
Maskinöversättning idag 
 
Efter en tid av ifrågasättande har nu återigen maskinöversättningen kommit att stå i centrum 
för språkteknologin och börjat användas av företag och myndigheter för översättning av 
facktext och olika slags brukstext. Däremot är maskinöversättning inget alternativ för den 
skönlitterära översättningen. 

Nya metoder som bygger på återanvändning av tidigare översättningar i kombination 
med språkvetenskapligt inspirerade system har inneburit stora framsteg. Forskningen kring 
dessa metoder har avkastat kommersiella produkter som visat sig vara alternativ eller 
komplement till översättning utförd av människor. Nya översättningsuppgifter har också 
uppstått genom datorernas inträde på arenan. Medan man inom traditionell översättning så 
gott som genomgående haft som mål att producera översättningar av så god kvalitet att de kan 
publiceras, inser man nu i den globaliserade världen värdet av mindre högklassiga 
översättningar. Det kan ibland räcka med att ge läsaren ett hum om vad en text handlar om. 
En grovöversättning som ger basfakta om ett hotell kan vara bättre än ingen översättning alls 
när det gäller språk som man inte alls kan. Ett område som vuxit kraftigt med användningen 
av Internet är informationssökning och behovet av informationssökning över språkgränserna 
ökar. Flerspråkig informationssökning har visat sig vara ett viktigt språkteknologiskt område. 
Sökningen baserar sig vanligen på enskilda ord och termer och i det sammanhanget kan en 
grov översättning som i de flesta fall pekar rätt vad gäller enskilda ord spela en stor och 
viktigt roll. Nya översättningsuppgifter har också dykt upp i samband med lokalisering av 
generella dataprogram, t.ex. s.k. plattformar. Inte sammanhängande texter men väl termer och 
korta ledtexter behöver översättas. Andra viktiga områden för den flerspråkiga 
språkteknologin är dokumentation och terminologiuppbyggnad. 

Hur länge har det funnits maskinöversättning? 
Maskinöversättning handlar om att få datorer att översätta mellan olika språk. Det finns 
många olika metoder och kvaliteten på den maskinöversatta texten varierat kraftigt mellan 
olika system. Systemen kan i vissa fall fungera som ett översättningsstöd som ger en 
översättning som granskas och redigeras. 

Redan i datamaskinernas barndom på 50-talet gjordes de första försöken att få de nya 
maskinerna att översätta från ett språk till ett annat. Det var i det kalla krigets USA och det 
fanns stora behov översättning av från ryska till engelska; man ville kunna följa utvecklingen 
i Sovjetunionen genom egna analyser av olika dokument. Initiativen till s.k 
maskinöversättning kom från ingenjörer och tekniker. Datamaskinernas betydande 
lagringskapacitet och snabba operationer skulle göra det möjligt att snabbt översätta stora 
mängder text. De första försöken utfördes vid Georgetownuniversitetet i Washington D.C., 
och man tillämpade mycket enkla metoder (Hutchins 1986). Det var i stort sett fråga om att 
översätta ord för ord med hjälp av tvåspråkiga lexikon. Man hade inga tekniker för att hantera 
språkliga problem som ordval och ordföljd, vilket ibland ledde till mer eller mindre 
spektakulära översättningar. Stora penningsummor satsades under en 20-årsperiod, och de 
högt ställda kom på skam.  

Så här i efterhand kan man förvånas över, att det skulle ta så lång tid och så mycket 
pengar att inse att maskinöversättning inte skulle ge särskilt goda resultatet med den 
begränsade språkkunskap och de enkla metoder som tillämpades; förväntningarna var 
orimliga och maskinöversättningen hamnade i vanrykte. En förklaring kan vara, att det var 
ingenjörer och tekniker utan språkvetenskaplig skolning som gick i bräschen för 
maskinöversättningen. Man såg uppgiften främst som ett ingenjörsvetenskapligt problem, och 
de datatekniska problemen skymde sikten för de språkvetenskapliga. Även det har sin 



förklaring. På 50- och 60-talen var datorerna stora och ohanterliga, och det krävdes ett gediget 
tekniskt kunnande för att få dem att utföra de enklaste uppgifter, som t.ex. att mata in en text, 
skilja ut orden, slå upp dem i lexikon, ersätta ett ord med ett annat, bygga upp en översatt text, 
skriva ut den och så vidare. För gemene man var de främmande, på gränsen till mytomspunna. 
Språkvetarna å sin sida hade svårt att se hur språkkunskap skulle kunna byggas in i 
översättningssystemen för att förbättra dem. De bestod av en mängd primitiva 
maskinoperationer och det fanns ingen särskild plats vikt för språk- och översättningskunskap 
annan lexikonet.  

Under maskinöversättningens första era fick man emellertid nya viktiga insikter, 
däribland ett ökat medvetande om de språkliga problemens komplexitet och bristen på 
språkvetenskapliga metoder och teorier som kunde anpassas till datorerna krav. Inte minst 
gällde det grammatiken, både ordböjningsläran och satsläran, och semantiken, dvs. läran om 
ords och meningars betydelse. Sedan dess har det gjorts stora framsteg i dessa frågor inom 
datorlingvistik och språkteknologi och den kunskapen tas nu i bruk. Jämsides med de 
språkvetenskapligt grundade översättningssystemen utvecklas nu också översättningssystem 
som bygger på tidigare översättningar. Här utnyttjar man stora mängder översatt text och 
statistiska metoder dominerar. De språkvetenskapligt grundade översättningssystemen brukar 
kallas för regelbaserade system, och de sistnämnda statistiska system.  De allra bästa 
resultaten förutses genom en kombination av de olika angreppssätten. Exempel på sådana 
blandsystem finns nu också, i första hand i forskningsvärlden men också i viss utsträckning i 
kommersiella system.  
  

Översättning och maskinöversättning 
Vad innebär det att översätta en text? Vad är översättning? Översättning går ut på att byta ut 
[substitute] ett textmaterial på ett språk, källspråket, mot det ekvivalenta textmaterialet på ett 
annat språk, målspråket (Catford 1965:20 [min översättning]). Kärnpunkten i den här 
definitionen är att de båda textversionerna ska vara ekvivalenta både till innehåll och stil. De 
ska betyda samma sak och de ska hålla samma språkliga stil. Eftersom författaren använder 
den bestämda formen ”det ekvivalenta” textmaterialet kan man få det intrycket att det bara 
finns ett ekvivalent textmaterial, en enda översättning. Så kan det knappast vara. Språket 
innehåller variation både vad gäller ord och uttrycksform och vi måste därför kunna tänka oss 
flera goda översättningar till en text. Det är en syn som den kände bibelöversättaren Nida för 
fram i sin definition: Översättning består i att på målspråket producera den närmaste naturliga 
ekvivalenten till textmaterialet i källspråket, i första hand i fråga om betydelse, i andra hand 
stil (Nida 1975: 32). Översättning blir något relativt och det gäller att få fram den som ligger 
närmast källtexten till innehåll och stil. Vidare är innehållet viktigare än stilen. Det här är ett 
synsätt som får betydelse när vi kommer in på frågor om hur man ska kunna utvärdera en 
maskinöversatt text. Man vill kunna bedöma kvaliteten på den maskinöversatta texten genom 
att jämföra den med mänskligt översatt text.  

En översättning kan vara bättre än en annan, vara mer ekvivalent med källtexten än en 
annan. Men hur mycket av ekvivalensen måste vara bevarad för att man överhuvudtaget ska 
kunna tala om översättning? Så länge översättning enbart utfördes av mänskliga översättare 
blev nog frågan aldrig aktuell, men med den datoriserade översättningen måste man ibland 
ställa sig den. Hur mycket av innehållet i källtexten ska finnas med i den maskinöversatta 
texten för att man ska kunna säga att översättning ägt rum? Hur svårförståelig får 
översättningen vara för att vi ska acceptera den som en text på målspråket? Nedan kommer vi 
att återkomma till detta under rubriken Hur kan man utvärdera maskinöversättning? 

Mänskliga översättare ställs inför många olika uppgifter från översättning av höglitterära 
texter, prosa såväl som poesi, till relativt stereotypa facktexter. Maskinöversättning begränsas 



till översättning av olika typer av facktext och allmänspråk inklusive epostkommunikation. 
Bäst resultat får man med repetitiva texter inom avgränsade ämnesområden, där den språkliga 
variationen är begränsad. Typiskt nog är den maskinöversatta texten mindre varierad än den 
mänskligt översatta. Den är vanligen också mer trogen källspråket och dess formuleringar än 
den mänskligt översatta, och därigenom mindre idiomatisk. 

 
Vid skönlitterär översättning kan den mänskliga översättaren ha god hjälp av tillgång till 

texter av samma genre på såväl käll- som målspråket för att söka fram exempel och 
översättningsvarianter. Ännu mer värdefulla vid såväl mänsklig som maskinell översättning är 
texter som utgör översättningar av varandra. Man kan då automatiskt ställa upp s.k. 
översättnings- eller parallellkorpusar, där texterna är ihopkopplade, länkade, till varandra 
stycke för stycke, mening för mening och ord för ord. På grund av språkolikheter kan inte 
resultatet bli helt perfekt, men vad gäller meningslänkningen så kan man uppnå en korrekthet 
på över 90 %, och för ordlänkningen på upp till 80% (Tiedemann 2003), något beroende på 
metod och språk. 

Merparten av dagens facköversättare använder sig av kommersiella 
översättningsminnen. De säljs tillsammans med program för att bygga upp dem och söka i 
dem under översättningens gång. Det börjar bli vanligt att beställarna av översättning 
tillhandahåller översättningsminnen, som översättarnas ska använda sig av. 
Översättningsminnena utgör en slags parallellkorpus bestående av meningar el. andra 
självständiga textsegment och deras översättningar. 

