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I denna uppsats granskar vi och vill förmedla kunskap om vilka fördelar och nackdelar 
som det finns med att använda elektroniska lexikon. Vi tittar även på vad man ska tänka 
på vid utvecklandet av elektroniska lexikon och vad det finns för demografiska, etiska 
och juridiska aspekter att ta hänsyn till. V tittar även på vilka problem som kan uppstå 
vid översättning av ord och vilka översättningsproblem som kan uppstå.  

 
I den här uppsatsen granskas ett fysiskt lexikon och fem elektroniska gratislexikon. Den 
här uppsatsen är menad som vägledning för dem som idag använder lexikon och de som 
funderar på att börja använda lexikon i sin dator eller mobiltelefon. Den kan även lämpa 
sig för de aktörer som finns på marknaden idag för att få se utveckling och användning 
av lexikon ur ett användarperspektiv. Den här studien utförs ur ett humanvetenskapligt 
perspektiv och är framställd utifrån användarens perspektiv. Det har genomförts en re-
spondentintervju med en professor inom lexikologi och en informantintervju med en 
förläggare på ett bokförlag. 
 
Att ett lexikon är gratis kan ses som både en fördel och nackdel. En fördel är att det le-
der till att lexikonet når ut till fler personer.  Det kan även vara en nackdel eftersom det 
blir svårare för de fysiska lexikonen att konkurrera på lika villkor, och även för de aktö-
rerna som har ett ekonomiskt intresse. Under intervjuerna framkom det också att en 
nackdel med att lexikonen är gratis är att kvalitén kan bli lidande eftersom de större ak-
törerna som satsar mycket pengar på att utveckla lexikonen inte har möjlighet att satsa 
lika mycket pengar på utveckling om de inte kan finansiera utvecklingen.  

En fördel med elektroniska lexikon ur användarsynpunkt är att det är enkelt att växla 
mellan olika lexikon utefter behovet. En nackdel om man jämför med fysiska lexikon är 
att det kan vara svårt att få till ett användarvänligt gränssnitt. Detta beror på att skärmen 
är mindre. För mobiltelefon får man anpassa mycket på grund av skärmens storlek, men 
även på en skärm till en dator kan det vara svårt att få sidan lättöverskådlig, funktionell 
och tilltalande på samma gång.  

Ett av de viktigaste kunskapsbidragen i uppsatsen anser vi vara att man bör vara vaksam 
med kvalitén på översättningarna när det gäller elektroniska lexikon och därmed även 
kontrollera källan mer noggrant. Under testerna framkom det även att översättningarna 
mellan lexikonen i många fall är väldigt lika varandra och i andra fall är det väldigt stor 
skillnad. Man bör därför inte enbart förlita sig till ett lexikon, utan testa några stycken el-
ler växla mellan några beroende på användningen.  
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In this thesis, we analyze which advantages and disadvantages there are with using elec-
tronic dictionaries. In addition, we observe what one should have in mind when devel-
oping electronic dictionaries. We also observe what kind of demographic, ethical, and 
legal aspects there are to consider. Furthermore, we observe what kind of problems 
there are to consider with the translation. 

In this thesis, we study a physical dictionary and five free electronic dictionaries. This 
essay is a good guideline for those who use dictionaries and for those intending to use it 
in their computers or cell phones. It may be suitable for actors in the market today to 
see development and usage of dictionaries from a user perspective. This work is 
achieved by interviewing a professor within the work of dictionaries.   

The release of free dictionaries can be seen as both an advantage and disadvantage. An 
advantage is that the dictionaries can reach much more people; this can also be a disad-
vantage since it gets tougher for physical dictionaries to compete on the same condi-
tions, especially for those who have economical interest in the development of diction-
aries. During the interviews, another disadvantage that arose was the disadvantage of 
free dictionaries and their impact on the quality of those since no one can afford to 
spend money on development of free dictionaries.  

The advantages with electronic dictionaries from the users perspective is that depending 
on what different needs you have it is easy to switch between different dictionaries. A 
disadvantage with the electronic dictionaries is that it is more difficult to develop a user-
friendly interface.   

During one of the interviews it emerged that electronic dictionaries fits into a “smart 
card” with just a few megabytes and is therefore very easy to implement in a cell phone. 
Another advantage with having it in the cell phone is the availability. A cell phone is 
practically always turned on and within reach.   

We consider an important knowledge to be that you should be careful with the quality 
on the translations when it comes to electronic dictionaries and thereby check the 
sources carefully. During our tests, we understood that sometimes the translations were 
very similar and sometimes not very similar.  
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1 Inledning  
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsen, problemdiskussion, forskningsfrågorna, syftet, av-
gränsningen, intressenter och perspektiv. Olika begrepp definieras även i det här kapitlet och uppsatsens 
disposition beskrivs. 

1.1 Bakgrund  
Enligt Charles Darwin beror överlevnad på förmågan att anpassas (Nationalencyklopedin, 
1990). Ett sätt att hantera förändringar är att utveckla ny teknik. Världen är i ständig för-
ändring, nya trender uppstår och konkurrensen ökar, kunder ställer därför fler och högre 
krav på tekniken (Framtidsstudier, 2006). Även behovet av att resa, lära sig nya språk, över-
sätta samt att göra sig förstådd blir allt viktigare för varje dag då världen globaliseras och 
allt fler organisationer internationaliseras. Att byta land och lära sig ett nytt språk är en ge-
nomgripande process, där ålder, utbildning och modersmål spelar in. Sverige är numera, 
liksom många andra länder, ett land i ständig förändring och med en multikulturell befolk-
ning. Lexikon används i ett kommunikativt syfte, det vill säga att när vi läser eller skriver en 
text på ett annat språk som vi inte behärskar fullständigt så behöver vi ibland slå upp ord. 
Även personer som har svenska som modersmål behöver ibland slå upp ovanliga svenska 
ord.  

En självklar del av lärandet av ett nytt språk är ordinlärning och det finns många tänkbara 
teknologiska hjälpmedel som stöder språkinlärning, men vid inlärning av ett nytt språk spe-
lar även lexikon en stor roll (Svensén, 2004). Mellan åren 2010 och 2015 kommer två mil-
jarder människor, en tredjedel av världens befolkning, att hålla på att lära sig engelska. I en 
era där engelska har blivit utsedd som en baskunskap är det enkelt att förstå att de länderna 
vars folk inte lär sig engelska kommer att bli utelämnade ifrån världsekonomin. Eftersom 
de vuxna, utbildade och globaliserade individerna aldrig kan konkurrera på lika villkor så 
borde de åtminstone kunna konkurrera på jämnare villkor än hittills (Chinadaily, 2005).   

Samtidigt blir nya lösningar för detta möjliga tack vare kombinationen av teknik och ut-
veckling. Därför finns det idag nya hjälpmedel som mobiltelefoner, handdatorer och Inter-
net. Idag integreras ständigt traditionella produkter med moderna produkter såsom kalkyla-
tor, klocka och alarm i telefonen. Den snabba utvecklingen på IT-området utgör en viktig 
orsak till det växande utbudet av e-ordböcker och elektroniska lexikon (Gronostaj, 2007).  

“The power of speech is always connected with the power of economics and technology” – Xu Yulong, professor at the 
Shanghai International Studies University (Chinadaily, 2005).  

Den historiska utvecklingen av elektroniska lexikon är spännande med mindre framgångs-
rika produkter som ”elektroniska pennläsare” och andra innovationer som den senaste ver-
sionen av elektroniska lexikon som går att ladda ner direkt till mobiltelefoner som stödjer 
Java. För bara några år sedan var det inte många som visste vad ett elektroniskt lexikon var 
för något och även idag är det fortfarande vanligt med lexikon i bokform.  

Det har funnits ett intresse för lexikon i elektronisk form tidigare. Utlandsstudier, uppsatser 
på engelska och en allt mer global prägel på både jobb och studier kräver flexiblare lösning-
ar på diverse lexikon. 

