstans – av informationssökaren som ställer frågan till systemet, av en 

dokumentförfattare, av en indexerare, et cetera – leda till att systemet inte skulle kunna 

identifiera ordet i fråga och att dokument inte skulle kunna återfinnas. När det gäller N-grams 

kan man dock i många fall komma förbi detta. Skulle någon av personerna i 

återvinningskedjan till exempel stava ordet ”portcullis” som ”portculis” skulle de ur ordet 

utvunna N-grammen i stället bli: 

 

**P, *PO, POR, ORT, RTC, TCU, CUL, ULI, LIS, IS*, S** 
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Om man jämför med de ovanstående trigrammen av ”portcullis” kan man urskilja att 

felstavningen i detta fall endast påverkar två av trigrammen, medan nio är desamma som i den 

rättstavade varianten av ordet. Med ett N-grambaserat system finns det fortfarande en mycket 

stor chans att systemet ändå kan matcha det felstavade ordet med hjälp av de nio trigram som 

fortfarande är korrekta – så länge som det inte finns ett annat ord som även innehåller just 

dessa nio trigrams, vilket inte är speciellt troligt. En matchning skulle förmodligen i 

synnerlighet ändå kunna lyckas om systemet i fråga därtill tar hänsyn till N-grammens 

placering i sökfrågan respektive dokumenten. I ovanstående fall är sju av de nio N-grammen 

dessutom i samma ordning som i det rättstavade ordet. Ju mer felstavade orden är desto mer 

minskar emellertid möjligheten för en matchning. Skulle ett ytterligare fel inkluderas i 

”portcullis”, att ordet till exempel stavas som ”partculis”, skulle till exempel de korrekta 

trigrammen minska från nio till sex: 

 

**P, *PA, PAR, ART, RTC, TCU, CUL, ULI, LIS, IS*, S** 
 

I detta fall finns dock fortfarande en god möjlighet att en matchning skulle kunna göras, 

eftersom hälften av N-grammen i det korrekt stavade ”portcullis” fortfarande är desamma. 

(Robertson et al. 1998:52-53, McNamee et al. 2004:77). När man arbetar med N-

grammatchning angående informationsåtervinning ur flerspråkiga samlingar utgår man i hög 

grad från att den ställda sökfrågan just är felstavad. Om spanska sökfrågor ställs till en 

samling som innehåller franska dokument behandlas exempelvis den spanska frågan som 

”felstavad franska” (McNamee et al. 2004:88). N-gram tas i detta fall ut i vanlig ordning ur 

sökfrågan och matchas mot de i de franska dokumenten. En klar förutsättning för lyckad 

CLIR med N-gram är dock att de olika språk som man arbetar med är besläktade och 

synnerligen påminner om varandra – tillhör samma språkgren, et cetera (ibidem 89). Svenska, 

som är ett germanskt språk, har i experiment exempelvis visats mycket bättre kunna matchas 

mot tyska och holländska, vilka också är germanska språk, än mot finska, vilket är ett 

finsktugriskt språk. Spanska, som är ett romanskt språk, har vidare mer framgångsrikt kunnat 

matchas mot portugisiska, italienska, franska och andra romanska språk än mot germanska 

språk, och så vidare (ibidem 90). Att språken måste vara besläktade måste således anses som 

en av metodens nackdelar. Vill man exempelvis söka på finska och hitta dokument på franska 

är N-gram inte en speciellt användbar metod, eftersom de två språken i fråga inte har samma 

ursprung eller tillhör samma språkgren.  
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En annan viktig faktor som avgör hur effektiv N-grammatchning inom CLIR är längden 

på N-grammen. Enligt McNamee och Mayfield, vilka är de forskare som främst har 

experimenterat med N-grammatchning i samband med CLEF, finns det vissa N-gramlängder 

som fungerar bättre än vissa andra beroende på vilket språk man arbetar med. Vilket har 

konstaterats ovan är till exempel inte bigrams speciellt användbara i europeiska språk, då 

kombinationer av två tecken kan förekomma i en mängd ord och fraser. Bigram fungerar 

emellertid mycket bra när det gäller kinesiska (ibidem 83). Alltför långa N-grams kan också 

vara besvärliga att arbeta med när det gäller europeiska språk. Om man till exempel använder 