Parallellkorpusar spelar en stor roll vid uppbyggandet av översättningskunskapen i 
regelbaserade översättningssystem och utgör själva förutsättningen för statistisk 
maskinöversättning. 

 

Varför är det så svårt att få datorer att översätta?  
Översättning är en svår konst, något som de flesta som provat på säkert kunnat erfara. Ändå 
har den mänskliga översättaren genom sin språkliga intuition och inlärda språkkunskap en 
oerhörd fördel framför datorn. Datorn, däremot, har inte någon språklig grund och all 
språkkunskap måste därför byggas in i den på ett formaliserat och fullständigt vis. Inget kan 
underförstås. 
Om det vore så, att varje ord i källspråket hade en enda betydelse, att det fanns en enda 
översättning till varje ord, och att språken hade samma grammatik, då skulle 
maskinöversättningen kunna begränsas till ord-för-ord-översättning med hjälp av ett 
översättningslexikon. Så är det nu inte, men utifrån sådana förutsättningarna byggdes de 
första maskinöversättningssystemen. Som vi vet fungerade de inte som det var tänkt; 
kvaliteten var alltför låg. 

Huvudproblemen vid maskinell översättning orsakas av flertydiga ord och uttryck i 
källspråket och variation i målspråket. Flertydigheterna i källspråket måste lösas upp och 
målspråksvariationen medför översättningsflertydigheter som också de måste hanteras. 
Systemen har också problem med att välja rätt översättningsalternativ bland flera möjliga. 
Grammatiska skillnader både vad gäller böjningsförhållanden hos orden samt ordföljd och 
andra konstruktionsförhållanden är ytterligare ett problemområde. Dessa typer av 
översättningsproblem återfinns i alla de språk vi känner till. Nedan illustreras de med exempel 
från maskinöversättning av svenska till engelska inom ämnesområdet utbildningsinformation. 
Specifikt är det akademiska kursplaner som översätts. 
 



Flertydighet i källspråket 
Svenska språket liksom många andra språk är rikt på ord som ser likadana ut men som 
betyder olika saker, s.k. homografer. Om vi ser till substantiven, så finner vi en hel grupp av 
ord som inte gör någon formell åtskillnad mellan ental och flertal, t.ex. ett system, några 
system; ett poäng, några poäng; ett villkor, några villkor. Engelskan å andra sidan skiljer 
mellan ental och flertal för samma grupp av ord: a system, some systems; a credit, some 
credits, a condition, some conditions. För att producera en korrekt översättning måste 
översättningssystemet kunna räkna ut vilket svenskt numerus det är fråga om i det aktuella 
textsammanhanget, kontexten. Det räcker ofta med att titta på föregående ord. Men ibland 
uppträder dessa ord fristående i rubriker, tabeller och andra sammanhang. Då finns det ingen 
säker signal om vilket numerus som är det avsedda, och översättningssystemet nödgas ändå 
göra ett val, som ibland blir rätt och ibland fel. Därför krävs efterföljande granskning av 
någon. Medveten om det här systematiska problemet kan han/hon rikta sin uppmärksamhet 
specifikt mot sådana här fall. Det här är fråga om egenskaper i svenskans grammatik, närmare 
bestämd dess böjningsförhållanden. Exemplen kan mångfaldigas. 

En del homografier rör enskilda ord och vissa av dem uttrycker olika ordklasser, som 
det vanligt förekommande ordet var. Det kan vara ett verb (was, were), ett pronomen ( each, 
every), ett adverb (where) eller ett substantiv (pus). Genom att göra en grammatisk analys av 
den sats i vilken ordet förekommer kan systemet räkna ut vilken ordklass som åsyftas. I 
verbfallet måste analysen vara så noggrann att den utvisar vad som är subjekt i satsen. I annat 
fall kan inte översättningssystemet välja rätt numerus på verbformen. I valet mellan each och 
every i pronomenfallet hjälper ingen grammatisk analys. Det är också svårt att formulera 
regler som säger när det ena ordet ska användas och när det andra. I fall som detta är den 
bästa metoden att konsultera stora mängder tidigare översatta ordkombinationer bestående av 
pronominet och efterföljande substantiv för att få fram den bästa översättningen. Här är vi 
inne på återanvändning av tidigare översatt text. Problemet har snarast med egenskaper i 
målspråket att göra. Vilket pronomen ger den mest idiomatiska översättningen i det aktuella 
textsammanhanget? 
 Homografier inom en ordklass, så kallad polysemi, kan ibland lösas genom att 
man formulerar regler för följande ord. Exempel på detta är verbet kunna, som bör översättas 
med lämplig form av engelska be able to, om det följs av ett verb i infinitiv, och av verbet 
know, om det följs av ett substantiv, en substantivgrupp eller en att-sats. Som framgår, 
förutsätter dessa generella regler att man har kännedom om ordklass och böjningsform hos de 
efterföljande orden. Det kan ordnas genom att orden i meningarna märks med uppgift om 
ordklass, ordklasstaggas. Om reglerna måste kunna utnyttja begrepp som satsdelar (subjekt, 
objekt, attribut etc.), som i exemplet was/were ovan, så måste systemet kunna göra en mer 
ambitiös grammatisk analys än den som ordklasstaggningen innebär. 
 

Lexikala översättningsval 
Översättningsproblem beror inte alltid på att källspråket är flertydigt. De kan också bero på att 
det finns flera översättningsmöjligheter för ett ord vars användning är klar i källspråket. 
Notoriska problem av detta slag skapar prepositionerna. Ett exempel är den svenska 
prepositionen på, som beroende på textsammanhanget kan översättas med on/of/in/ och säkert 
på ytterligare några sätt. Grundöversättningen, när prepositionen anger placering ovanpå 
något föremål, är on. I övrigt är det enbart språkliga konventioner som styr översättningen, 
t.ex. baserad på -> based on,  exempel på -> example of, studenter på programmet -> 
students in/of the program. Enda sättet att klara dessa fall är att införa uttrycken som 
sammanhängande enheter, fraser, i översättningslexikonet. Även om felaktiga prepositionsval 



oftast inte stör förståelsen av den översatta texten, så spelar de stor roll för 
översättningskvaliteten. Problemet är att hitta alla de fraser som bör föras in i lexikonet. 
 

Variation i målspråket 
Exemplen ovan illustrerar risk för felöversättningar. Om inte det rätta alternativet väljs, så får 
man ett översättningsfel. Men det finns också många fall, där det råder fri variation mellan 
olika översättningar, t.ex. redogöra för kan översättas account for eller describe. När det som 
i det här fallet inte finns några tydiga kriterier för vilket alternativ som är bäst måste ändå 
översättningssystemet eller snarare den som utformar det ta ställning för något alternativ och 
variationen bli mindre än i mänskligt översatt text. Samtidigt kan man notera, att det många 
gånger i facktext, t.ex. i bruksanvisningar och tekniska manualer är en fördel om språket är så 
fritt från variation som möjligt. Ibland strävar man efter att skapa ett standardiserat, eller 
kontrollerat språk, för att göra dokumenten så lättförståeliga och tydliga som möjligt. Sådana 
kontrollerade språk kan också underlätta översättningen om de utformas för källspråket och 
flertydigheterna därigenom reduceras. 
 Det är inte bara på det lexikala planet, beträffande ordvalet som det kan finnas fri 
variation i målspråket, synonymer. Detsamma gäller också likvärdiga sätt att konstruera 
uttryck och satser, parafraser. Nedan visas sex olika acceptabla översättningar av 
prepositionsfrasen. Vid avslutad kurs, nämligen  
 
1. On completion of the course  173.000 
2. After completion of the course 74.000  
3. Having completed the course,  25.900 
4. After finishing the course 25.400 
5. After completed course          636 
6. After a completed course       192 
 
Översättningsalternativen är ordnade efter fallande frekvens, och frekvenssiffrorna härrör från 
en slagning på Internet via Google. Det är stor skillnad i frekvens, och i den aktuella 
tillämpningen valdes det mest frekventa alternativet. Vi kan också notera att en ord-för-ord 
översättning (*At completed course) inte skulle vara acceptabel. Sammanhängande, 
oföränderliga flerordsöversättningar av det här slaget kan läggas in som enheter i ett 
översättningslexikon.  

De två sista översättningsalternativen visar på ett generellt problem vid översättning från 
svenska till engelska. Vi tänker på översättningen av ”nakna” substantiv, dvs. substantiv i 
obestämd form singularis utan föregående bestämning, där engelskan enligt skolgrammatiken 
bör ha en bestämning, bestämd eller obestämd artikel. Bland översättningsalternativen ovan 
dominerar den bestämda artikeln (1.- 4.), därefter följer det nakna substantivet (5.) och i det 
sista översättningsalternativet har den obestämda artikeln valts. Om man bortser från 
ämnesnamn som olja, mjöl och vatten, som inte betraktas som nakna, så är det svårt att 
formulera generella regler för när de olika översättningsalternativen ska tillämpas. Man får 
formulera en standardregel, t.ex. bestämd artikel, och ta hand om avvikelse med speciella 
regler. God hjälp har man här av tidigare översättningar. 

 I övrigt har variationen i översättningsalternativ ovan att göra med synonymerna finish 
och complete och dess avledningar, och on och after . 
 



Grammatiska skillnader 
Grammatiska språkskillnader som måste tas om hand av ett översättningssystem kan gälla 
både böjnings- och ordbildningsförhållanden, morfologi, och sättet att konstruera satser, 
syntax.  