Samtidigt tror vi att nya lösningar utvecklas kontinuerligt med dagens nya teknik som Java i 
mobiltelefonen, större minneskort och bättre Internet åtkomst. 
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1.2 Problemdiskussion  
Sett utifrån ett demografiskt perspektiv kanske inte alla har tillgång till Internet eller mobil-
telefon. Om de traditionella lexikonen trycks undan till förmån för de elektroniska, kan den 
traditionella bli mer svårtillgänglig och resultera i att den blir dyrare och av lägre kvalitet.   
  
Vid utveckling av interaktiva produkter är det vanligt idag att man lägger ner mest resurser 
på att få en hög teknisk kvalitet på produkten vilket resulterar i att man fokuserar mindre 
på om man lyckas få lika hög användningskvalitet (Ottersen & Berndtsson, 2002). Ett pro-
blem med dagens elektroniska lexikon kan vara att de i första hand inte är gjorda ur ett an-
vändarvänligt perspektiv då det utvecklas av IT-företag istället för lexikografer (Gronostaj, 
2007).  

Generellt sett skulle alla nya lexikon som utvecklas få sämre kvalitet och pålitlighet om så 
var fallet. Då lexikonen idag inte utvecklas av lexikografer blir det svårt att veta vad som 
kan vara till verklig fördel för användaren samt ifall innehållet verkligen har den kvaliteten 
som krävs.   
  
Det som en utvecklare idag anser vara en konkurrenskraftig fördel kan likväl visa sig vara 
en nackdel. Obegränsad lagringskapacitet kan som exempel ge för mycket information 
samtidigt som det genererar ett överflöd av länkar och valmöjligheter såsom bilder, video 
och ljud. Det kan också vara ett problem när folk vänjer sig vid att vara beroende av nätet 
då det ibland kan förekomma problem med uppkoppling och bandbredd. Framförallt om 
man ser på det från ett internationellt perspektiv (Svensén, 2004).   
  
Enligt Laudon (2007) kan det vara svårt att veta hur tillförlitlig en källa på nätet är jämfört 
med en tryckt fysisk källa. Laudon menar till exempel att när det gäller en verksamhet som 
sker på eller genom nätet är det svårare att veta vem som sitter på andra sidan (Laudon, 
2007). Den juridiska, etiska och ekonomiska aspekten är intressant då användare kanske 
förväntar sig att lexikon ska vara gratis. 

Enligt tidningen ny teknik håller de fysiska lexikonen på att trängas undan utav de elektro-
niska. Utvecklingen av fysiska lexikon och dess utvecklare såsom bokförlag och lexikogra-
fer påverkas av detta. Under vårt arbete så upptäckte vi även att det finns översättnings-
problem som leder till att man måste ha översättningsexperter för att uppnå en hög språklig 
kvalité. Därför har vi även valt att belysa översättningsproblematiken. Det knyter an till 
forskningsfrågorna då kostnaderna för utvecklingen blir mycket högre. Modellen visar hur 
försäljningen av uppslagsverk har minskat med två tredjedelar under en tioårsperiod. 
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litteratur

41%

Uppslags-
verk
6%

Digital 
utgivning

2%

Barn och 
ungdoms
-litteratur
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Figur 1-1 Försäljningsutveckling av litteratur i Sverige (2006-års branschstatistik, 2005).  
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När ämnet Informatik diskuteras talas det ofta om användarvänlighet och interaktionen 
mellan dator och människa. Därmed ställs det höga och andra krav på användaren och till-
verkaren för att använda ett elektroniskt lexikon till skillnad mot ett fysiskt. Till exempel så 
har olika personer olika erfarenheter av att använda elektroniska produkter. 

 

  
  

Figur 1-2 Bakomliggande tankar till forskningsfrågor (egen figur)  

1.2.1 Forskningsfrågor  
Efter att ha skrivit en problemdiskussion har vi fått en djupare förståelse för att kunna dis-
kutera olika problemområden inom lexikografi.  

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda elektroniska lexikon?  
o Vad ska man tänka på vid utvecklandet av ett elektroniskt lexikon?  
o Vad finns det för demografiska aspekter att ta hänsyn till?  
o Vad finns det för etiska och juridiska aspekter att ta hänsyn till?  
o Vilka översättningsproblem kan uppstå?  

1.3 Syfte  
Vårt syfte med den här uppsatsen är att förmedla kunskaper om vilka för- och nackdelar 
som finns ur ett användarperspektiv med digitala lexikon. Syftet är även att belysa faktorer 
som har med utvecklingen, demografi och etiska och juridiska aspekter att göra. Detta 
kommer dock att göras i en mer begränsad omfattning.  

1.4 Avgränsning  
I den här uppsatsen granskas ett fysiskt lexikon och fem elektroniska gratislexikon. Efter-
som produktens tekniska kvalitet påverkar utvecklingen av många produkter sätts oftast 
mindre fokus på om man lyckas få lika hög användningskvalitet (Ottersen & Berndtsson, 
2002). Vad som menas med detta är att man ska ha fokus på användningen av produkten. 
Därför har vi valt att inte gå in för mycket på det tekniska i denna uppsats då det är utveck-
ling och användning som ska fokuseras. Tanken är att lägga fokus på den delen av informa-
tiken som inte behandlar systemutveckling eller den mer tekniska delen. Vi kommer till ex-
empel inte att gå in på olika lösningar för algoritmer men gå in en hel del på det lingvistiska 
där vi finner det nödvändigt. Detta kommer dock att göras med omsorg om de läsare av 
uppsatsen som inte är så väl insatta i de termer som brukas inom lingvistiken.  

Behandla demografi, kvalitet, design, ekonomi, 
etik, juridik, historik, översättningsproblematik, 
lexikografi, funktionalitet och utveckling samt 

mycket mer som går att behandla genom att do-
kumentera fördelar och nackdelar med använd-

ningen... 
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1.5 Intressenter  
Den här uppsatsen är en bra vägledning för dem som idag använder lexikon och de som 
funderar på att börja använda lexikon i sin dator eller mobiltelefon. Den kan även vara in-
tressant för de företag som utvecklar och säljer mjukvaruapplikationer. Eftersom dessa får 
se utveckling och användning av lexikon ur ett användarperspektiv.  

1.6 Perspektiv  
Den här studien utförs ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Med humanvetenskap avses 
här att förhålla sig till ett vetenskapligt sätt liknande det som görs inom naturvetenskapen. I 
den ingår bland annat att studera både teori och empiri, se vad för slags kunskap som fås 
fram av de fenomen som studeras och sammanställa och systematisera resultaten (Kjørup, 
1999).  

Uppsatsen är framställd utifrån användarens perspektiv. Användningstest och utvärdering 
av användningskvalitén har genomförts. Genom att vi har använt oss utav en befintlig 
hemsida (ihh.hj.se) har vi gått tillväga på liknande sätt som en befintlig användare skulle ha 
gjort.  

1.6.1 Terminologi  
 • Termen lexikon används för att benämna olika typer av lexikon. I den här uppsat-

sen avser vi den typen av lexikon som behandlar översättningar mellan två språk. 
Det vill säga tvåspråkiga lexikon.  

 • Termen elektroniska lexikon kan användas för att benämna lexikon på Internet eller 
lexikon i mobiltelefon. I denna uppsats har vi i huvudsak analyserat tvåspråkiga lex-
ikon men beskriver de stundtals även definierat som elektroniska ordböcker i teori-
delen. Tvåspråkiga elektroniska lexikon faller här in under denna kategori.   

 • Användargränssnitt och HCI är ett forskningsområde som omfattar interaktionen 
mellan människa och dator.  

 • Demografi är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansätt-
ning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, utbildning med mera.   

 • Med etik menas en uppsättning av regler och uppträdande för att uppnå ”det 
goda” och ”det rätta” samt ”hur man bör bete sig”.   

 • Med översättning avses överföring av ett budskap från ett språksystem till ett annat.  
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1.7 Disposition av arbetsprocessen  
Modellen i figur 1-4 beskriver vår arbetsprocess. Figuren visar hur de olika delarna som vi 
har använt hänger samman för att kunna besvara frågeställningarna och för att hålla oss 
inom vårt syf-
te
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Figur 1-3 Disposition av arbetsprocessen 
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2 Metoder  
I det här kapitlet beskrivs metoder för tillvägagångssätt, inriktning och ansats, datainsamling och urval, be-
fintliga teorier som används och varför. 