6-gram kan dessa inte svara på sökord som innehåller mindre än sex tecken – till exempel 

sökfrågan ”IBM” (ibidem 75). Hur långa N-gram man skall använda sig av beror i slutändan i 

hög grad på morfologin inom det språk som man arbetar med och vilken man måste noggrant 

studera innan man tar beslut om N-gramlängd. När man arbetar med två eller flera språk, som 

är fallet i CLIR, bör man även se till att de olika språken har en lika lång ”bästa N-gram 

längd”. McNamee och Mayfield menar att vad som är den bästa längden synnerligen kan 

variera när det gäller europeiska språk. För de flesta europeiska språk handlar emellertid ”den 

bästa N-gram längden” om antingen fyra och fem tecken (ibidem 84).  

En klar fördel med N-grammetoden för CLIR är att många problem med morfologi i 

största allmänhet försvinner med hjälp av denna översättningsmetod och den så kallade 

”felstavningsprincipen”. Om ord delar samma stam, vilket ofta är fallet med besläktade språk 

från samma språkgren, spelar olikartade ändelser – både inom samma språk och mellan olika 

sådana – en mycket mindre roll. Chansen finns fortfarande att matchningar kan göras. Vidare 

försvinner det morfologiska problemet med mellanrum eller inte – det vill säga att vissa ord 

kan skrivas ihop i vissa fall, samt svårigheten för datasystem att uppfatta att vissa tvådelade 

ord, eller frasverb, tillsammans bildar en enhet. Mellanrum eller inte är i största allmänhet inte 

relevant när det gäller nyttjandet av N-gram eftersom systemet ändå inte gör distinktioner 

mellan ord och fraser på samma sätt som de övriga, ovan nämnda, översättningsmetoderna. 

Mellanrum behandlas i denna översättningsmetod som ett tecken likt alla andra och infogas 

precis som alla andra tecken på samma sätt i N-grammen. Det engelska ordet ”prime 

minister” skulle till exempel få följande N-gramstruktur vid användandet av 4-gram: 

 

***P, **PR, *PRI, PRIM, RIME, IME*, ME*M, E*MI, *MIN, MINI, 

INIS, NIST, ISTE, STER, TER*, ER**, R*** 
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Vilket ovanstående visar behandlas mellanrummet mellan orden i detta fall som ett helt 

vanligt tecken. När det gäller ovanstående exempel menar McNamee och Mayfield att ”prime 

minister” förmodligen skulle kunna matchas ganska lätt mot andra europeiska språks 

motsvarighet – som till exempel franskans ”premier ministre” (McNamee et al. 2003). Det 

franska ordet skulle indelas enligt följande: 

 

***P, **PR, *PRE, PREM, REMI, EMIE, MIER, IER*, ER*M, R*MI, *MIN, MINI, 

INIS, NIST, ISTR, STRE, TRE*, RE**, E*** 
 

I detta fall är sex av N-grammen lika, och flera av dessa förekommer dessutom i samma 

ordningsföljd. När det gäller det motsatta problemet med mellanrum, det vill säga avsaknaden 

av dessa inom text, så kan man konstatera att N-gram länge framgångsrikt har använts inom 

japanska, enspråkiga IR-system, eftersom japanska inte skiljer ord åt med tomrum på samma 

sätt som europeiska språk (Ogawa et al. 2002:54). Detta gör det naturligtvis mycket svårare 

för ett datasystem som arbetar med ord att identifiera dessa ord samt att arbeta med dem som 

indexerings- och söktermer.  

En nackdel med CLIR med hjälp av N-gram är emellertid att, likt de kunskapsbaserade 

översättningsmetoderna, denna metod är någonting som endast kan hjälpa personer som har 

svårigheter med att formulera sökfrågor. Ingen översättning görs som bekant i detta fall och 

således kan denna metod ej heller översätta hela dokument. Översättning av hela dokument 

skulle förutom återfinnandet av motsvarande ord på ett annat språk även kräva 

syntaxanpassning och en förståelse från systemets sida för semantik och pragmatik, någonting 

som N-gram inte kan hantera. När det gäller pragmatik i samband med dagens 

sökfrågeinriktade N-gramsystem spelar det förmodligen ingen större roll att detta i dagsläget 

inte kan hanteras på något bra sätt. Det eventuellt enda fallet detta då detta skulle kunna ställa 