Böjningsmorfologin kan hanteras med välkända metoder vid översättning från svenska 
till engelska. Den engelska morfologin är mer begränsad än den svenska, vilket gör detta till 
ett av de mindre problemen. Däremot ställer svenskans rika möjligheter att bilda 
sammansättningar till problem. Nya sammansättningar bildas ständigt, vilket innebär att ett 
översättningslexikon aldrig kan vara helt fullständigt. Det måste finnas mekanismer för att ta 
hand om sammansättningar utanför lexikonet och att översätta dem. Ord utanför lexikonet 
antas vara sammansättningar och regler tillämpas som delar upp dem i kända delar och 
översätter varje del för sig. Ibland hjälper enkla regler, t.ex. gasblandare -> gas + blandare -
> gas mixer, men långt ifrån alltid. Sammansättningsanalysen kan förfinas i det oändliga, men 
alla problem kommer den ändå inte att kunna lösa. Då får översättningssystemet lämna ordet 
oöversatt.  
 Syntaxen, däremot, bjuder på många problem. Det mest genomgripande gäller 
ordföljden i huvudsatser. Där har engelskan rak ordföljd, dvs. subjektet föregår predikatet, 
medan svenskan har omvänd ordföljd i satser som inleds av adverbial. För svenskans del tar 
där en annan regel över, nämligen den som säger att predikatsverbet, det böjda verbet, ska stå 
på andra plats i satsen. Problematiken illustreras av exemplet nedan. 
 
Efter avslutad kurs förväntas studenten ha grundläggande kunskaper om dynamiken i 
atmosfären. 
 
On completion of the course, the student is expected to have basic knowledge of the dynamics 
of the atmosphere. 
 
Den svenska satsen inled med ett adverbial, efter avslutad kurs i första positionen. Därefter 
följer det böjda verbet förväntas  i andra positionen, och därefter kommer subjektet studenten. 
Engelskan, däremot, har den raka ordföljden med subjektet the student före predikatet is 
expected. För att översättningssystemet ska kunna tillämpa denna till synes enkla regel måste 
det hitta andra positionen och det böjda verbet i den svenska satsen. Detta i sin tur förutsätter 
att det känner igen frasen efter avslutad kurs som en enhet, som fungerar som adverbial. Inte 
bara prepositionsfraser, som i det här exemplet, utan också enkla adverb och hela satser kan 
föregå det finita verbet i svenska huvudsatser. Detta sammantaget ställer stora krav på den 
grammatiska analysen av källspråksmeningen. En enkel analys som visar satsen som en följd 
av ord med angivande av ordklass och böjning räcker inte till. Orden måste grupperas och de 
grammatiska relationerna (subjekt, finit verb, adverbial, objekt etc.) måste framgå. Det är en 
stor och svår uppgift som kräver en omfattande grammatik kompletterad med lexikal kunskap 
om de enskilda ordens konstruktionsbenägenhet och ibland också deras betydelse, semantik.  
 Det finns många andra syntaktiska svårigheter vid översättning från svenska till 
engelska. Do-omskrivning av frågor och negation, och there-konstruktioner för att uttrycka 
svenskans det finns är bara några i mängden. 
  Många av datorns översättningsproblem upplevs inte som problem för den mänskliga 
översättaren. De löses med hjälp av språklig intuition. Däremot kan den mänskliga 
översättaren ha problem med att vara konsekvent i fråga om användning av termer och annan 
nomenklatur samt siffer- och måttsangivelser. Där är datorn överlägsen. 
  



Hur går det till när datorn översätter? 
I huvudsak finns det två olika sätt att maskinöversätta. Antingen använder man sig av en 
språkvetenskaplig metod, s.k. regelbaserad översättning, eller också av en statistisk metod 
som bygger på återanvändning av stora mängder mänskligt översatt text. Nedan presenteras 
några olika ansatser till regelbaserad översättning och därefter redogörs för huvudprinciperna 
för statistisk maskinöversättning. Slutligen går vi in på olika sätt att kombinera de båda 
angreppssätten för att få ut det bästa av dem. 
 

Regelbaserad översättning 
Översättning handlar om att ersätta ett textmaterial på ett språk, källspråket, med ett 
ekvivalent textmaterial på ett annat språk, målspråket. Ekvivalensen avser i första hand 
textens innehåll, i andra hands dess stil. Om nu en dator ska utföra översättningen, så måste 
den på något vis komma åt innehållet i källtexten, överföra det till målspråket och producera 
en motsvarande text på målspråket. Ytterst handlar det då om att modellera språkförståelse 
och språkproduktion, två gigantiska datorlingvistiska forskningsuppgifter. Så såg man också 
på uppgiften i de första teoretiska bidragen till forskningen om maskinöversättning som gavs 
av språkvetare i Sovjetunionen såväl som i USA och Europa. Men de system som man 
faktiskt lyckades bygga var mycket mer begränsade. 
 
Direktöversättning 
De första översättningssystemen tog sin utgångspunkt i källtexten och översättningen gick 
direkt från källtext till målspråkstext utan någon språklig analys och mellanliggande 
innehållsrepresentation. De delade upp källspråkstexten i lämpliga bitar, 
översättningssegment, och varje sådant segment byttes ut mot ett motsvarande segment i 
målspråket, en översättningsekvivalent. Bytet styrdes av ett eller flera översättningslexikon. 
Då man gick direkt från källspråk till målspråk kom modellen att benämnas 
direktöversättning (Hutchins & Somers 1992).  

Kvaliteten på de översättningar som en direktöversättningsmodell producerar är helt 
beroende på lexikonet, dess omfattning och kvalitet. Modellen har inga inbyggda tekniker för 
att klara av de översättningsproblem som diskuterats ovan. Lexikonet kan dock omfatta inte 
bara enskilda ord utan också längre uttryck, vilket är en viktig aspekt. Problem avseende 
flertydighet i källspråket och i översättningsrelationen måste hanteras med särskilda regler. Så 
länge det inte görs någon grammatisk analys måste dock reglerna formuleras för de enskilda 
orden och kan inte göras generella. Därigenom blir det svårt att få dem att täcka alla de 
enskilda fallen.  

Trots de principiella brister som ett renodlat direktöversättningssystem har, arbetar 
merparten av de enkla översättningssystem som finns tillgängliga på webben enligt de 
principerna. Ibland kan den råöversättning som ett sådant system levererar vara tillräcklig, 
t.ex. då syftet med översättningen endast är att ge en ungefärlig uppfattning om vad ett 
dokument handlar om. Då kraven är högre får man räkna med betydande insatser i fråga om 
granskning och rättelse, s.k. post-redigering. Nedan ges exempel på ett tidigt 
direktöversättningssystem för persondator, PC-Translator, som inkluderar översättning från 
svenska till engelska. 
Produkten levereras med ett svenskt-engelskt baslexikon, ett lexikon över sammanhängande 
fraser och ett fraslexikon där användaren kan specificera krav på kontexten med s.k. wild 
cards. Baslexikonet upptar svenska ordformer med översättningar till engelska. De är 
ordklassmärkta, och för substantiven anges även numerus och bestämdhet. Totalt omfattar 
baslexikonet ca. 50.000 ordformer av blandat slag. I fraslexikonet kan man finna enheter som 
allmänt bruk -> common use. Lexikonförfattaren har också möjlighet att uttrycka 



frasöversättningar på ett sätt som tar hänsyn till textsammanhanget, t.ex. att den svenska 
frasen den här översätts med this, om den följs av ett substantiv i bestämd form singularis och 
att frasen de här översätts med these om den följs av ett substantiv i bestämd form pluralis. 
Användaren kan ändra i de medföljande lexikonen och också skapa egna lexikon av alla de tre 
slagen. Hon har stor frihet att definiera fraser, och resultatet av översättningen är till stor del 
beroende på hur väl man som lexikograf lyckas med det. Trots dessa möjligheter blir 
kvaliteten på den resulterande översättningen som regel låg, vad gäller löpande text. För 
tabeller och listor inom ett begränsat ämnesområde blir utfallet bättre.  

Våren 1992 gjordes en utprovning av den svensk-engelska versionen av PC Translator 
på en allmän studieplan för forskarutbildning i datorlingvistik d.v.s. sakprosa inom ett relativt 
begränsat ämnesområde. Användarlexikon av alla de tre slagen definierades. Resultatet av 
översättningen granskades och redigerades av en facköversättare. Sedan gjordes en 
meningsvis parallellställning av de tre textversionerna: källtexten, den maskinöversatta texten 
och den redigerade texten. Nedan visas exempel från denna uppställning.  
  

Sv:  1 Studieplanen är fastställd av …  

PC Trans:  1 The curriculum is adopted of …  

En:  1 This curriculum has been adopted by  … 

 

Sv:  4 Mål för utbildningen  

PC Trans:  4 Goal for the study programme  

En:  4 Goal for the study programme  

 

Sv:  7 … och problemställningar som kan förväntas bli  

PC Trans:  7 … and research problems which can is expected be  

En:  7 … and research problems that can be expected to be  

 

Sv:  8 … angränsande vetenskaper som är av omedelbar vikt för specialområdet 

PC Trans: 8 … adjoining sciences that (who or as) is of immediate weight for area of concentration  

En:  8 … adjoining sciences as are of immediate significance for his/her research,  

 
Genomgående är den maskinöversatta texten är begriplig, och det finns en mening i utdraget 
som granskaren funnit tillfredsställande och lämnat utan åtgärd (4). Men det finns också 
grammatiska fel som har åtgärdats (7 can is expected be->can be expected to be, 8 that (who 
or as) is-> as are). I flera fall har granskaren valt ett stilistiskt bättre men betydelsemässigt 
likvärdigt alternativ (2 the curriculum -> this curriculum, is adopted -> has been adopted. 