2.1 Kunskapskaraktärisering  
Vi har blivit inspirerade av Goldkuhls (1998) kunskapsprojektering och genom att följa vis-
sa moment i den har vi utarbetat en tydligare struktur. I denna har en ansats utvecklats för 
att utveckla ny kunskap som bygger på metodkunskaper och erfarenheter från olika forsk-
ningsarbeten.  

Efter litteraturstudier och konversation med varandra har vi kommit fram till vilken kun-
skap vi vill få fram i den här uppsatsen. Vi ansåg att en explorativ kunskapsanskaffning 
skulle bli lämpligast för att få en grundläggande förståelse för problemområdet. Denna 
kunskap innebär att vara fokuserad på att undersöka ett område för att förbättra sin kun-
skap kring det, men utan att testa hypoteser. Då kunskapen är av undersökande karaktär 
kan man enligt Goldkuhl (1998) också säga att den är analytisk. Goldkuhl har även kommit 
fram till många andra kunskapsformer, då vi klargör och definierar olika begrepp utvecklas 
kategoriell kunskap. När de olika lexikonen beskrivs kommer en deskriptiv kunskap att ut-
vecklas där vi nämner fakta som vi har fått fram från våra empiriska studier som tester och 
jämförelser, vi håller oss här borta från värderingar och åsikter. Då intervjuer utförs i denna 
uppsats kommer en del svar att vara värderande och därmed utvecklas även normativ kun-
skap. Då vi gör en rekonstruktion av utvecklingen av lexikon kommer även en historisk-
konstruktiv kunskap att dokumenteras. Då användbarheten av de olika lexikonen kommer 
att beskrivas utvecklas även värdekunskap (Goldkuhl, 1998).  

2.2 Metodval  
Det är viktigt att en metod väljs som passar för den aktuella frågeställningen (Holme & 
Solvang, 1997). Här nedan har vi rett ut vilka olika metoder som lämpar sig bäst för de oli-
ka forskningsfrågorna vi har kommit fram till. Först finns det en sammanfattning av de me-
toder som används i uppsatsen, sedan är metoderna beskrivna, och i förekommande fall 
tillsammans med respektive begreppspar.  

När vi har valt respektive metod har vi utgått ifrån olika slags kunskaper som vi vill åskåd-
liggöra. Den kunskapen hör ihop med forskningsfrågorna och syftet. Vi vill visa på hur ett 
begränsat antal vanliga elektroniska Internetlexikon fungerar i relation till varandra och i re-
lation till ett fysiskt vanligt förekommande lexikon. De saker vi har tittat på i huvudsak och 
som vi vill få fram kunskap om är:  

 översättning  

 gränssnitt  

 funktionalitet  



  

 7 

Uppsatsen vill även belysa olika faktorer som kan spegla valet av medium ur en användares 
perspektiv och aspekter ur en utvecklares perspektiv. Dessa aspekter är: 

 miljö  

 etik  

 juridik  

2.3 Kvalitativt och kvantitativt  
Enligt Nationalencyklopedin (1990, fjärde bandet) används termen ’kvantitativ’ för att visa 
på mätbarheten hos något som ska undersökas. I strikt mening betecknar termerna kvanti-
tativ och kvalitativ endast egenskaper hos de data man samlat in i ett forskningsprojekt. 
Inte heller enligt Tashakkori (2002) kan man helt och hållet skilja den kvalitativa ansatsen 
från den kvantitativa. Vissa forskare använder termen kvalitativ som en synonym för all 
slags data som är framtagen genom ett slags mänskligt samarbete.  

Termen ’kvalitativ’ kan även innefatta att en bedömning görs som innefattar att man tolkar 
informationen. Ett föremåls faktiska eller essentiella egenskaper undersöks därmed. Ett sätt 
att förklara de olika förhållandena mellan begreppen är att man med en kvalitativ metod 
förklarar kvantitativa upptäckter och med en kvantitativ metod kan en första kvalitativ stu-
die förbättras (ibid).  

Enligt vad vi har läst ut från ovanstående källor är dessa två begrepp inte helt enkla att de-
finiera. En grov definition lyder att det som har med siffror att göra är det kvantitativa me-
dan text, bilder eller ostrukturerade observationer är kvalitativa data. Man kan med fördel 
kombinera kvantitativa och kvalitativa element i en och samma undersökning. Den grund-
läggande likheten mellan dessa är att de har gemensamma syften.  Deras olika styrkor och 
svagheter kan dock stärka varandra.  

I den här uppsatsen används kvalitativa metoder för att samla in primärdata. Primärdatan är 
i form av två större intervjuer och mindre information från ytterligare tre informanter. Den 
består även i samarbete med sex personer med spanska som modersmål för att stärka olika 
lingvistiska uppgifter. Primärdatan och informationen kommer under arbetets gång att 
övergå till en beskrivande och förklarande inriktning som kan benämnas som kunskap, allt 
eftersom en djupare förståelse erhållits (Nevell 2002; Davenport 1999).   

Tester av sex olika lexikon har genomförts. Tre av dessa lexikon har testats i en tidigare 
uppsats under april 2007. Där lades de in i ett appendix för att kunna användas för att 
genomföra en jämförelse över tid. Dessa tester har jämförts mot de nya som är gjorda un-
der december 2007. Även annat material från den studien har tagits med såsom konsulta-
tion med fyra informanter som har spanska som modersmål.  

Anledningen till att en kvalitativ metod valdes är för att vi valde att hämta information från 
personer som är experter inom det här området. Med experter avser vi personer som arbe-
tar inom området. Vi ansåg därmed att vi inte hade vunnit något på att fråga flera experter 
inom lexikografi, ordböcker och lingvistik eftersom svaren troligtvis hade liknat varandra i 
stor utsträckning.  
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2.4 Deduktivt och induktivt  
Vid en deduktiv metod prövas en hypotes. I den här ansatsen utgår man från tidigare teori 
och forskning och skapar utifrån dessa data hypoteser som sedan testas. Den deduktiva an-
satsen går från teori till empiri.  

Den induktiva metoden går från empiri till teori. Ser man på företeelsen ur ett induktivt 
perspektiv så observerar man och påstår något om världen. Det är från dessa observationer 
slutsatser dras (Jacobsen, 2002). I den här uppsatsen har observationer av fysiska och digi-
tala lexikon gjorts och utifrån dessa har slutsatser dragits. Ett annat sätt att dra induktiva 
slutsatser, som är det mest tillförlitliga, är att genomföra noggranna experiment av företeel-
sen. Om man till exempel har en tes testas den fullt ut tills ett svar har erhållits (National-
encyklopedin, Rosing n.d.).  

För att ta fram empiri som visar på fördelar och nackdelar i den här uppsatsen valde vi att 
analysera ett fysiskt lexikon och fem elektroniska ”gratis” lexikon. Vi hittade inga teorier 
inom det här innan och vi valde därför en induktiv forskningsansats.  

2.5 Mätningar  
När man talar om mätningar används ofta begreppen validitet och reliabilitet. Det här be-
greppsparet är från början framtaget för att mäta kvantitativa studier. Sedermera har man 
dock börjat använda sig av dess metoder även vid kvalitativa ansatser. Vid en kvalitativ stu-
die som den här används begreppen för datainsamlingen och den efterföljande studien 
(Göteborg universitet, 2002)  

Validitet innebär att det relevanta med hänsyn till forskningsfrågan mäts. Det vill säga att 
det som ska mätas också mäts. Reliabilitet avser hur mätningen sker på ett tillförlitligt sätt, 
det vill säga hur exakt mätningen blir.  

Mätningens kvalitet är inte enbart beroende på vilka redskap och metoder som används, 
utan även hur de redskap som används hanteras. Det är därför viktigt att man inte enbart 
fokuserar på vilken metod man ska använda. Ett resultat från en mätning behöver inte hel-
ler vara fel för att den inte är exakt. Beroende på sammanhang bedöms värdet av nog-
grannhet olika (Wolming, 1998). Som exempel nämner Wolming (ibid.), när vi mäter 
kroppslängd. Då har vi oftast inget behov av en noggrannhet på två decimaler och ofta inte 
ens med en decimal. I andra sammanhang kan noggrannheten istället vara lagstadgad och 
metoderna för att uppnå en viss noggrannhet måste redovisas med vissa intervaller (SP, 
2008).  