till problem är om någon skulle presentera en sökfråga i form av en metafor eller ett ordspråk, 

vilket kanske inte är speciellt vanligt förekommande. Oförmågan att hantera semantiska 

problem måste emellertid fortfarande ses som en stor nackdel eftersom sådana kan uppkomma 

i hög grad i även enskilda sökord och sökfrågor. Detta gäller inte bara semantisk tvetydlighet 

inom samma språk, utan även mellan olika språkpar. Inom indoeuropeiska språk, både 

germanska samt romanska, finns till exempel ett flertal ord som har samma ursprung och 

samma yttre form, men som under årens lopp har fått olika betydelse inom de olika språken. 

Det svenska ordet ”eventuellt” påminner exempelvis synnerligen om, och har förmodligen 

samma ursprung som, det engelska ordet ”eventually”. De betyder dock helt olika saker i 
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modern svenska respektive engelska. Det italienska ordet ”emergenza” påminner vidare 

mycket om det engelska ordet ”emergency” och kan förmodligen lätt matchas mot detta med 

hjälp av ett N-gramssystem. Problemet är bara att det italienska ordet betyder ”tillfällighet” 

och det engelska ”nödsituation”. De europeiska språken är fulla av ytterligare liknande 

exempel. För att lösa detta problem menar McNamee och Mayfield att man kan komplettera 

metoden med någon form av ”query expansion”, vars innebörd och användningsområde har 

redogjorts för i ovanstående kapitel om maskinläsbara ordböcker. McNamee och Mayfield har 

exempelvis experimenterat med idén att utvinna vidare termer att söka på med hjälp av en 

”query expansion” från olika korpusar. ”Query expansions” har dock visat sig ha blandade 

resultat på N-grammetoden. Den kan förändra slutresultatet till det bättre när det gäller vissa 

språk, men ett förbättrat resultat kan lika gärna utebli (McNamee et al. 2003). 

Avslutningsvis kan man som en parantes även nämna att det finns en annan, mer teknisk 

än lingvistisk, fördel, eller nackdel, med att använda sig av N-grams vid textbearbetning. 

Vilket exempelvis McNamee et al. framhåller kan nämligen denna metod i hög grad även 

antingen spara plats eller uppta mycket mer plats på hårddiskar och annat, och följaktligen 

leda till ett snabbare respektive mer långsamt CLIR-system. Anledningen till att denna metod 

kan spara plats är att antalet möjliga tecken inom ett språk är vanligtvis färre än antalet 

möjliga ord. I europeiska språk som innehåller 26 bokstäver, som till exempel engelskan, 

finns det exempelvis bara 676 möjliga teckenkombinationer (26 x 26) för systemet att lagra 

om man arbetar med bigram (Kimbrell 1988:297). Enskilda ord, kombinationer av dessa, 

lingvistiska regler och så vidare, är i kontrast nästan oändliga. Nackdelen är dock att ju längre 

N-gram man arbetar med desto fler möjliga teckenkombinationer finns det. Arbetar man med 

långa N-gram kan systemet i kontrast helt plötsligt kräva mer utrymme än andra metoder och 

dessutom kräva betydligt längre tid för att matcha ord mot varandra. Om man arbetar med tre 

tecken långa sekvenser i ett språk med 26 bokstäver ökar till exempel antalet möjliga 

teckenkombinationer plötsligt till 17576 (26 x 26 x 26). Skall man räkna in mellanslag ökar 

det ytterligare till 19683 möjliga teckenkombinationer (27 x 27 x 27), och så vidare 

(McNamee et al. 2004:74). En fördel är dock att N-gramsystem aldrig behöver uppdateras och 

utökas som en följd av nya ord, nya stavningsvarianter, et cetera, vilket i hög grad är fallet 

beträffande alla de övriga diskuterade översättningsmetoderna för CLIR. 
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Sammanfattning av metoder  
Alla av de metoder för översättningar inom CLIR som har redogjorts för och diskuterats ovan 

har både tydliga för- samt nackdelar. För att sammanfatta vad som har ventilerats ovanstående 

angående utvecklade CLIR-lösningar kommer härmed de potentiella lösningar som finns hos 

varje metod att återknytas till respektive ovan nämnda kategori med språkliga 

översättningsproblem.  