Ett fåtal av de stilistiska förbättringar som granskaren gjort skulle kunna åtgärdas genom 
att lexikonen förfinas och utvecklas ytterligare, men de flesta inte. De båda konstruktionsfelen 
i utdraget går inte att komma åt med den enkla direktöversättningstekniken. Här krävs en mer 
utvecklad översättningsmodell med grammatisk analys av den svenska källtexten. Nedan ska 
vi titta på sådana modeller. 
 
Utvidgad direktöversättning 

Som nämnts ovan kan man komplettera en direktöversättningen med särskilda regler, 
som tar hand om kända översättningsproblem. Reglerna kan gälla analys av källspråksorden, 
igenkänning av flerordsuttryck som bör behandlas som enheter, översättning av prepositioner, 
igenkänning av subjekt och predikat och ordföljdsfrågor. Analysen av källspråksorden 
resulterar vanligen i uppgift om ordklass, grundform och böjningsform. Det är med andra ord 



vanligen någon form av ordklasstaggning. Taggningen gör det möjligt att formulera övriga 
regler i termer av ordklasser, vilket bidrar till att göra reglerna generella. Vad gäller 
flerordsuttryck, så blir sådana regler särskilt viktiga för svenskans partikelverb, t.ex. ta bort -
> remove, känna igen –> recognized etx. Utvidgningen av direktöversättningssystem med 
särskilda översättningsregler kan bidra till att göra dem kraftfulla. En svårithet är dock att få 
reglerna att täcka alla olika fall.  

Som ett utvidgat direktöversättningssystem fungerar världens mest använda 
maskinöversättningssystem, Systran (av System Translation). Det förekommer i många 
versioner och för många språk. Kvaliteten i översättningen varierar med språkparen beroende 
dels på översättningslexikonen, som kan vara olika väl utvecklade för olika språkpar, dels på 
översättningsreglerna, som även de kan vara olika väl genomarbetade. 
Systran utvecklades i USA av ungraren Peter Toma, och den första versionen släpptes 1969. 
Den gällde översättning från ryska till engelska. För närvarande omfattar Systran mer än 20 
språkpar. En svensk<->engelsk version kom 2003. Den utvecklades av det franska företaget 
Systran S.A., som äger programmet. Utvecklingen skedde med stöd från EU, VINNOVA och 
Uppsala Universitet. Den skedde inom ramen för ett 8-månadersprojekt, och målet var att 
uppnå begriplighetskvalitet (eng. browsing quality). Målet uppnåddes vid översättning inom 
vissa ämnesområden, men kanske inte fullt ut för allmänspråket. Systran finns att prova i 
olika versioner på webben, t.ex. http://babelfish.altavista.com/ (ej svenska) och 
 http://www.systran.co.uk/.  

Även sökmotorn Google använder sig av Systran för översättning av franska, tyska, 
italienska, spanska och portugisiska webb-sidor till engelska. Vissa språkversioner av Systran 
används dagligen av EU-översättare och administratörer inom de Europeiska institutionerna. 
För att illustrera möjligheter och problem med utvidgad direktöversättning, visar vi nedan 
några översättningsexempel från arbetet med utvecklingen av den svensk-engelska versionen 
av Systran. 

 
Ex. 1:  "Enskilda företagare som inte bildat bolag klassificeras hit." 

"Individual entrepreneurs that have not formed companies are classified  here.” 
 

Anm. Systemet har känt igen bildat som en supinform och översätter den korrekt som have 
formed trots att svenskan har utelämnat hjälpverbet. Negationen är placerad på rätt plats. 
 
Ex. 2:  "När byarna kontaktades hade de inte ens utsatts för influensa."  

"When the villages were contacted had they not even been exposed to flu.” 
 

Anm. Systemet har inte hittat subjektet och genererat därför fel ordföljd. Förklaringen är den, 
att den inledande bisatsen När byarna kontaktades  inte känts igen som en enhet, varför 
systemet inte hittar fram till huvudsatsens böjda verb hade i andra positionen och inte heller 
till subjektet i positionen därefter. 
  
Ex. 3:  "Vad kan vi lära av Arrawetestammen?"  

"What can we faith of the Arawete?” 
 

Anm. Systemet tolkar lära som ett substantive i stället för som ett verb. Förklaringen är den 
att det inte hittar förbindelsen mellan kan and lära; det finns ingen grammatikregel som 
täcker det här fallet med frågekonstruktion. 
 
Ex. 4:  ”Extrapoleringen går till så här. "  

”The extrapolation goes to so here.” 

http://babelfish.altavista.com/
http://www.systran.co.uk/


 
Anm. Systemet känner inte igen partikelverbet gå till och översätter därför felaktigt. 
  
Transferbaserad översättning 
I den transferbaserade översättningen görs en mer omfattande grammatisk analys än i den 
utvidgade direktöversättningen. Målsättningen är att göra en fullständig analys av den 
mening, det textsegment, som ska översättas. Därigenom får man en god grund för 
översättningen både när det gäller hantering av grammatiska språkolikheter och lexikala 
flertydigheter.  

Analysen resulterar i en grammatisk struktur, en satslösningsstruktur, och det är den 
strukturen som översätts, transfereras, därav namnet. Man går sålunda inte direkt från 
källspråk till målspråk utan via en mellanliggande syntaktisk representation. Översättningen 
förlöper i tre steg, d.v.s. analys av källspråket, transfer mellan källspråk och målspråk samt 
generering av målspråket. Med andra ord översätts en syntaktisk representation av 
källspråksmeningen till en syntaktisk representation av målspråksmeningen, och i 
genereringssteget byggs målspråkstexten upp.  

Den transferbaserade översättningstekniken har visat sig framgångsrik på marknaden. 
Den mellanliggande strukturen i dessa system brukar innehålla uppgift om grammatiska 
relationer som subjekt, finit verb, adverbial, objekt etc. De kan kännas igen med större 
träffsäkerhet i ett transfersystem som gör en fullständig analys av källspråksmeningen än i ett 
utvidgat direktöversättningssystem som gör punktvisa analyser. Nedan visas exempel på 
översättningsproblem som kan hanteras med transferregler som formuleras i termer av 
grammatiska relationer 

 
Fyll på olja i växellådan. -> Fill the gearbox with oil.  
 
Exemplet är hämtat ur en parallell-korpus av servicelitteratur från Scania CV AB och 
översättningen är gjord av en facköversättare. Vi ser att översättaren har gjort en omskrivning 
och bytt perspektiv. Källtexten har fokus på oljan, som står som objekt till verbet fylla på 
medan det är växellådan som utgör objektet i den engelska översättningen. Vi kan tänka oss 
att perspektivbytet har att göra med att det är svårt att hitta en riktig motsvarighet till det 
svenska verbet fylla på. Samtidigt kan vi notera, att översättningen innebär en viss 
betydelseförskjutning. Den engelska översättningen antyder att hela växellådan fylls med olja, 
medan den svenska förlagan inte säger något om hur mycket olja som ska fyllas på. 
Uppenbarligen har översättaren prioriterat ”flytet” i den engelska översättningen framför 
innehållet i den svenska förlagan. Skulle ett transferbaserat översättningssystem kunna 
genomföra ett perspektivbyte av det här slaget? Ja, det är fullt möjligt, förutsatt att analysen 
kan redovisa vad som är verb (fylla på), objekt (olja) och lokationsobjekt (i växellådan). Man 
kan då utforma transferregler, som säger att verbet fylla på ska översättas med fill i kontexter 
där objektet utgörs av olja och där det finns ett lokationsobjekt, en prepositionsfras. Vidare 
utformar man transferregler som säger att det svenska objektet ska transfereras till ett 
adverbial, en prepositionsfras, som består av prepositionen with och en översättning av olja 
(oil); huvudordet i den svenska prepositionsfrasen i växellådan transfereras till objekt i den 
engelska översättningen. Nedan ges ytterligare ett exempel på en översättning, som innebär 
ett perspektivbyte. Även detta exempel är hämtat från Scania. 
 
I oljefilterhållaren sitter en överströmningsventil. -> The oil filter retainer has an overflow 
valve. 
 



Här framstår grundproblemet som en svårighet att hitta en engelsk översättning till det 
svenska verbet sitta. Översättaren har löst det genom att ”vända på steken” och låta 
huvudordet i prepositionsfrasen (oljefilterhållaren) bli subjekt och svenskans subjekt (en 
överströmningsventil) bli objekt samt sammanbinda subjekt och objekt med verbet have. 
 Som framgår av resonemanget ovan, är det inte helt lätt att uttrycka transferregler i 
naturligt språk, och det är heller inte den väg man kan gå då man utformar transferregler. Man 
behöver ett formellt språk att uttrycka sig i, ett språk som datorn kan läsa av på ett entydigt 
och fullständigt vis. Att definiera sådana språk, formalismer, är förknippat med stora 
svårigheter och också att använda sig av dem för att bygga grammatiker och transferregler. 
Härför krävs träning och utbildning. Man brukar säga att transferbaserade system är 
kunskapsintensiva. Med det menar man att de kräver stora mängder språk- och 
översättningskunskap, men också att det krävs specialistkompetens för att utforma dem. 
Nedan ges exempel på en transferregel som svarar för det perspektivbyte som sker i det första 
exemplet ovan. Regeln är något förenklad. Den är uttryckt i en formalism som används i ett 
transferbaserat system som utvecklats vid Uppsala universitet, se fig. 1. Systemet finns som 
en forskningsprototyp, Multra (Beskow 1993, Sågvall Hein 1997 ), men har också 
vidareutvecklats till att kunna hantera dokument av realistisk storlek (Weijnitz et al. 2004) 
och också fått en kommersiell användning i Convertus-systemet. 
 