För att kategorisera olika typer av mätningar kan man dela in dem i direkta och indirekta 
mätningar. En mätning av ett konkret föremål, till exempel kroppen kan hänföras till den 
direkta metoden, medan det att mäta storleken på universum är en mer komplex procedur 
som kan läggas i den indirekta kategorin (Wolming, 1998). Det som räknas som direkta 
mätningar kan härledas till mätningar av hur många ord ett lexikon har samt hur stor andel 
ord som är korrekt översätta medan indirekta mätningar kan härledas till användarvänlig-
het.  

När det gäller reliabiliteten i den här uppsatsen talar vi om de tester som är utförda på de 
olika lexikonen. Vi anser att översättningarna har en hög noggrannhet i sina respektive 
sammanhang eftersom det är relativt enkelt att kontrollera stavfel när man översätter ett så 
begränsat antal fristående ord. Ordens stavningar är kontrollerade både mot Words stav-
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ningsprogram och mot respektive lexikons stavningsprogram. I de fall där ordet inte har 
förekommit är ordet kontrollerat mot WorldReference som är ett gratis nätlexikon.  

I de fall samma ord och meningar är översatta har dessa kopierats och klistrats in vilket gör 
att det blir exakt samma text i samtliga fallen som analyseras. Vi undviker på det sättet att 
riskera att stava fel vid något enstaka fall. I de fall lexikonet inte har hittat ordet alls har 
samma ord skrivits in ytterligare en gång för att på så sätt göra en försäkring om att det inte 
är något tillfälligt programvarufel eller nätfel eller liknande.  

Validiteten i uppsatsen kan hänföras till det vi faktiskt mäter. En av forskningsfrågorna 
handlar om användningen av olika lexikon. Det vi har mätt är hur ett antal lexikon fungerar 
för att översätta e-post och en hemsida. I det här fallet är testerna gjorda mot Jönköpings 
Internationella Handelshögskolas hemsida. Sidan är vald dels för att den är tvåspråkig 
(svensk-engelska) och då sidan kommer från en högskola som riktar som mot en interna-
tionell arena kan språket i den anses vara både grammatiskt korrekt och noggrant kontrolle-
rat. Samtidigt är det inte alls säkert att alla besökare till sidan har den kunskapen i engelska 
att de kan förstå samtliga begrepp.  

Vi anser därför att testobjekten är högst relevanta med hänsyn till både forskningsfrågor 
och verklighet. Vi anser även att vi har kunnat uppnå en hög validitet dels genom att vi har 
uppnått en hög reliabilitet och dels genom ovanstående argumentation.  

2.6 Datainsamling och urval  
Här nedan presenteras olika metoder för att samla in data samt hur man kan utvärdera an-
vändbarhet.  

2.6.1 Referenser och informanter  
Vi har använt oss av internettkällor väldigt sparsamt. Det mesta vi har hämtat från Internet 
är artiklar som även finns i tryckt format och från så kallade erkända eller välkända källor. 
Exempel på en sådan är Farwell och Helmreich. Dessa personer är kända från konferen-
ser som behandlar lingvistik, maskinöversättning och det som i Sverige brukar benämnas 
med datorlingvistik. Se appendix 2 för förslag på artiklar och konferenser som dessa två 
forskare har varit medverkande inom. Förutom de referenser som har presenteras i 2.5.1 
och 2.5.2 finns det ytterligare några som är värda att bli omnämnda lite extra.  

Vi såg olika fördelar med att fråga just de företrädarna för de organisationerna vi har valt:  

Genom Nordstedts har vi fått med en aktörs syn som även har ett vinstintresse i att pro-
ducera lexikon. Med Nordstedts har vi både haft telefonkontakt och fått skriftliga svar via 
e-post. 

Genom Språkrådet, Svenska Akademin och TNC (Terminologicentrum) anser vi ha fått 
en relativt objektiv syn från tre välkända källor. Från dessa har vi fått upplysningar om de-
finitioner och förslag på experter inom lexikografi. 

Sven-Göran Malmgren är professor från Göteborgs universitet. Genom honom har vi 
fått med en av landets främste forskares syn från ett av landets största universitet inom lex-
ikografi och språkvetenskap. Bland dem som har rekommenderat Malmgren för oss finns 
Svenska Akademin och Språkrådet. Med Malmgren har en intervju ägt rum på plats på Gö-
teborgs universitet. 



  

 10 

Vi har valt att konsultera fyra informanter; det vill säga personer som har spanska som mo-
dersmål. Vi har gjort det för att öka trovärdigheten när det gäller översättningarna. Dessa 
personer är: 

Joseline Sanzana Bustamante har företagsekonomisk examen med inriktning mot admi-
nistration och personal från Universidad del Desarrollo, Chile och bor i Norrköping.  

Natalia Vera Duran är grundskolestudent från Bogotá, Colombia.  

Carolina Gonzalez är Barnskötare från Colegio Don Juan, Spanien och bor i Norrköping.   

Clemencia Karlsson har företagsekonomisk examen med inriktning mot administration 
från Universidad Nacional de Colombia, Colombia och bor utanför Norrköping.  

Med informanten bosatt i Colombia har interaktion ägt rum genom e-post och MSN. Med 
övriga informanter har interaktionen ägt rum på de orter där de bor. Samtliga personer är 
omkring 15 till 40 år.  

2.6.2 Litteraturstudier  
Nedan kommer några skriftliga källor och forskare/författare som vi vill betona.   

Jens Allwood är professor inom lingvistik på Göteborgs Universitet, först och främst 
inom semantik, pragmatik, samtalsinteraktion och datorlingvistik. När det gäller svårigheter 
med översättningen betonar den här uppsatsen de pragmatiska aspekterna, vilket är en av 
orsakerna till att Allwood är använd som referens. Det kan även nämnas att en av förfat-
tarna till den här uppsatsen har haft Allwood som lärare i pragmatik inom Allmän Språkve-
tenskap.  

Göran Goldkuhl är professor inom informationssystemutveckling och informatik vid Lin-
köpings universitet och Högskolan i Jönköping. Goldkuhl har skrivit mycket om kunskap 
och forskningsmetoder. Även Goldkuhl har en av skribenterna för denna uppsats haft som 
lärare.  

Holme och Solvang kan ses som två klassiker inom metodologi. Dessa böcker är använda 
av många uppsatsstudenter inom många discipliner.  

Søren Kjørups Människovetenskaperna är även den för många ansedd som en klassiker. Det 
intressanta med den här författaren i just det här sammanhanget är hans sätt att behandla 
och jämföra olika discipliner. Ämnet Informatik är av den karaktären att det spänner över 
ett brett område. Beroende på vilket lärosäte som ämnet studeras vid kan författarna av den 
här uppsatsen, av egen erfarenhet, påvisa att det är väldigt stor variation på ämnets struktur 
och inom vilket huvudområde Informatik anses ligga inom och bör ligga inom. Informatik 
behandlas som samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, och i vissa fall finns det även 
en medicinsk inriktning på ämnet (medicinsk informatik, bioinformatik). Av dessa skäl är 
det intressant att redogöra för på vilket sätt både humanvetenskap och naturvetenskap kan 
påstås vara vetenskaper bägge två. Läser man vidare i andra verka av Kjørups gör dessa gäl-
lande att man inte alltid bör placera in olika (ämnes)områden i allt för snäva fack. Den här 
uppsatsen gränsar mot datorlingvistik i vissa hänseenden, men utan att vara lika teknisk i 
samma avseende.  
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2.6.3 Lexikon  
Anledningen till att vi har valt endast ett fysiskt lexikon är att vi anser oss kunna generalise-
ra utfallet från det lexikonet så att det blir giltigt för de flesta traditionella fysiska lexikonen. 
Nordstedts är även från flera uppgifter vi har fått en av de största och mest pålitliga aktö-
rerna på marknaden.  