 

Diskuterade lösningar  

Morfologi 

Angående morfologi finns det ett flera CLIR-metoder som kan överkomma något eller några 

problem som olikartad sådan kan medföra. Förmodligen är det dock N-gram och tesaurer som 

för tillfället kan erbjuda de bästa lösningarna. Arbetar man bara med likartade språk så kan N-

gram exempelvis ändå klara av att matcha många ord mot varandra, trots olikartade former, 

dialektala stavningsvarianter, hopskrivna ord eller särskrivna ord, och så vidare. Nämnas bör 

dock att metoden inte på något sätt att perfekt i alla situationer och att man kan stöta på 

problem när det gäller till det yttre likartade ord som emellertid betyder helt olika saker. 

Beträffande tesaurer så löser dessa även många morfologiska problem, eller har möjligheten 

att kunna göra detta, i och med att man i dessa alltid kan specificera i vilken form, med vilken 

stavning, och så vidare, ett ord – i detta fall ämnesord – skall förekomma och användas. 

Angående de övriga i denna uppsats diskuterade CLIR-metoderna så är dessa kanske något 

mindre bra på att hantera morfologi. Avancerade maskinöversättningssystem och system 

baserade på maskinläsbara ordböcker innehåller visserligen som nämnt numera vanligen 

lingvistiska komponenter som kan avgöra vad som är ett ords grundform och dessutom kan de 

ha funktioner som kan böja ord enligt den rätta formen i målspråket. Det stora problemet, 

vilket även har nämnts ovan, är dock att kvalitén på dessa komponenter i hög grad variera och 

ibland inte fungera. När det gäller andra morfologiska problem, som till exempel olika 

dialektala stavningsvarianter eller hopskrivna respektive särskrivna ord, förefaller de två 

sistnämnda metoderna ha ännu större svårigheter. Maskinöversättning tycks inte alls ha någon 

bra lösning på dessa problem och maskinläsbara ordböcker kräver som bekant komplettering 

av N-gram för att kunna hitta lösningar. Korpusmetoder har slutligen en bra möjlighet att 

kunna lösa många svårigheter inom morfologi – dialektala stavningsvarianter, samma ord 

uttryckt i olika former, och så vidare – genom deras ”alignments”, vilka i hög grad skapas 

med hjälp av ordens yttre likheter. En förutsättning som har uppmärksammats för att detta 
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skall fungera är dock att metoderna som används för ”pseudo relevance feedback” sedan inte 

sorterar bort orden med samma betydelse fast i olika former, och så vidare. Således krävs att 

de maskinläsbara ordböcker, maskinöversättningssystem, et cetera, som används för detta är 

någorlunda avancerade och innehåller bra komponenter för morfologisk analys.  

Semantik 

Beträffande flertydighet och andra semantiska svårigheter som har tagits upp ovan så är det i 

dagsläget tesaurer som erbjuder de bästa lösningarna och metoder som kan, eller som skulle 

kunna, hantera samtliga lingvistiska problem inom området. När det gäller övriga metoder så 

är dessa alltid något mindre lyckade. Avancerade maskinöversättningssystem, som innehåller 

lingvistiska komponenter som kan ta ut satsdelar, kan visserligen hantera semantisk 

flertydlighet på ett någorlunda bra sätt. Metoden har dock ingen bra lösning på fenomenet att 

vissa ord och begrepp i ett språk kan sakna en direkt motsvarighet, och exempelvis kräva en 

längre förklaring för att förstås, i ett annat. Vidare har metoden även stora problem med till 

exempel akronymer och man kan även anta att dialektala varianter kan skapa problem för 

många av dessa system. Den korpusbaserade CLIR-metoden är något mer hoppfull angående 

semantik än maskinöversättning, ty genom ”alignment” samt dessutom ”pseudo relevance 

feedback” kan denna hantera både flertydighet och ”oöversättbara ord” mycket bättre. 

Huruvida metoden kan klara problem med dialektala skillnader samt akronymer är dock mera 

tveksamt. Beträffande maskinlösbara ordböcker så förefaller denna översättningsmetod även 

vara en mindre bra sådan när det gäller semantik. Maskinläsbara ordböcker behöver, vilket 

har uppmärksammats i denna uppsats, i den slutliga analysen alltid komplettering och hjälp av 

korpus, N-gram, eller någon annat metod för att kunna klara av flertalet semantiska problem. 