LABEL  
PRED.FYLLA+PÅ+OLJA+I  
SOURCE  
<* VERB LEX> = FYLLA2.VB+PÅ.PL.1  
<* VERB WORD.CAT> = ?VERB  
<* SUBJ> = ?SUBJ  
<* OBJ.DIR> = ?OBJDIR1  
<* OBJ.LOC PHR.CAT> = NP  
<* OBJ.LOC PREP> = ?PREP  
<* OBJ.LOC POBJ> = ?POBJ1  
TARGET  
<* VERB LEX> = FILL.VB.0  
<* VERB WORD.CAT> = ?VERB  
<* SUBJ> = ?SUBJ  
<* OBJ.DIR> = ?OBJ.DIR2  
<* OBJ.LOC PHR.CAT> = PP  
<* OBJ.LOC PREP LEX> = WITH.PP.0  
<* OBJ.LOC PREP WORD.CAT> = PREP  
<* OBJ.LOC POBJ> = ?POBJ2  
TRANSFER  
?OBJDIR1 <=> ?POBJ2  
?POBJ1 <=> ?OBJ.DIR2  
 

Figure 1: Ett exempel på en transferregel i Multraformalismen. 
 

I de kommersiella transfersystemen är man som regel mycket restriktiv när det gäller att visa 
vilka formalismer man använder sig av, så vi får nöja oss med detta exempel.  

Språkliga resurser 
I alla regelbaserade maskinöversättningssystem behövs stora mängder språkkunskap. I de 
allra första översättningsprogrammen bakade man in språkkunskapen i programkoden. Det 
gjorde den svår att överblicka, rätta och utvidga, och inte minst, blev det svårt att byta språk. 
För att gå över från ett språkpar till ett annat måste man skriva ett helt nytt program. I de 
moderna systemen håller man isär språkkunskapen från de dataprogram som bearbetar den. 



Det innebär att programmet kan vara oförändrat medan man kan nöja sig med att byta ut de 
språkliga resurserna, språkmodulerna när man byter språk. 
 

Översättningslexikonet 
Den allra viktigaste språkliga resursen i ett maskinöversättningssystem är 
översättningslexikonet. Det är ofta uppdelat i ett allmänlexikon och olika ämneslexikon. 
Ämneslexikonen är utbytbara och väljs efter vilka ämnesområden, domäner, som översätts. 
Om ett ord finns med både i det allmänna lexikonet och i ämneslexikonet, så brukar det vara 
en bra strategi att välja den översättning som ämneslexikonet ger, t.ex. poäng  -> credit hellre 
än point vid översättning av kursplaner, medan point skulle vara att föredra vid översättning 
av sporttext. Om översättningssystemet inriktas mot olika ämnesområden och texttyper, där 
varje område har sitt lexikon, så kan vissa lexikala flertydigheter lösas. Det är ett av skälen till 
att det är lättare att åstadkomma bra maskinöversättning inom avgränsade fackområden än av 
allmänspråket, sådant det kommer till uttryck i tidningar, allmänna hemsidor och 
epostmeddelanden. Ett baslexikon med allmänspråk brukar kunna innehålla mellan 2000 och 
10000 ord, medan ett ämneslexikon kan uppgå till mellan 20000 och 30000 ord; storleken 
beror givetvis på hur stort ämnesområde man avgränsat. I lexikonet till ett 
översättningsprogram för översättning av svenska kursplaner till engelska, upptar 
allmänlexikonet 12000 ord och ämneslexikonet i sin helhet närmare 30000. Ämneslexikonet 
är i sin tur uppdelat i mindre lexikon för de olika ämnen som kursplanerna avser.  
 
Innehåll och format 

I översättningslexikonet behöver man både enstaka ord och flerordsuttryck. Vidare 
behövs grammatisk information om orden som t.ex. vilken ordklass de hör till och hur de 
böjs. För verbens del är det viktigt att veta hur de konstrueras, t.ex. om de tar objekt eller inte. 
Det är information som den grammatiska analysen behöver. För substantivens del kan 
systemet behöva skilja mellan ämnesnamn (mjölk) och individsubstantiv (hus). Den första 
typen förekommer inte i pluralis och kan inte föregås av obestämd artikel till skillnad från de 
sistnämnda. Information av detta slag och mycket annat måste finnas i lexikonet för den 
språkliga analysen. Varje översättningssystem kräver sitt speciella format på lexikonet och 
specificerar också vilken information som krävs om de enskilda orden. Det innebär, att man 
måste skräddarsy lexikonen. Man skulle önska sig att det funnes färdiga översättningslexikon 
att köpa, som skulle kunna passa till de olika översättningssystem, ”översättningsmotorer”, 
som finns att tillgå kommersiellt eller som forskningssystem. Så är det tyvärr inte. Däremot 
kan man till vissa kommersiella system köpa särskilda ämneslexikon. Dock måste de i de 
system vi känner till tillföras ett och ett vilket är en begränsning. Ett problem när det gäller att 
låta användaren utöka lexikonen i de regelbaserade systemen är den språkvetenskapliga 
information som måste tillföras och det faktum att den måste presenteras i ett visst format. 
Det krävs sålunda både ett språkvetenskapligt och ett tekniskt kunnande av användaren. Det 
är en utmaning för leverantörerna av de kommersiella systemen att underlätta 
lexikonuppdateringen genom att tillhandahålla intelligenta stödsystem som t.ex. kan räkna ut 
böjningstyp för ett ord utifrån uppgift om ordklass samt ett fåtal nyckelformer. 

 
Uppbyggnad 

Att bygga ett maskinöversättningslexikon av realistisk storlek, på t.ex. cirka 30 000 ord 
för en viss domän är en gigantisk uppgift, om den ska utföras helt manuellt. På senare tid har 
man utvecklat tekniker för att skapa lexikon på grundval av tidigare översatta texter och deras 
källtexter. Källtext och måltext parallellställs automatiskt, stycke för stycke och mening för 
mening, och så kallade ordlänkningsprogram kopplar ihop ord och fraser i källtexten med ord 



och fraser i måltexten. På så vis får man fram ett underlag till ett översättningslexikon, 
bestående av ord och fraser med tänkbara översättningar. Programmen arbetar med statistiska 
metoder och kan uppnå en träffsäkerhet på upp emot 80 %, dvs. cirka 80 % av de föreslagna 
översättningskandidaterna är giltiga. Inte alla ord kommer med. Andelen missade orden kan 
man få ned till cirka 20 %. Hur bra programmen lyckas beror i första hand på hur stor 
översättningskorpus man har tillgång till. En annan faktor är hur varierat språket i korpusen 
är. Bäst lyckas programmen med repetitiva texter. En tredje faktor gäller hur lika/olika de 
aktuella språkparen är. För att metoden ska löna sig bör man ha en översättningskorpus på 
minst 100 000 löpord. Lexikonunderlaget som kommer ut ur ordlänkningsprogrammet måste 
granskas och revideras manuellt, och språkvetenskaplig information ska tillföras. Fördelen 
med en metod av detta slag, bortsett från att det är ett effektivt sätt att arbeta på, är att man 
kan skräddarsy lexikon för en given domän. Avsaknaden av översättningskorpusar är många 
gånger ett problem. Men ibland kan de föreligga som översättningsminnen. Alternativa 
metoder som man tidigare provat har varit att med automatiska metoder anpassa elektroniska 
lexikon gjorda för människor till de krav som maskinöversättningen ställer. Dessa metoder 
har dock visat sig mindre framgångsrika. Ett problem är att lexikonen förutsätter 
språkkunskap hos den användaren, människan, som datorn inte har. All information måste 
sålunda tolkas och skrivas ut på ett fullständigt och explicit vis. 
 
Täckning 
Hur mycket man än arbetar med översättningslexikonet, så kan man inte garantera full 
täckning. Det beror bl.a. på att det finns produktiva uttryck av olika slag som nyskapas 
kontinuerligt. Sålunda utgör sifferuttryck av olika slag en oändlig mängd. Man kan inte lägga 
in dem alla i lexikonet utan får formulera regler som känner igen dem och översätter dem. 
Ibland kan det räcka med att kopiera dem från källtext till måltext, men ibland inte, som t.ex. 
när det gäller decimaltal och uttryck för datum; då måste vissa förändringar ske mellan 
språken. Andra problem vållar  
egennamnen, vilka som regel inte kan förutses fullt ut. En vanlig strategi är att lämna de 
egennamn som inte finns med i lexikonet oöversatta och behålla den stora bokstaven, 
versalen. En tredje typ av produktiva uttryck, som kännetecknar bl.a. svenska är 
sammansättningar och andra avledningar. Vanliga sammansättningar och avledningar kan 
läggas in i lexikonet, men nyskapelser måste hanteras på annat vis. Ett sätt är att skapa ett 
ordanalysprogram, som delar upp okända ord i mindre beståndsdelar, och översätter delarna 
för sig. Härför krävs att de ingående delarna finns med i lexikonen. En sådan metod fungerar 
många gånger väl, t.ex. telefonsamtal –> telephone call, men inte alltid t.ex. sjukhus (hospital 
inte sick house), solcell (solar cell, inte sun cell). 
 