Vi har valt att utgå ifrån tre lexikon som finns på Internet och två lexikon som finns för 
mobiltelefon. WorldLingo är vald för att det har översättningar till och från svenska. Babel 
Fish är vald för att de utgår från ungefär samma språkliga princip som WorldLingo fast det 
finns inte på svenska. Google är vald för att det blandar samma teknologi som de övriga 
med sin egen teknologi. Google har dessutom en intressant effekt eftersom det inte finns 
för det svenska språket men trots det går att översätta från det svenska språket. Vi har valt 
fem olika lexikon av den anledningen att elektroniska lexikon finns i flera varianter och ut-
föranden än de fysiska motsvarigheterna.  

2.7 Konstruktion och struktur av frågeformulär  
Temat för undersökningen och den information vi har tillgång till styr vilken intervjuform 
som väljs. Oavsett vilken intervju form som väljs skiljer sig inte den metodiska planeringen 
mycket åt. Det finns skillnader mellan informantintervju, respondentintervju och gruppintervju. De 
huvudsakliga principerna för insamling och bearbetning av information skiljer sig inte avse-
värt. En informantintervju går ut på att intervjun eller rådfrågningen görs med en person 
som står utanför den företeelsen som studeras, men som har kunskap om den eller vars 
synpunkter kan vara av intresse på något sätt. En respondentintervju innebär att personer 
är delaktiga i den företeelsen som studeras. Gruppintervju eller gruppdiskussion innebär en 
diskussion mellan människor som i ett socialt samspel med likasinnade formar och utveck-
lar uppfattningar och åsikter (Holme, Solvang, 1997). I denna uppsats kommer det att utfö-
ras en respondentintervju med en professor inom lexikologi samt göras en informantinter-
vju med en förläggare för ordböcker. Även intervjumaterial från en tidigare studie kommer 
att tas med.  

Under intervjuerna har bred breda frågor ställts så att de medverkande får möjlighet att 
skapa en öppen diskussion, till skillnad från mindre frågor då den svarande kan känna sig 
begränsad och låst. Det är av betydelse hur ett frågeformulär läggs upp, om formuläret är 
oklart, slarvigt eller verkar oseriöst är sannolikheten låg för att mottagaren ska ägna någon 
tid åt att besvara det. Det finns gränser för hur omfattande frågeformuläret får bli, blir det 
för stort blir även bortfallet större, även svaren kan bli oseriösa.   

Faktainriktade frågor bör ställas i början som en uppvärmning och sen kan man ställa mer 
kontroversiella frågor om exempelvis värderingar. Oproblematiska frågor bör finnas i slutet 
som avrundning för att undvika eventuella spänningar som uppstått under intervjun. Fråge-
formuläret måste stämma så bra överens som möjligt med de teoretiska förutsättningarna 
till form, struktur och innehåll. Man måste göra påverkan från ledande frågor så liten som 
möjligt, det vill säga frågor som handlar om värderingar. Man påverkas nämligen olika utav 
dessa, även beroende på vem som ställer frågan. Respondenterna skall få samma associa-
tioner ifrån frågeställningen och den skall ha samma innebörd för alla. Då alla människor 
har olika verklighetsuppfattningar så kommer många olika faktorer att spela in (Holme, 
Solvang, 1997). Solvangs konstruktion och struktur av frågeformulär används vid intervjuer 
i denna uppsats. 
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I den här uppsatsen har vi genomfört en respondentintervju med en professor inom lexiko-
logi inom svenska institutionen på Göteborgs universitet och en informantintervju med en 
förläggare på Nordstedts bokförlag. Vi har även fått kortare svar från två andra personer på 
Språkrådet, Svenska Akademin och Nordstedts. För en del definitioner har vi rådfrågat 
TNC. 

2.8 Generaliserbarhet  
De olika lexikonen vi har analyserat går att jämföra med andra gratis flerspråkiga elektro-
niska lexikon.  Flera av de olika lexikonen köper färdiga översättningar från olika företag, 
ett exempel på ett sådant företag är Systran. De flesta lexikografer har liknande åsikter vid 
frågor om lexikon eftersom läran om lexikologi och lexikografi går att generalisera och kan 
inte endast appliceras på det arbete som är utfört här. Utifrån de valen av språk vi har gjort 
går det emellertid inte att dra generella slutsatser. Olika lexikon har olika bra stöd för språ-
ken. Vissa språkkombinationer översätts bättre än andra. De fördelar och nackdelar som 
presenteras kan dock anses vara generella.  

2.9 Urval  
Urval av undersökningspersoner blir en avgörande del av undersökningen. Får vi fel perso-
ner i urvalet kan det leda till att undersökningen inte blir som planerat i relation till den ut-
gångspunkten forskningen hade i början av uppsatsskrivandet. När det gäller kvalitativa 
metoder är det viktigt att urvalet inte sker slumpmässigt eller tillfälligt utan att man söker 
upp någon med specialist kunskap för att få så stor variationsbredd som möjligt på materia-
let. Därmed kommer informationsvärdet att höjas och skapa en grund för djupare och mer 
fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar. I en kvantitativ undersökning har vi 
i förväg bestämt vilka frågor som ska ställas. Utan att vi bryr oss om ifall informatören 
tycker att andra frågor är viktigare. Det samma gäller för svaren på frågorna. Då kvantitativ 
information inte alltid ger utrymme för individuell anpassning kan relevansen vara lite si 
och så. Vi begränsas till de frågor som gäller undersökningen. Frågan blir om det är möjligt 
att hitta metoder som både säkrar en stor pålitlighet och en generell giltighet beträffande 
den informationen som ska fås fram. En metod för att möta dessa krav kan vara att använ-
da sig utav både kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme, Solvang, 1997). I den här 
uppsatsen har vi bara använt oss utav kvalitativa metoder. Primärdata kommer att samlas in 
från företag och organisationer. 

2.9.1 Användningstest  
Om man vill ta reda på hur bra en produkt fungerar i en användningssituation kan man 
göra ett användartest. Problem identifieras genom att låta användare utföra realistiska upp-
gifter. Det finns olika sätt att genomföra användningstest (Ottersen & Berndtsson, 2002). 

I den här uppsatsen har vi använt oss av ett så kallat ”walk up and use”-test. Det innebär 
att publika produkter ska fungera även om användaren har lite förkunskap om den, i ett så-
dant test låter man användaren definiera uppgiften och genomföra den. Testet är egentligen 
avsett att testas på användare som inte har någon koppling till undersökningen. Vi har dock 
använda testet som vägledning när vi själva testar de olika utvalda lexikonen. Här nedan föl-
jer strukturen i ett walk up and use-test. De punkter som är aktuella i den här uppsatsen är 
ett till tre. De andra punkterna finns med för att läsaren ska kunna se helheten i strukturen. 
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1. Bestämma vad som ska utvärderas och hur  

2. Ta fram realistiska uppgifter som ger svar på de frågor som är framtagna  

3. Lära sig produkten  

4. Utarbeta ett lösningsförslag   

5. Skriv en rapport  

 (ibid.)  

2.9.2 Utvärdering  
Utvärdering av en produkts användningskvalitet begränsas inte till någon testfas i utveck-
lingsprojektet utan kan göras när som helst. Även när produkten är klar. En expertutvärde-
ring ska genomföras av någon som inte har ansvarat för produkten eller prototypen. Den 
kan genomföras på kort tid, från sex timmar till två veckor. De aktiviteter som ska genom-
föras följer dock ett visst mönster men man lägger ner olika mycket tid på aktiviteterna be-
roende på hur mycket tid man lägger för en utvärdering. I den här uppsatsen genomförs en 
utvärdering av användningskvalitén på de olika lexikonen genom att gå igenom punkt två 
och tre ovan. Vi kommer även att presentera viktiga fördelar och nackdelar med varje lexi-
kon. Följande punkter är viktigt att ha i åtagande vid en utvärdering (Ottersen & Berndts-
son, 2002):  

1. Definiera produktens syfte och bestäm omfattning genom en diskussion med be-
ställare om vad denna vill ha.  

2. Gå igenom produktens innehåll och utformning. En presentation av programmet 
med fokus på de delar som har betonats av beställaren. 