N-gram har slutligen visat sig vara någorlunda användbart angående semantik så länge som de 

språk som arbetar med är nära besläktade. Liksom med morfologi är dock metoden mycket 

ofullkomlig i många fall även då språken i fråga är detta. Svenska och engelska är exempelvis 

två nära besläktade språk – båda tillhörande de germanska språken – och det engelska ordet 

”fabric”, vilket betyder ”tyg”, skulle till exempel förmodligen lätt kunna framställas som en 

bra översättning på det svenska ordet ”fabrik” med hjälp av N-gram. Många avancerade 

semantiska problem ter sig således mycket svåra att lösa med N-gram. 

Syntax 

När det gäller syntax och skillnader i denna mellan olika språk så kan tesaurer och N-gram 

hjälpligen lösa problemet med tvådelade ord. När det gäller mer omfattande ordsekvenser, 

som exempelvis fullständiga meningar, finns det emellertid ingen CLIR-metod tycks kunna 
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hantera alla de syntaxsvårigheter som kan framkomma vid översättningar från ett språk till ett 

annat. Maskinläsbara ordböcker och tesaurer är metoder som förvisso inte ens är skapade för 

att kunna åstadkomma detta, och således kan de naturligtvis inte lösa syntaxsvårigheter. N-

gram skulle man kunna tänkas ha en viss möjlighet att lyckas någorlunda bra med 

översättningar av hela meningar och texter om språken som man arbetar med är syntaktiskt 

likartade och alltid innehar exakt samma ordföljd. Några sådana språkpar – med exakt likadan 

ordföljd i alla situationer – finns dock antagligen inte. När det gäller korpus så tycks ingen ha 

experimenterat med att översätta kompletta meningar med denna metod, men i sin nuvarande 

form skulle metoden förmodligen inte heller visa sig vara speciellt lyckad. Man kan dock 

spekulera kring att korpus kanske kunde ha en viss fördel vid ett eventuellt försök att 

översätta längre sekvenser av ord i och med att metoden har sin främsta översättningskälla i 

autentiska texter. Ur dessa kunde man möjligtvis även kunna utvinna information om olika 

språks innehavande syntaxkonstruktioner för att sedan ta hjälp av och inkludera i 

översättningarna. Beträffande maskinöversättning så är detta avslutningsvis den enda metod 

som man mer utförligt har experimenterat med angående översättning av hela meningar och 

fullständiga texter. Forskningen har dock visat att metoden endast fungerar någorlunda bra om 

språken som man översätter emellan ursprungligen har en liknande syntax, vilket måste 

betraktas som en nackdel.  

Pragmatik 

Angående pragmatik så kan man lätt konstatera att ingen metod som är nämnd ovan är lämpad 

för att kunna översätta ordspråk och andra pragmatiska svårigheter. Att metoderna ovan inte 

kan hantera pragmatik är dock kanske inte så konstigt eftersom pragmatik alltid kräver att 

man tittar på och logiskt analyserar sammanhanget i vilket en fras förekommer – något som 

datorer bevisligen inte kan göra. Så länge som man arbetar med enskilda ord, vilket 

exempelvis är tesaurusens enda syfte, så spelar inte oförmågan att lösa pragmatiska problem 

någon roll, ty för att dessa svårigheter skall kunna uppstå måste det som skall översättas 

involvera flera ord. Om man emellertid vill arbeta med hela meningar och texter, vilket 

maskinöversättning exempelvis har försökt, kan pragmatik skapa enorma problem på vilka det 

inte i dagsläget finns någon påtaglig lösning. Detta måste anses som ett stort problem ännu 

kvar att lösa inom CLIR-forskningen. 
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Slutsatser metoder 
Av ovanstående sammanfattning kan man konkludera att när det gäller de lingvistiska 

problem som har redogjorts för ovan så kan de olika översättningsmetoderna vanligtvis 

hantera något, eller några, av dessa. I dagsläget är dock ingen av de i uppsatsen berörda 