Grammatiken 
Grammatiken i ett regelbaserat system kan sägas sönderfalla i tre delar: en för källspråket, en 
för målspråket och en för förhållandet mellan dem. De finns inte färdiga att hämta någonstans 
ifrån utan måste utvecklas för varje system och varje språkpar. Grammatikutveckling är ett 
krävande och omfattande arbete och målsättningen är att skapa grammatiker som helt täcker 
den språkliga variationen. Då kan t.ex. varje mening som ska översättas analyseras från början 
till slut, de flesta flertydigheter lösas upp och en bra grund skapas för själva översättningen, 
transfern. Beroende på den språkliga variationen kan man sällan uppnå det målet. Man får 
räkna med att det dyker upp meningar som inte kan få fullständiga analyser, t.ex. beroende på 
komplicerade satsflätor, och där översättningen måste bygga på delanalyser. En översättning 
som bygger på delanalyser är mindre säker än en som bygger på en fullständigt analyserad 
mening.  



En förutsättning för en fullständig analys är att även lexikonet är komplett eller kan falla 
tillbaka på en säker sammansättningsanalys eller strategier för att hantera egennamn och 
andra produktiva uttryck. Grammatiken innehåller vanligen också en del, som redogör för 
ordens böjning, en morfologisk grammatik. Därigenom kan man nöja sig med att lägga in 
ordstammar med böjningsmönster i lexikonen, i stället för varje enskild böjningsform för sig. 
Tillgång till sådana morfologiska grammatiker blir särskilt viktig för böjningsrika språk som 
t.ex. finska och turkiska. 

Hittills har grammatikutvecklingen utförts helt manuellt. På senare tid har man inom 
forskningen börjat experimentera med metoder för att automatiskt känna igen ord- och 
satsmönster i text och på så vis kunnat automatisera grammatikutvecklingen till en del. 
Metoderna bygger till stor del på statistik. Vad gäller igenkänning av ordmönster för att bygga 
böjningsgrammatiker har man redan fått fram goda resultat.  Vad gäller satsmönster, så är 
variationen större och problematiken svårare. Framför allt krävs det mycket stora 
textmängder, miljontals ord, för att man ska få fram resultat av betydelse. Här kan man 
förvänta sig stora framsteg i framtiden. 
 

Interlinguaöversättning  
Interlinguaöversättning är en typ av regelbaserad översättning, där man gör en djupare analys 
av texten än vid transferbaserad översättning. Tanken är att analysen ska leda fram till en 
språkoberoende innehållsrepresentation, en s.k. interlingua, från vilken målspråkstexter på 
olika språk kan genereras. Vi får då, i teorin, en översättningsprocess i två steg, till och från 
interlinguan, och det språkparsberoende översättningssteget, transfern, bortfaller. Renodlad 
interlinguaöversättning är dock närmast en utopi, då ingen ännu lyckats definiera en 
språkoberoende, formaliserad innehållsrepresentation som innehåller all den kunskap som 
finns i och mellan raderna i källtexten och som måste beaktas vid översättningen.  

Till den information som finns utsagd i texten kommer också kunskap om den 
kommunikativa situationen samt icke-språklig bakgrundskunskap. Det kan t.ex. handla om 
sakförhållanden som bidrar till att klargöra textens syftningssammanhang. Det faktum, att 
interlinguabaserad översättning kräver tillgång till många olika kunskapskällor, är 
kunskapsintensiv, gör att den ibland benämns kunskapsbaserad översättning. Man kan ställa 
sig frågan om en språkoberoende innehållsrepresentation av det slag som den 
interlinguabaserade översättningen kräver överhuvudtaget är möjlig. Till dem som på 
filosofisk grund hävdar motsatsen hör Winograd & Flores (1986).  

Trots att något renodlat interlinguasystem inte existerar, träffar man på termen i dagens 
maskinöversättningslitteratur. Vad man i de sammanhangen vanligen avser med interlingua är 
en textrepresentation som fungerar som gemensam grund för översättning mellan ett 
begränsat antal olika språk. I ett sådant system ingår ett språkberoende översättningssteg, i 
vilket bl.a. de lexikala utbytena sker.  
 

Statistisk maskinöversättning 
I början av 90-talet började man experimentera med en helt ny typ av maskinöversättning. 
Tanken var att man storskaligt skulle utnyttja tidigare översättningar. De första experimenten 
utfördes vid ett av IBM:s forskningslaboratorier i USA. Metoden byggde på att man 
automatiskt parallellställde tidigare översättningar och kopplade ihop dem, stycke för stycke, 
mening för mening, fras för fras och ord för ord. Genom att ord och fraser i källspråket 
kopplades ihop med tänkbara motsvarigheter i målspråket fick man fram en s.k. 
översättningsmodell. Ihopkopplingen av orden, ordlänkningen, byggde i första hand på 
samförekomst. Om ett ord, teckensträng, förekom i många källspråksmeningar och ett annat 



ord ungefär lika många gånger i motsvarande målspråksmeningar, så var det sannolikt att de 
var varandras översättningar. Eftersom ihopkopplingen byggde på sannolikheter, så blev det 
typiskt så att översättningsmodellen för varje källspråksord pekade ut många olika 
målspråksalternativ. Översättningsmodellen kan betraktas som ett automatgenererat 
översättningslexikon. Så utnyttjas det också i den statistiska maskinöversättningen. Texten 
översätts enligt översättningsmodellen på i princip samma sätt som i en 
direktöversättningsmodell. Skillnaden är bl.a. den att det kommer att finnas väldigt många 
översättningsalternativ för varje ord. Resultatet måste sålunda rensas på lämpligt vis. I detta 
syfte kompletterar man systemet med en s.k. språkmodell. Det är en enkel syntaxmodell, 
grammatikmodell om man så vill, för målspråket, som helt enkelt består av upprepade 
sekvenser av ord av olika längd, vanligen högst fyra. De alternativ i den orensade översatta 
texten som bäst stämmer överens med språkmodellen väljs. Språkmodellen ger ledning både 
vad gäller ordföljd i målspråket och när det gäller att välja rätt översättningsalternativ för de 
olika orden. En avkodare, decoder, läser av de översättningsalternativ, som ger den totalt sett 
högsta sannolikheten då man kombinerar översättningsmodellen och språkmodellen. De 
statistiska översättningssystemen möttes med stor skepsis när de först presenterades. Det har 
dock visat sig, att man kan uppnå bättre resultat än vad som först antogs. Den stora fördelen 
med statistiska system är att det går fort att bygga dem för olika språkpar, förutsatt att man 
tillräckligt stora översättningskorpusar att träna dem på. Det handlar om hundratusentals 
sammanlänkade meningspar. Mycken forskning ägnas nu åt att på olika sätt förbättra dem. I 
de första, renodlade modellerna fanns ingen språkkunskap alls. Resultatet var helt beroende 
av storleken på översättningskorpusen, träningskorpusen, graden av språklig variation i den 
och likheter/olikheter mellan språken. Det tycks finnas en gräns för hur långt man kan komma 
med dessa renodlat statistiska system. Bland annat får man problem med ord som faller bort, 
med morfologin och med syntaxen.  

En flerspråkig parallellkorpus som använts mycket i forskning om statistisk 
maskinöversättning är inläggen i Europaparlamentet. De nedtecknas och översätts manuellt 
till alla EU-språken. Korpusen har ett relativt blandat innehåll som spänner över många 
ämnesområden. Ett experiment genomfördes, där ett statistiskt system tränades med 
standardprogramvara för översättning till och från svenska och övriga språk (Sågvall Hein & 
Weinjitz 2006). Träningen gjordes på en del av korpusen, som omfattade trettiotvå tusen 
meningspar. Resultaten visade, att det blev skillnad för de olika språkparen. Bästa resultatet 
uppnåddes vid översättning från svenska till danska, medan det gick sämst vid översättning 
från finska till svenska. Inget resultat var tillräckligt bra som grund för postredigering.   
Mycket forskning som handlar om att berikade statistiska systemen med språkvetenskaplig 
kunskap. Hur det ska ske är långt ifrån uppenbart, då såväl översättningsmodellen och 
språkmodellen helt enkelt består av sannolikheter. Utvecklingen påminner om den som skett 
med direktöversättningssystemen. Man har gradvis introducerat språkkunskap och gradvis 
förbättrat dem, men nu på en statistisk grund som tar tillvara den översättningskunskap som 
finns lagrad i tidigare översättningar.  

Hybridsystem 
Både de regelbaserade och de statistiska systemen har sina för- och nackdelar. Problemen 
med de regelbaserade systemen är att det är svårt att uppnå tillräcklig täckning i lexikon och 
grammatik, vilket påverkar översättningskvaliteten negativt. När de språkliga resurserna inte 
räcker till måste man hitta olika upphämtningsstrategier. Här kommer statistiska metoder in, 
som t.ex. att konsultera en språkmodell för att göra de lexikala val som analysen inte lyckats 
med. Som nämnts ovan finns det en gräns för hur bra översättningar ett statistiskt system kan 
producera. Genom att gradvis bygga in språkkunskap, t.ex. genom att tagga eller på annat vis 
analysera träningstexterna, försöker man höja kvaliteten. Forskningen och utvecklingen går 



sålunda mot kombinationssystem, hybridsystem, där man försöker ta tillvara fördelarna med 
de olika ansatserna.  
 