3. Utvärdera genom att ställa frågor som motsvarande de som du tror att användarna 
har.  

4. Rapportera problemen så att de viktigaste problemen måste åtgärdas först.   

Utvärderingen ska också innehålla förslag och presentera viktiga fördelar och nackdelar 
med varje lexikon (ibid.).  

2.9.3 Fördelar och nackdelar med olika tester…  
Användbarhetstest gör man på färre personer och rapporten levererar rekommendationer 
på förbättringar i förhållande till utgångspunkten (Schneider, 1998, kap 4). I denna uppsats 
har vi levererat fördelar och nackdelar som kan användas som rekommendation av intres-
senter. En fördel med det tillvägagångssättet vi använde är att vi inte har behövt ta ställning 
till en hel del etik såsom frågornas påverkan på testpersoner eftersom vi använde oss själva 
som testpersoner. Då man använder sig av testpersoner är det viktigt att se till att de har 
blivit välinformerade om vad deras medverkan innebär för både dem själva och resultatet. 
När man använder sig av testpersoner är man oftast tvungen att göra andra tidsberäkning-
ar. Bortsett från att det kan ta tid att få ihop personer, kan man även bli tvungen att vägleda 
dessa under själva testperioden. Det kan finnas missuppfattningar eller andra oförutsedda 
händelser (Shneiderman, 1998).  
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Fördelar med att använda sig av testpersoner är att det kan tillkomma synvinklar som ut-
vecklarna eller personerna som står för undersökningen kan ha missat (Shneiderman, s. 
144). Den intervjun vi gjorde med Malmgren gjorde i och för sig så att våra perspektiv blir 
lite större. Denna utvidgade syn fick vi dock inte vad gäller testerna i sig självt. Nackdelar 
med att använda sig själv som testperson kan vara att man medvetet eller omedvetet kan 
styras av sina egna åsikter och förutfattade meningar. 

2.9.4 …och med att använda informanter  
Av egen erfarenhet vet vi att inom Socialantropologin är det här en ständigt aktuell fråga; 
hur informanter ska behandlas. I vårt fall har vi valt att namnge informanterna då vi inte 
har använt oss av dem på det sätt som är brukligt inom Etnografin. De har även blivit in-
formerade om att de kommer att namnges bland referenserna i ett högskolearbete inom 
områdena dator och lingvistik. De blev även då informerade om att det är deras kunskaper 
inom det spanska språket som har gjort att de har blivit tillfrågade, och att det inte handlar 
om ifall de ger ”rätt” eller ”fel” svar.  

2.10 Modeller  

2.10.1 Kausalmodell samt samspelsmodell  
En kausalmodell är ett diagram där egenskaperna markeras av punkter och orsakssamban-
den mellan dem markeras av pilar, vilka visar orsaksriktningar. Denna kan betraktas som ett 
sätt att avgöra orsakssamband mellan olika variabler. Kausalmodellen är uppbyggd på ett 
strängt formaliserat sätt. Då man inte kikar på hur olika faktorer påverkar varandra kan ett 
alternativ till kausalmodellen vara en såkallad samspelsmodell. De har inte så stränga eller 
fasta krav som kausalmodeller. I denna räcker det med att säga att vissa faktorer samverkar 
med varandra och ger upphov till det resultat vi noterar.  I denna modell visar man att de 
olika egenskaperna samverkar och ger upphov till vissa följder, de inbördes förhållanden 
visas dock inte (Holme & Solvang, 1997). Från ovanstående resonemang har vi valt att an-
vända oss av samspelmodeller.  

2.11 Analysmodell  
Vi har inte utgått ifrån någon modell då vi har analyserat empirin. Vi har utgått ifrån forsk-
ningsfrågorna då vi har analyserat resultaten av empirin. Vi har dragit slutsatser genom att 
koppla både empiri och teori med forskningsfrågorna. Detta har lett till både generella slut-
satser samt mer ingående. Från intervjuerna har vi behandlat de svaren som kan knytas an 
till forskningsfrågorna.    

2.12 Sammanfattning av metod  
Vi ansåg att en explorativ kunskapsanskaffning skulle bli lämpligast för att få en grund-
läggande förståelse för problemområdet. Vi har klargjort och definierat olika begrepp samt 
beskrivit de olika lexikonen med de uppgifter som är framtagna från de empiriska studierna 
som består av tester, intervjuer och jämförelser. I uppsatsen användes kvalitativa metoder 
vid insamlande av primärdata till empirin i form av intervjuer och kom under arbetets gång 
att övergå till en beskrivande och förklarande inriktning allt eftersom vi har fått en djupare 
förståelse. Primärdata samlades även in från företag och organisationer.  
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En respondentintervju och en informantintervju är genomförd. Även intervjumaterial och 
tester från en tidigare studie har tagits med. Vi har ställt breda frågor så att de medverkande 
får möjlighet att skapa en öppen diskussion. Solvangs konstruktion och struktur av fråge-
formulär används vid intervjuerna.   

När vi tittade på fysiska och digitala lexikon drog vi slutsatser utifrån de observationer vi 
gjorde.  

För att ta fram empiri som visar på fördelar och nackdelar har vi valt att analysera ett fy-
siskt lexikon och fem elektroniska gratis lexikon som finns på Internet. Det är inte så 
många som har skrivit teorier om det här innan och vi valde därför en induktiv forsknings-
ansats.  

I uppsatsen har vi använt oss av ett användningstest som egentligen är avsett att testas på 
användare som inte har någon koppling till produkten. Vi har emellertid använt testet med 
oss själva som användare för att testa de olika utvalda lexikonen.  

I uppsatsen är en utvärdering av användningskvalitén på de olika lexikonen genomförd. 
Det har skett genom att gå igenom produktens innehåll och utformning samt utvärdera lex-
ikonen genom att ställa frågor motsvarande de som vi tror att användarna har.  

Vi har även presenterat en del fördelar och nackdelar med varje lexikon och använt oss 
utav Samspelmodeller för att förtydliga och förenkla vissa delar (se även disposition på si-
dan 4).  
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3 Teoretiskt ramverk   
I detta kapitel beskriver vi ingående definitioner och historik över olika lexikon samt förklarar andra rele-
vanta aspekter relaterande till uppsatsen inom design, användbarhet, översättningsproblematik, juridik, 
etik och miljö. 

3.1 Val av referenser  
En handbok för lexikografi som är skriven av Svensén benämns, enligt Sven Göran Malm-
gren, innehålla stora kunskaper inom uppsatsens område. Boken har använts flitigt för att 
hitta information som relaterar till forskningsfrågorna. I denna bok går elektroniska lexikon 
under benämningen elektroniska ordböcker, som nämnts tidigare i uppsatsen så anser vi att 
den etiska och juridiska aspekten är av intresse för att få fram fördelar och nackdelar med 
användning utav lexikon. Även uppbyggnaden och funktionaliteten beskrivs utförligt, där-
för har vi visat intresse för delar av Svensens bok.  

För att kunna dokumentera fördelar och nackdelar med användning av elektroniska lexikon 
är det viktigt att definiera vad användbarhet är samt hur kommunikationen mellan lexikon 
och användaren är. I Ottersen och Berndtssons bok Användbarhet i praktiken hittade vi en 
mycket relevant definition för uppsatsen då de anser att en interaktiv produkt ska kunna 
uppfylla användarens syften. Detta innebär att man skall försöka utveckla en produkt till att 
bli så användarvänlig som möjlig snarare än att fokusera för mycket på tekniken.  

Yan Huangs Pragmatics är en av de nyare böckerna som behandlar pragmatik på både en 
grundläggande nivå och mer avancerad nivå. I den här boken finner man svar på många av 
de problemen som finns som gäller översättningarna.  

Svenska Akademin är en av de organisationerna i Sverige som har störst erfarenhet av det 
svenska språket och lexikografi. En närmare beskrivning av denna referens torde inte vara 
nödvändigt.  

De flesta andra referenser som finns i det här kapitlet är förklarade i föregående kapitel. 
Vad beträffar Farwell och Helmreich har dessa två lång erfarenhet av maskinöversättning 
och har i sina många artiklar även mycket exempel av en mer praktisk karaktär vilket gör att 
förståelsen för deras argumentation ökar.  