CLIR-metoderna tillräckligt utvecklade för att på egen hand kunna klara av all potentiell 

språklig komplexitet och användas framgångsrikt vid CLIR – vare sig det gäller 

översättningar av sökfrågor eller, vilket maskinöversättning främst har försökt att angripa, 

hela dokument. Den flerspråkiga tesaurusen är egentligen den enda av ovanstående metoder 

som i sin nuvarande form bevisligen går att använda. Uppmärksammade problem och 

nackdelar med tesaurusen är dock att den endast kan översätta enskilda ord samt att den 

kräver sökningar med ett kontrollerat språk. Ett kontrollerat språk kräver i sin tur en hel del 

informationskompetens, sökvana och tålamod från användarens sida. Tesaurer, eftersom de i 

hög grad tillverkas och uppdateras ”manuellt”, har dessutom en tendens att snabbt bli 

inaktuella.  I den slutliga analysen kan man följaktligen dra slutsatsen att i dagsläget går inte 

någon helt perfekt, felfri och användarvänlig metod för CLIR att finna. 
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Kombinationer av metoder 
Den allra senaste forskningen inom CLEF visar dock att CLIR-forskare i hög grad är 

medvetna om de olika metodernas begränsningar och därför förefaller en ny trend ha 

uppkommit inom forskningen under de senaste tre åren som går ut på att ohämmat blanda 

ovan nämnda tillvägagångssätt (Braschler et al. 2004:22). Litteraturen visar att få forskare 

idag begränsar sin forskning till en av dessa översättningsmetoder, även om många förefaller 

ha en favoritmetod som man helst utgår ifrån. En vanligt förekommande 

översättningskombination är exempelvis maskinläsbara ordböcker och N-gram. 

Maskinläsbara ordböcker har vidare med lyckat resultat kombinerats med både 

maskinöversättning och korpusbaserade metoder, och så vidare (Savoy 2004, Cancedda et al. 

2004, med flera). De enda som inte tycks blanda metoder är de forskare som förespråkar den 

flerspråkiga tesaurusen som den bästa metoden för CLIR, och som menar att fritextsökningar 

aldrig kan ta dess plats. Tesaurusanhängarna tycks inte heller av någon anledning delta i 

CLEF i någon högre utsträckning. Att blanda metoder kan man anta har vissa fördelar. I dessa 

fall kan man exempelvis välja ut ”det bästa” från varje metod och i bästa möjliga mån försöka 

kombinera dessa i ett system. En nackdel som man dock kan föreställa sig är att 

kombinationssystemen kan bli alltför komplexa i och med det att de måste innehålla många 

fler olika komponenter, översättningskällor och analysenheter. Alltför flerdelade och 

sammansatta system kan vidare bli alltför långsamma, utrymmeskrävande och i den slutliga 

analysen inte speciellt användarvänliga. Frågan är dessutom om sådana datasystem, trots 

deras potentiella möjlighet att kombinera olika lingvistiska lösningar som har utvunnits med 

hjälp av de enskilda metoder som har behandlats ovan, helt och fullt kan komma tillrätta med 

alla de språksvårigheter som uppkommer vid översättningar mellan olika språk. Vilket 

förmodligen har förståtts av det som har beskrivits i uppsatsens första del finns det ändå en 

mycket stor tänkbar möjlighet att språk kan vara alldeles för komplext och svårbegripligt för 

datorer och databaserade översättningssystem. 
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Framtidsutsikter CLIR 
När det gäller framtiden för Cross-Language Information Retrieval förefaller forskarna inom 

området vara mycket positiva. Martin Braschler och Carol Peters, som är två av 

huvudpersonerna bakom CLEF, menar att CLEF under de senaste åren synnerligen har 

demonstrerat att det redan idag finns tillräckliga idéer, metoder och färdigutvecklade system 

för att bedriva informationsåtervinning ur flerspråkiga samlingar. Anledningen till att 

utvecklade CLIR-system i dagsläget inte finns tillgängliga för allmänheten – på Internet, i 

databaser, och så vidare – menar Braschler och Peters endast vara att dessa system i regel 

ännu inte är speciellt användarvänliga. Vidare är de ännu tämligen ofullständiga då det gäller 

flertalet minoritetsspråk i Europa, och Braschler och Peters anser att om dessa system skall 

göras tillgängliga för allmänheten bör de först ha förmågan att kunna uppfylla alla potentiella 

användares språk- och informationsbehov. Vad som betraktas som ”minoritetsspråk” tycks i 

detta fall gälla alla europeiska språk förutom engelska. Braschler och Peters har dessutom 

som åsikt att ett bra CLIR-system även i någon mån bör kunna hantera olika typer av 

multimedia på olika språk (Braschler 2004:27-28). CLIR angående bilder, tal och andra ljud 

har inte behandlats i denna uppsats, men det har uppmärksammats som en anförvant till 

textbaserad CLIR. När det gäller multimedia förefaller dock forskningen vara ännu mer ny 

och trevande än när det gäller textbaserad CLIR, och system avsedda för multimedia är 

således förmodligen i dagsläget ännu mindre användarvänliga i sin nuvarande form.  