Utvärdering av maskinöversättning 
För den som utvecklar ett maskinöversättningssystem och för den potentielle användaren är 
det viktigt att veta vilken översättningskvalitet systemen kan producera. Det behövs en 
utvärdering. Den äldsta metoden går ut på att anlita mänskliga utvärderare. Här brukar man av 
tradition titta dels på hur väl översättningen fångar innehållet i källtexten, dels hur bra ”flyt” 
översättningen har. När det gäller maskinöversatt text brukar man använda sig av ganska 
grova mått. Utvärderarna få besvara frågor om de enskilda meningarna av typen: Är texten 
begriplig? Innehåller den grova fel? Innehåller den mindre fel? Hur många ord har lämnats 
oöversatta i texten? Hur många ord har felöversatts? Hur många ordföljdsfel innehåller 
texten? Hur många böjningsfel? etc. Ett problem med mänsklig utvärdering är att i 
maskinöversättningssammanhang handlar om stora mängder översatt text och sålunda tar tid 
och är kostsamt. Ett annat problem är att mänskliga bedömare ofta inte är överens i sina 
bedömningar.  

I samband med den tidiga utvecklingen av statistisk maskinöversättning presenterades 
också metoder för automatisk utvärdering av maskinöversatt text. De byggde på att den 
maskinöversatta texten jämfördes med mänskligt översatt text, och att ett likhetsmått 
beräknades. Den mest kända och använda metoden går ut på att man beräknar ett mått BLEU, 
som bygger på andelen enskilda ord och sekvenser av ord (två, tre och fyra) som återfinns i de 
båda textversionerna. Måttet går från 0 till 1. Om man beräknar det på ett meningspar, och får 
värdet 0, så betyder det att de båda översättningarna inte har något ord gemensamt, medan 
värdet 1 innebär att de är identiska. Värden dessemellan uttrycker olika grader av likhet. För 
att göra en rättvis bedömning skulle man behöva ha tillgång till en mängd goda 
översättningar. Det har man i praktiken aldrig, utan man får nöja sig med en enda 
översättning, som får fungera som facit. Det gör att sådana jämförelser måste tas med en nypa 
salt. Facitöversättningen kan ha ett visst ord, medan ett annat ord eller uttryck kan vara lika 
bra, t.ex. i översättning till svenska kanske resp. eventuellt, taket på huset resp. husets tak. De 
automatiska jämförelser som vanligen används är helt formella och ger utslag för varje enskilt 
tecken. Om facitöversättningen t.ex. har reporting och maskinöversättningen report, så 
betraktas de båda orden som olika i en BLEU-utvärdering. Om man jämför med en enda 
mänskligt översatt text och får ett BLEU-värde på 0,5, så pekar det utifrån våra erfarenheter 
på en rimlig kvalitet. En annan lärdom som man dragit av automatisk utvärdering är den att 
BLEU-måttet gynnar statistisk maskinöversättning och missgynnar den regelbaserade. Ett 
nyare mått som ger en mer rättvis bedömning är METEOR. I beräkningen av det måttet känns 
olika böjningsformer av ett och samma ord igen som samma ord. De automatiska 
utvärderingsmåtten har visat sig mycket användbara i utvecklingen av ett 
maskinöversättningssystem. Man behöver kontinuerligt gång kunna mäta effekterna av olika 
förbättringsåtgärder. 

För att kunna använda sig av automatiska utvärderingsmetoder måste man ha tillgång till 
en parallellkorpus, projektkorpus. Man delar upp den i en större del, en träningskorpus, och en 
mindre del, en testkorpus. Systemet tränas på träningskorpusen och testas på testkorpusen. I 
ett regelbaserat system består träningen i i första hand i att anpassa lexikonen och 
grammatikerna  till korpusen. I ett statistiskt system gäller det främst att ställa in 
tröskelvärden och andra statistiska parametrar. Genom träning och testkörning får man en 
bedömning av hur systemet kommer att bete sig på ny, ej tidigare översatt text, om den är av 
samma slag som projektkorpusen - samma ämnesområde och samma texttyp.  

Nedan ges några exempel på utvärderingsmått avseende en teknisk text. 



 
Seg Källspråkssegment Convertus-

översättning 
Referensöversättning METEOR 

7 Strömställare Switch Switch 1 

8 CR32T CR32T CR32T 1 

9 Hög , Highline High, Highline High , Highline 1 

10 Exempel Example Example 1 

11 Infästning bak : Attachment at the 
rear: 

Rear attachment : 0.6352 

12 Slutbalk och Dubbelt 
diagonalstag i hjälpram 

End beam and 
Double diagonal stay 
in subframe 

End beam and double 
diagonal stays in subframe 

1 

13 Enkelt diagonalstag i 
hjälpram 

Single diagonal stay 
in subframe 

Single diagonal stay in 
subframe 

1 

14 < 2ton < 2ton < 2 tonnes 0.4434 

15 B = Fästets ytterkontur . B = Bracket 
ytterkontur. 

B = Outer contour of 
bracket . 

0.4285 

16 Utvändiga bredden i 
frampartiet och bredden 
bak är lika för alla 
ramtyper för att de alltid 
ska passa till de 
komponenter som är 
fastsatta mot båda 
sidobalkarnas yttersidor . 

External width in the 
front section and the 
width at the rear are 
equally for all frame 
types because the 
should always fit to 
the components that 
are fastened against 
the outer sides of 
both the side 
members. 

The external width of the 
front section and the width 
at the rear are the same for 
all frame types . This is so 
that they always fit the 
components that are secured 
to the outside of the two 
side members . 

0.6422 

17 Sidobalkarnas främre del 
är vinklade utåt 2,7º med 
början 

The front part of the 
side members is bent 
outward 2.7º with 
start 

The front part of the side 
members is angled outwards 
2.7º starting 

0.8395 

18 kontakta Scania 
återförsäljare . 

contact Scania 
dealer. 

contact a Scania dealer . 0.7020 

19 Variant D och E 
monteras i chassiramen 
med fyra M14 , klass 8.8 
skruvar . 

Variant D and E are 
assembled in the 
chassis frame with 
four M14, the 8.8 
screws of class. 

Variants D and E are fitted 
in the chassis frame using 
four M14 , class 8.8 bolts . 

0.7235 

20 Infästning med krampor / 
omslutande byglar , se 
figur , rekommenderas ej 
för montering av 
hjälpram eller 
komponenter på 

Attachment with 
clips/enclosing 
braces, see figure, be 
recommended not 
for fitting subframe 
or components on 

Attaching with clamps / U - 
bolts , see figure , is not 
recommended for fitting the 
subframe or components on 
the chassis frame . 

0.6738 



chassiramen . the chassis frame. 
 
Det är inte uppenbart vad de automatiska utvärderingsmåtten egentligen mäter, och det 

har vuxit fram en övertygelse om att de automatiska metoderna måste kompletteras med 
manuella bedömningar. En viktig fråga gäller hur man ska kunna underlätta den mänskliga 
utvärderingen.  

Hur bra behöver maskinöversättningen vara för att vara användbar och löna sig? Det 
beror förstås på syftet med översättningen. Ibland kan det räcka med en grov översättning, 
som ger ett hum om vad översättningen handlar om. Man kan då tala om begriplighetskvalitet 
(eng. browsing qualtity). Om det däremot handlar om översättning som slutprodukt, som ska 
publiceras (eng. publishing quality) bör den hålla samma kvalitet som mänsklig översättning. 
I det fallet bör den maskinöversatta texten granskas av ett mänskligt öga och möjlighet ges till 
redigering. Enligt tillgängliga uppgifter (van der Meer xxx), så kan man göra en vinst på 
mellan 30 och 70 % genom att använda sig av maskinöversättning och manuell redigering, 
jämfört med helt manuell översättning. Hur stor vinsten blir har givetvis att göra med hur pass 
bra översättningen är och hur mycket redigering som behövs. När man bedömer värdet av ett 
maskinöversättningssystem är det viktigt att inte bara titta på översättningskvaliteten utan 
också på vilket stöd som ges för granskning och redigering.  

Förutsättningarna för högkvalitativ maskinöversättning ökar om källtexten är korrekt i 
enlighet med en allmän språknorm, eller ännu hellre standardiserad, kontrollerad, med 
avseende på ordförråd, terminologi och grammatik. Därigenom kan man garantera fullständig 
täckning hos lexikon och grammatiker. Ett antal s.k. kontrollerade språk har definierats i detta 
syfte. Exempel på sådana språk är Simplified English, som utvecklats inom 
flygplansindustrin, Caterpillar English, och Scania Swedish (Almqvist&Sågvall Hein 2000). 
Det sistnämnda språket är kontrollerat i huvudsak enbart vad gäller ordförråd och terminologi. 
För att underlätta för de tekniska skribenterna att följa det kontrollerade språket bör man 
tillsammans med det kontrollerade språket också tillhandahålla en automatisk språkgranskare. 