3.2 Ett lexikons delar och struktur  
Svenséns diskussion är till störst del applicerbar på fysiska lexikon men kan i förekomman-
de fall även generaliseras så att de även omfattar elektoriska lexikon.   

Svensén (2004, s. 8) har ställt upp ett antal punkter som möjliggör en översikt över ett lexi-
kons olika delar, samt ett standardlexikons villkor och syfte.  

1. Formella egenskaper: Stavning, böjning och uttal  

2. Semantiska egenskaper: Vad ordet betyder  

3. Syntagmatiska egenskaper: Funktionen och relationen till andra ord med vilka en 
kombination är möjlig.  

4. Pragmatiska egenskaper: Hur ordet används.  
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Enligt Svensén (2004) är det som är avgörande för ett lexikons design dess användare och 
den arenan där lexikonet ska verka. I varje lexikon kan man finna olika slags text som till-
sammans utgör en helhet. Denna helhet kan delas upp i tre olika områden enligt van Ster-
kenburg:  

1. The front matter.  

2. The central list.  

3. The back matter.  

Del ett och tre är inte relevanta för den här uppsatsen. Den centrala delen eller listan fäster 
van Sterkenburg (e.d. 2003, del 1) störst vikt vid. Det är den alfabetiska delen och den för-
klarar han med att det är ”the text containing the most typical lexicographic treatment”.  
Det är under denna centrala del användaren finner de förklaringar som finns under respek-
tive bokstav i alfabetet, den centrala listan är bara en del av texten i lexikonet. Inom den 
centrala listan finns det i sin tur listor som är strukturerade på samma alfabetiska sätt (Wie-
gand (1989a, s. 425).  

3.3 Fysiska lexikon  
Med fysiska lexikon avser vi här de traditionella i bokform och pocketversioner som man 
kan finna i till exempel bokhandel och på bibliotek.  

Termen lexikon kan användas för att benämna olika typer av lexikon. I den här uppsatsen 
avser vi den typen av lexikon som behandlar översättningar mellan två språk. Det vill säga 
tvåspråkiga lexikon.  

Det finns olika syften med lexikon. Här tar vi fram två av dem (Svensén, 2004, s. 1-2). Den 
här förklaringen från Svensén är att betrakta som ganska explicit då han har gjort restrik-
tioner i sin definition som samtidigt ger en tillräckligt tydlig beskrivning för vårt ändamål.  

1. Brukslexikografi: Ordböcker som är framtagna för att fylla en individs behov av 
information. 

2. Dokumentationslexikografi: Ordböcker som är framtagna för att fylla ett nationellt, 
kollektivt, politiskt, vetenskapligt etcetera behov av att bevara information om 
framtiden. 

 
I den här uppsatsen hänvisar vi till den första kategorin. Den typen av lexikon kan i sin typ 
fylla två behov: 

1. Verka som stöd för kommunikationen inom modersspråket, eller mellan det och ett 
eller flera andra språk. 

2. Verka som stöd för underlättandet av inlärningen av ett eller flera språk.  
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3.3.1 Historik 
Den här historiska överblicken ska inte ses som heltäckande utan mer som en kort introdu-
cerande historik.  

Dagens lexikon kan följas tillbaka till medeltidens glossarer (SAOB, 2005), 1550-talets pe-
dagogiska vokabulärer, (SAOL, 2006) och 1600-talets ordböcker. De sistnämnda som var 
enspråkiga hade än dock ett indirekt syfte i att underlätta förståelsen för det latinska språket 
(Hannesdóttir, 1998, s. 2-11).  Som ett exempel på det nämner Hannesdóttir att det var det 
latinska språket som fick styra det svenska i de latinsk-svenska lexikonen och de svensk-
latinska varianterna. Således kan man här skönja ett normativt syfte med de tidiga lexiko-
nen. 

221-07 FK Qin-dynastin. Lexikon med tecken för 49,000 ord 

1440 Promptorium Parvulorum. Det första engelsk-latinska lexikonet 

1480 Caxtons fransk-engelsklexikon 

1598 John Florios A World of Words. Italiensk-engelskt  

1628 Ignatius Meurer Saamtal på tyska och svenska 

1703 Swensk och fransösk ord-bok 

1873 Salenius svensk-latinsk ordbok 

1875 Christian Cavallins Swensk-Latinsk Ordbok 

Tabell 3-1 Historik över fysiska lexikon (egen tabell) 

The English Text Society publicerade den första engelsk-latinska ordboken, Promptorium 
Parvulorum (Umilta website, 2007-11-10). Det som föranledde detta var troligtvis Renäs-
sanskulturen som under den här tiden fick fäste i England och bland annat innebar att kon-
takten mellan England och Sydeuropa blev tätare. Detta bidrog säkert en del till utveckling-
en av ett tvåspråkigt lexikon. Stort inflytande torde personer som Guarino da Verona och 
John Free ha haft som var en av pionjärerna inom den italienska renässansen och som även 
var språkintresserad, respektive engelsk författare inom det humanistiska området. (Encyc-
lopedia Britannica 11 ed., Oxford Dictionary of National Biography). Senare under 1500 ta-
let blossade även en litterär storhetstid upp i England vilket säkert kan ha bidragit till en 
fortsatt utveckling (Ketchum m.fl., 1962; Conti, 1978).  

1628 kom Ignatius Meurer Samtal på tyska och svenska (Universität Bamberg, Tyskland, 
2007). Meurer var från början tysk men kom till Sverige som gessäll och blev en av dåti-
dens främsta inom tryckerikonsten. 1745 kom ett större svenskt-franskt verk ut än det som 
kom 1703. Levin Möller stod bakom det senare verket som har titeln ”En ny fransösk och 
svensk samt svensk och fransösk lexicon”. Levin var professor i logik och metafysik i Gre-
ifswald (Tyskland) (Ransbo, 2006) och sedan även domprost i Linköping. Intressant i 
sammanhanget är att han verkade vara intresserad av att varken lära sig eller lära ut språk 
(Ransbo, 2006)  

Anders Gustaf Gotthard Salenius som var präst och lexikograf gav ut förutom en del and-
liga texter, en svensk-latinsk ordbok 1873. Ett annat lexikon inom samma område men 
som förefaller ha blivit mer känt är Cavallins lexikon som kom ett par år senare.  
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Under 1875 och 1876 kom Cavallins svensk-latinska ordbok ut som numera finns i en digi-
tal utgåva. Cavallian var verksam inom poesi, docent i romersk vältalighet och professor i 
grekiska. Han var först och främst känd för sin lyhördhet för latinska språkliga nyanser, 
men även för sin kunskap inom det grekiska språket.  

3.4 Elektroniska lexikon  
Utvecklingen av elektroniska ordböcker går väldigt fort och det finns många fördelar med 
elektroniska ordböcker. Den skillnaden som man i första hand kanske tänker på mellan 
elektroniska ordböcker och pappersordböcker är lagringskapaciteten som kan vara en 
bristvara i en pappersordbok. I en elektronisk ordbok på Internet är däremot utrymmet 
obegränsat. En normal svensk-engelsk ordbok skulle kunna lagras på ett IC-kort (kort med 
minne som ryms i plånboken) med plats över. Därmed kan man också undvika kondense-
ring, det vill säga förkortningar och andra åtgärder som tas för att kunna spara plats i en 
ordbok. Men man bör också betänka att utrymmet på skärmen är begränsat och att en 
skärm packad med fulltextinformation kan vara lika svåröverskådlig som samma text i kon-
denserad och mindre omfångsrik form. Ett överdrivet bruk av fulltextpresentation innebär 
också att den informationen som i ett ögonblick har direkt relevans för användaren inte får 
plats på skärmen utan befinner sig utanför den (Svensén, 2004).  