Trots allt verkar dock Braschler och Peters vara skäligen övertygade om att 

kommersiella CLIR-system för allmänheten skall bli en verklighet inom den närmaste 

framtiden. Den utmaning som återstår för CLIR-forskare och CLEF innan detta blir möjligt är 

enligt Braschler och Peters ”endast” att minska det fortfarande relativt stora avståndet mellan 

avancerad teori och lättillgänglig praktisk tillämpning. En annan viktig uppgift som återstår är 

enligt Braschler och Peters dessutom att utveckla bättre översättningsmetoder och CLIR-

system för europeiska minoritetsspråk (ibidem). Med tanke på det som har nämnts tidigare i 

denna uppsats kan man förmoda att dessa två uppgifter också bör betraktas som mycket 

relevanta framtidsplaner för CLIR-forskningen.  

En framtidsplan som emellertid ingen nämner är vidareutveckling av översättning av 

hela dokument. Nästintill alla CLIR-forskare arbetar idag med översättning av enbart olika 

typer av sökord och sökfrågor – antingen i from av fritextsökning eller kontrollerat språk. Att 

översätta hela dokument verkar uppfattas som alltför svårt och komplicerat – vilket 

ovanstående kapitel om lingvistiska problem och CLIR-översättningsmetoder även har 
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demonstrerat att det i hög grad är – och därför tycks detta för tillfället i flertalet fall helt 

överlämnas till olika dataföretag som utvecklar maskinöversättningssystem. Detta är 

naturligtvis ett stort problem, ty bristen på kunskap och relevanta översättningsmetoder 

angående längre textsekvenser inom CLIR-forskningen gör att CLIR för tillfället är en 

vetenskap som i hög grad är begränsad till en viss typ av användare, och/eller som i slutändan 

ofta ändå kräver någon form av ”mänsklig översättning”. Personer som vill ta del av 

information författat på ett främmande språk som man som inte har någon alls kunskap om 

har för tillfället lite, eller ingen alls, användning av de system och översättningsmetoder som 

CLIR-forskarna i dagsläget arbetar med. Att hitta någonting som man sedan inte kan förstå är 

som tidigare nämnt knappast relevant. Den enda föredelen med dagens CLIR-forskning som 

dessa individer kan tänkas ha är att de på egen hand kan söka fram relevanta dokument som 

man sedan kan lämna över till ”mänskliga översättare”. Med detta i åtanke kan man tycka att 

förbättrandet av översättningar av hela dokument – med en betoning på förbättrande eftersom 

frågan är om helt perfekta översättningar mellan språk någonsin kan komma att kunna 

genomföras med datorer – även bör vara någonting som CLIR i framtiden bör ställa i 

centrum.  
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Sammanfattning och slutsatser 
Stora förändringar under de senaste åren inom exempelvis teknik och politik har gjort det 

hypotetiskt möjligt för en individ som söker information och kunskap att söka den i vilken del 

av världen som han eller hon än önskar. Helt möjligt och problemfritt är emellertid inte detta, 

ty en i dagsläget klar förutsättning för att personen i fråga för tillfället skall kunna hitta 

relevant information är att han eller hon även har betryggande kunskap om det språk på vilket 

informationen är producerad. Utan denna kunskap är information i andra delar av världen och 

på andra språk fortfarande synnerligen omöjlig att hitta.  

Cross-Language Information Retrieval (CLIR) är en relativt ny forskningsdisciplin som 

försöker överbrygga problemet med olika språk inom informationsåtervinning och underlätta 

en högre nivå av internationellt informationsutbyte. Syftet med CLIR är att personer i 

framtiden skall kunna söka information på sitt eget modersmål – på vilket de allra flesta 

lättare kan formulera sig – men ändå hitta relevant information på flertalet andra språk. CLIR 

har även som ett vidare syfte att den återfunna informationen i framtiden skall kunna 

översättas i sin helhet till ett för informationssökaren önskat språk.  