  

Kursplaneöversättaren – en fallstudie 
Läsåret 2006 fick en forskargrupp vid Uppsala universitet1 i uppdrag av universitetet att 
utveckla en maskinöversättare för översättning av kursplaner och utbildningsplaner från 
svenska till engelska. Översättaren skulle bygga på en teknologi, Convertus, som framkommit 
som resultat av tidigare forskning inom gruppen. Dess lämplighet för uppgiften hade 
undersökts i en förstudie (Petterson 2005). 
 Convertus är i grunden ett regelbaserat system som kompletterats med 
upphämtningsstrategier för att klara av luckor och andra brister i lexikon och grammatiker. 
Därigenom kan det karakteriseras som ett hybridsystem. Systemet tillhandahåller en 
ordgranskningsfunktion och ett översättningsminne, där översättningarna sparas kontinuerligt 
efter granskning och eventuell redigering. 
 Lexikonet består av en allmän del, ett lexikon för allmän utbildningsinformation och ett 
antal lexikon för de olika ämnen som kursplanerna avser. De bildar en lexikonhierarki, och 
systemet väljer den översättning som det hittar i det mest specifika lexikonet. Totalt uppgick 
antalet ord i lexikonet till närmare 30 000 ord vid driftsättning av systemet. 
Ordgranskningsfunktionen använder sig av översättningslexikonet. Ord utanför lexikonet 
färgmarkeras, vilket tyder på att de är felskrivna eller saknas i lexikonet. I det första fallet 
rättas de av användaren, i det andra går de in i översättningssystemet. Ord utanför lexikonet 
analyseras försöksvis som sammansättningar, och om analysen lyckas översätts de ingående 
                                                 
1 Anna Sågvall Hein, Per Weijnitz, Eva Pettersson, Ebba Gustavii 



delarna. I annat fall lämnas de oöversatta. Om analysen av en mening inte resulterar i en 
fullständig satslösningsstruktur, så går översättningen vidare med de längsta delanalyserna. 
Om den engelska genereringsgrammatiken inte räcker till, så använder sig systemet av en 
statistisk språkmodell. 
 Lexikonet täcker orden i projektkorpusen, som består av kursplaner från alla 
vetenskapsområden. Några kursplaner var helt eller delvis översatta. Översättningarna av 
orden har dels hämtats från de översatta kursplanerna, c:a 30 %, dels från många andra källor. 
Tidigare översatta kursplaner eller delar av dem har lagts in som en grundbult i minnet. De 
har också använts vid utvärdering av systemet. Vid översättning konsulteras först minnet, och 
om en mening återfinns där så hämtas dess översättning upp. Om inte, så börjar systemet 
bygga upp en översättning från grunden.  
 Översättningsminnet utvidgas gradvis allteftersom systemet körs. Användaren granskar 
och redigerar de maskinella översättningarna och därefter lagras de i minnet. Därigenom 
stiger kvaliteten på översättningarna. Översättningsminnet är uppdelat i olika ämnesområden 
på samma sätt som lexikonet. En redigering i en översättning som t.ex. görs av en jurist 
kommer bara att lagras i det juridiska minnet.  
 Användaren börjar med att ordkontrollera kursplanen, göra ev. rättelser och därefter 
aktivera översättningsfunktionen. När översättningen är klar skickas en länk till användaren, 
där såväl den svenska som den översatta versionen visas. Det sker i ett gränssnitt, som är 
utformat för granskning, redigering och sparande av översättningen. Gränssnittet visar om en 
översättning hämtats från minnet eller byggts från grunden av systemet. Varje institution tar 
ställning till vem som ska vara översättningsansvarig, dvs. granska, redigera och godkänna 
den översatta kursplanen för lagring i minnet. Nedan ges ett exempel på en översatt kursplan i 
gransknings- och redigeringsgränssnittet. 
 
http://stp.lingfil.uu.se/~evapet/audit.html 
 

CONVERTUS–SELMA REDIGERINGSVY 

De delar av kursplanen som har översatts med hjälp av översättningssystemet eller hämtats ur 
översättningsminnet är gråmarkerade och går att redigera. Dessa går att redigera i fältet längst ner. 
Klicka på det segment som du vill ändra. Ovanför knappen Ångra redigering visas då två symboler. 
Den vänstra symbolen gäller den översättning som är markerad för redigering, och den högra gäller 
den översättning som musen för närvarande pekar på: 

Kugghjul

 betyder att meningen har översatts av översättningssystemet.  
Kretslopp

 betyder att en tidigare godkänd översättning har hämtats ur översättningsminnet.  

Omarkerade delar utgörs av rubriker, vars översättningar redan är fastställda, samt av de engelska fält 
i Selma som redan var ifyllda, och för vilka ingen översättning därför har beställts. De omarkerade 
delarna går inte att ändra. 

Klicka på Spara för att spara dina ändringar. När du är färdig med granskningen klicka på Skicka till 
Selma för att skicka in alla sparade ändringar till Selma. 

Du är inloggad som evpet102. För support, e-posta selmasys@convertus.se. 

Ansvarig: evpet102 

http://stp.lingfil.uu.se/~evapet/audit.html
mailto:selmasys@convertus.se


1MA238: Geometri MN2  Släpp  Spara  Skicka till Selma 
  
Särskild behörighet Requirements 
Matematik 40 poäng. 60 ECTS credit points in mathematics. 
  
Beslut och riktlinjer Decisions and guidelines 
  
  
Syfte Aim 
Kursen avser att ge en djupare förståelse av 
geometrins  
utveckling från Euklides till Thurston. 

The aim of the course is to give a deeper 
understanding of the development of geometry 
from Euclid to Thurston. 

  
Mål Learning outcomes 
  
  
Innehåll Contents 
Axiomatik och bevis. Användning av exempel  
och modeller. Hilberts axiom för geometrin. 
Euklidisk  
geometri. Speglingar och andra isometrier. 
Hyperbolisk geometri.  
Tredimensionell geometri. 

Axioms and proofs. Use of examples and models. 
Hilbert's axioms for geometry. Euclidean 
geometry. Reflections and other isometries. 
Hyperbolic geometry.  
Threedimensional geometry. 

  
Undervisning Instruction 
Undervisning sker i form av föreläsningar, 
lektioner och  
räkneövningar. 

Teaching is given as lectures, lessons and 
calculation exercises. 

  
Examination Examination 
Muntlig presentation eventuellt kompletterad med 
ett skriftligt  
prov vid kursens slut 

Oral presentation possibly supplemented with a 
written examination at the end of the course 

  
Föreskrifter vid övergångar Regulations if course changes 
  
  
Övriga föreskrifter Other directives 
h  
  
Fördjupning i förhållande till 
examensfordringar 

Course level in relation to degree 
requirements 

  
  
  

 

 

Kugghjul Kretslopp

Användare

 

Kugghjul Kretslopp

Användare

 
Ångra redigering 

 

 

 

Utmaningar för maskinöversättningen 
Dagens översättningssystem översätter mening för mening. De minns inte tidigare meningar 
och kan därför inte hantera textberoenden som går över meningsgränserna, t.ex. syftningar, 



som kan ha betydelse för översättningen. Nedan ges ett exempel från en teknisk domän, och 
ett syftningsproblem som måste lösas för en korrekt översättning:  
 
Torkarmotorn M2 är sammankopplad med omkopplare S24 och intervallrelä R22. För att inte 
motorn skall överbelastas, t.ex. om torkarbladen fastnat, finns en inbyggd termovakt som 
bryter strömmen till motorn när … 
 
Wiper motor M2 is connected to switch S24 and intermittent relay R22. To prevent motor 
overload, e.g. if the wiper blade gets stuck, there is an integral thermal sensor which breaks 
the current to the motor when 
 
Problemet gäller översättningen av motorn i den andra meningen. Standardöversättningen är 
engine, som syftar på en förbränningsmotor. Men här bör ordet översättas med motor, 
eftersom det syftar på en torkarmotor [wiper motor], som introduceras i föregående mening. 
Att utvidga textanalysen på sådant vis att tidigare meningar sparas och kopplas till varandra 
på ett genomtänkt vis, så att syftningsproblem av detta slag kan tas om hand under 
översättningen innebär väsentliga teoretiska och metodiska problem. De väntar ännu på en bra 
lösning. 

Ett annat område som man forskar på och där man kan förvänta sig gradvisa framsteg är 
översättning av talat språk. Här kombineras de problem som maskinöversättning har med de 
problem som gäller taligenkänning, dvs. att kunna läsa av det språkliga innehållet i 
talsignalen. Taligenkänningen brottas med problem som att se var ett ord börjar och ett annat 
slutar, otydligt uttal och mycket annat. 

 

Maskinöversättning i bruk 
Trots de problem som fortfarande återstår att lösa, kan man konstatera att 
maskinöversättningen har kommit för att stanna. Tekniken har mognat och viktiga 
landvinningar har gjorts när det gäller att ta tillvara tidigare översättningar. 
Maskinöversättning har visat sig kunna ge en bra grund vid översättning av brukstext och 
facktext inom avgränsade domäner. Genom postredigering av maskinöversatt texten kan man 
uppnå publiceringskvalitet. Allteftersom teknikerna förfinas och systemen tränas minskar 
behoven av manuell redigering. Ett viktigt steg i upparbetningen av ett översättningssystem 
kan vara att koppla det till ett översättningsminne; på så vis kan man gradvis förbättra och 
användaranpassa översättningarna. Mycket kan göras när det gäller att underlätta för 
granskaren samt att ta tillvara de redigeringar som görs och återföra dem i 
översättningssystemet. 

Oredigerad maskinöversättning, som håller begriplighetskvalitet kan också vara 
värdefull i sammanhang där man som användare nöjer sig med att få ett hum om vad en text 
handlar om. Sådana översättningar spelar också en viktig roll som bas för tvärspråklig. 
storskalig informationssökning. 

Tyngpunkten i artikeln har legat på översättning mellan svenska och engelska, men 
problem och metoder är likartade oberoende av vilka språk man arbetar med. 
Förutsättningarna för att tillämpa de olika teknikerna på nya språkpar kan dock skilja sig 
väsentligt. Utan tillgång till stora mängder redan översatt text är statistisk maskinöversättning 
inget alternativ. För den regelbaserade maskinöversättningen spelar det stor roll vilka 
språkliga resurser man har att utgå ifrån och hur väl språken är beskrivna i lexikon och 
grammatiker.  

Den allra viktigaste resursen är texter i elektronisk form, enspråkiga såväl som 
flerspråkiga. Med nya maskininlärningstekniker  (t.ex. Nivre 200x).kan man med en 



kombination av automatiska och manuella metoder utvinna språkkunskap ur dem för såväl 
regelbaserad som statistik maskinöversättning och många andra språkteknologiska uppgifter.. 
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