I denna uppsats har det inledningsvis redogjorts för några av de vanligaste lingvistiska 

problem som uppkommer vid översättningar från ett språk till ett annat inom olika 

språkvetenskapliga kategorier som morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Olikartade 

stavningsvarianter av ord och flertydliga ord och begrepp har exempelvis uppmärksammats 

som lingvistiska problem som i hög grad kan försvåra översättningar mellan olika två eller 

flera språk. I största allmänhet har det i uppsatsen visats och dragits slutsatsen att språk är 

någonting mycket komplext som synnerligen reflekterar användarnas kultur och sätt att se på 

samt uppfatta världen. Språks komplexitet och dess relation till dess brukare har vidare ansetts 

som någonting som CLIR-forskare måste uppmärksamma och ta hänsyn till vid utvecklandet 

av lämpliga översättningsmetoder för framgångsrik informationsåtervinning över nationella 

gränser.  

Vidare har de fyra vanligaste metoderna för översättning som i dagsläget finns 

utvecklade och används inom CLIR beskrivits i denna uppsats. Dessa översättningsmetoder 

har definierats som maskinöversättning, tesaurus- och ordboksöversättning, korpusbaserad 

översättning samt ingen översättning. Alla metoderna har framställts som i besittning av både 

för- samt nackdelar. Avslutningsvis har dock slutsatsen dragits att ingen översättningsmetod 

använd inom CLIR idag har kapaciteten att på egen hand reda ut de många komplexa 

språkegenskaper och språkproblem som har redogjorts för i uppsatsens första del och 
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samtidigt vara användarvänlig och tidsenlig – vare sig det handlar om översättning av 

sökfrågor eller hela dokument. Det har emellertid även uppmärksammats i uppsatsen att 

CLIR-forskare i hög grad är medvetna om de olika metodernas begränsningar och att en ny 

trend att kombinera olika enskilda översättningsmetoder har uppkommit inom forskningen 

under de senaste åren. Att förena flera olika översättningsmetoder i ett enskilt system har 

vidare beskrivits som något som kan ha många fördelar i och med att man kan välja ut och 

kombinera ”det bästa” hos varje enskild metod. En uppmärksammad nackdel kan dock vara 

att system baserade på alltför många olika översättningskällor kan bli alltför klumpiga och i 

slutändan inte speciellt användarvänliga.  

Avslutningsvis har det i denna uppsats kort redogjorts för CLIR-forskarnas 

förhoppningar och förväntningar inför framtiden. Dessa har visat sig vara att CLIR-system 

som kan översätta sökfrågor på ett flertal olika språk, och sedan matcha dessa mot 

information på andra språk, skall finnas tillgängliga för allmänheten inom en relativt snar 

framtid. De problem som man menar ännu finns kvar att lösa innan detta blir möjligt handlar 

”endast” om att göra redan utvecklade metoder och system mer användarvänliga, mottagliga 

för fler språk, samt kapabla till att hantera multimedia. Att forskarna inte uppmärksammar 

som en framtidsplan översättning av längre textsekvenser och hela dokument har vidare 

observerats som något egendomligt. Genom att bara fokusera forskningen på översättning av 

sökfrågor och ämnesord – vilket idag i hög grad är fallet – har slutsatsen dragits att man 

synnerligen begränsar tekniken till att endast vara värdefull för en viss typ av användare. För 

personer som inte har någon kunskap alls om ett språk på vilket potentiellt intressant 

information är skriven är CLIR i dagsläget ännu en tämligen oanvändbar forskningsdisciplin. 

Det eventuella svaret på att flertalet forskare inom CLIR endast fokuserar sin energi på 

översättning av sökfrågor har dock spekulerats kring att vara att man inom området har 

upptäckt att språk är någonting som är alltför komplext, föränderligt och svårhanterligt för att 

i form av fullständiga meningar kunna hanteras av CLIR-system, samt av datorer i största 

allmänhet. I den slutliga analysen kanske det inte är möjligt för CLIR-forskningen att helt 

tillintetgöra den existerande språkbarriären – endast att skapa något gynnsammare 

förutsättningar för informationssökare som söker information på främmande språk.  
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