Även åtkomststrukturen fungerar på ett annat sätt än i en pappersordbok då man slipper 
leta sig fram i alfabetisk ordning. En sökning i en elektronisk ordbok sker efter helt andra 
principer. Genom att skriva in en sträng i en ruta kan användaren söka på i stort sett vilket 
ord som helst i ordboken. Vissa ordböcker erbjuder också att man kan söka med hjälp av 
operatorer såsom ”eller” och ”inte”. Är man osäker på stavningen kan man i många elek-
troniska ordböcker använda sig utav ”jokrar” såsom ”*” för att söka efter andra tecken. En 
sökning på re*en*ion ger alltså ordet recension. Sökfunktionen kan vara konstruerad så att 
om man börjar skriva ett ord presenterar datorn en lista över vilka ord som börjar med de 
inskrivna bokstäverna. Detta är även en lösning för korsordslösare. På samma sätt som 
man kan söka på vilka ord som helst kan man även söka på vilka informationstyper som 
helst. Istället för att söka efter information om ett visst ord eller uttryck kan man nu gå den 
motsatta vägen och söka efter ord som stämmer överens med den informationen man har 
om dem. Om man som exempel söker på ordet ”åra” och ”roder” kommer ordet ”båt” 
upp (Svensén, 2004).  

Vid sidan av de nya sökmöjligheterna är även länkning en viktig fördel i en elektronisk ord-
bok. Länkningen bygger på begreppet hypertext som betyder att olika texter är länkade i ett 
elektroniskt nätverk. Utöver text har det också kommit nya sekvenser som grafik, ljud och 
video. Då vissa komponenter integreras kallas det för ett hyperlexikon, det kan innehålla en 
encyklopedi, fackordbok eller rimordbok. Liksom det finns risk att användaren genom den 
obegränsade tillgången på utrymme riskerar att dränkas i information, finns det också en 
risk för ett överflöd av valmöjligheter och länkar som kan vara förvirrande. Det faktum att 
något är genomförbart att göra innebär inte att det alltid måste göras. Varje valmöjlighet 
och länk måste vara klart motiverad utifrån bokens syfte (Svensén, 2004).   

Användarna kan också anpassa presentationssättet efter färg, teckensnitt, placering på 
skärmen och så vidare. Användaren kan få möjlighet att lägga till sina egna anteckningar, 
sammanställa listor, bygga ut ordboken samt skapa länkar och så vidare. En god användare 
av en elektronisk ordbok kännetecknas av att utnyttja de sökverktyg och sökvägar som le-
der fram till rätt slags information (Svensén, 2004).   
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Internetordböcker kan även uppdateras kontinuerligt. Elektroniska ordböcker har dock 
bara i mycket liten utsträckning utnyttjat den stora potential som Internet erbjuder. De är 
inte så rikt utrustade med hypermedieinslag, förmodligen då det ställer större krav på 
bandbredd och överföring och därmed kan ta orimligt lång tid i anspråk. Man kan urskilja 
flera olika sorters Internetordböcker: Begreppet hypermedia innebär att länka olika sorters 
media till en enhet för att dessa olika medier ska kunna förstärka varandra (Dannberg, 
2008). 

- Kommersiella ordböcker, i regel belagda med upphovsrätt och tillgängliga genom 
abonnemang. 

-  Kommersiella ordböcker i äldre versioner utan upphovsrätt, som därför kan kon-
sulteras gratis. 

- Ordböcker som har utarbetats under olika forskningsprojekt eller i offentlig regi 
och som i regel kan konsulteras gratis. 

- Ordlistor och ordböcker konsulterade av företag, organisationer eller enskilda.  

 I många fall så tas inget ansvar för riktigheten i dessa ordböcker och många lexikografer är 
naturligtvis oroliga över hur utvecklingen kommer att bli då kvalitén försämras. Inom vissa 
fackområden kan det dock vara till stor nytta där det pågår en snabb fri utveckling (Sven-
sén, 2004).   

Det är också möjligt att låta ordböckerna föra en automatisk loggbok över hur användarna 
har klickat sig fram för att få information. Då får man veta vilka ord som användarna söker 
mest, stavar fel oftast och vilka ord som inte söks alls. Även feedback kan samlas in av an-
vändarna i form av e-post, detta kan även användas för att förbättra ordböcker i pappers-
format. Nu för tiden kan man säga att ordböckerna utvecklas nerifrån och upp då använ-
darna till stor del är med vid skapandet. Detta har dock blivit betraktat som en allmän fara 
då det påverkar kvaliteten och pålitligheten (Svensén, 2004). 

3.5 Ett programs användargränssnitt och användbarhet  
HCI-design inkluderar alla metoder och verktyg som placerar användaren i utvecklingspro-
cessens centrum. HCI appliceras inom systemdesign för att förbättra relationen mellan an-
vändare och datorsystemet. När det gäller HCI har uppsatsen fokus på verktygen och funk-
tionaliteten som finns. Beträffande webbsidans användargränssnitt finns det en del regler 
att hålla sig till för att upprätthålla en god kvalitet (Lundén, 2000). 

 Med kvalitet menas enligt Lundén en sida som är lätt att läsa och använda, samt lätt att få 
ett grepp om. med vår egen uppfattning om vad som här avses enligt källan kan följande 
punkter sättas upp:  

 Begränsa antalet färger och försök att matcha färger mot varandra på ett sätt som 
gör det enkelt att läsa.  

 Begränsa antalet olika fonter och stilar.  
 Gör en försäkring om att det inte finns överflödig information.  
 Helheten blir enklare att tyda om all information får plats utan att skrollfunktionen 

behövs användas.  
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Finns det dessutom en innehållsförteckning över sidans delar gör även det orienteringen 
lättare (Englund & Guldbrand 2001).  

Användbarhet är att en interaktiv produkt uppfyller beställarens och målgruppernas syften. 
För att skapa en sådan produkt behöver man utforma produkten med hänsyn till de egen-
skaper som användaren har, anpassning till det sammanhanget som produkten ska använ-
das i, samt framförallt bestämma vad för slags nytta som produkten förväntas ge. Produk-
tens användbarhet är beroende av det sammanhang i vilken den används. Produkten ska 
även uppfylla beställarens syfte som kan variera kraftigt beroende på verksamhetens mål. 
Olika syften kan till exempel vara att öka kunskapen om någonting, effektivisera arbetet el-
ler öka gemenskapen (Ottersen & Berndtsson, 2002). 

Många publika webbtjänster är sådana idag att användaren själv avgör om hon vill använda 
den, därför är det viktigt att den är enkel och behaglig att använda för att inte tappa använ-
dare. Vid utformning av interaktiva produkter sätts oftast mycket fokus på produktens tek-
niska kvalitet och man lyckas därför inte få lika hög användningskvalitet (ibid.). 

3.5.1 Interaktionsdesign  
Samspelet mellan användaren och produkten kallas för interaktionsdesign, en stor del av in-
teraktionsdesign handlar om att formge produktens beteende. I interaktionsarbetet utfors-
kas hur man bäst kan formge produkten för att stödja kommunikationen mellan människa 
och produkt (Ottersen & Berndtsson, 2002).  

Arbetsgången vid interaktionsdesign kan beskrivas i tre steg:  

 1. Principiell design  

Olika komponenter systemet är uppbyggt utav och hur man navigerar däremellan.  

 2. Funktionell design  

Vilka handlingar som kan utföras och informationen som systemet tillhandahåller.   

 3. Detaljdesign  

Färger, typsnitt, meddelandetexter, ikoner...  

Oftast görs den principiella och funktionella designen tillsammans och detaljdesignen sist.  
En fallgrop vid utveckling är att man har en ide om hur designen ska vara först och utveck-
lar en sida utan rätt helhet. Användaren ska först kunna utföra de viktigaste och vanligaste 
”handgreppen”. Detaljdesignen testas i användningstest som sedan utvärderas (Ottersen & 
Berndtsson, 2002). 

3.6 Typer av översättningar  
Maskinöversättning kan delas in i olika kategorier och nivåer. I vår definition har vi fått 
hjälp av Terminologicentrum (TNC) med att hitta förslag på lämpliga källor.  

TNC hänvisar till den utredningen om maskinöversättning som NUTEK gjorde på upp-
drag av Näringsdepartementet. Deras definition är baserad på ”en basmodul för maskin-
översättningar av standardiserade förvaltnings- och affärsdokument från svenska till eng-
elska och från engelska till svenska”. I vår definition har vi sammanfattat de definitioner 
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från de källor som TNC har tipsat oss om (NUTEK/Näringsdepartementet, 2007, Språk-
teknologi, 2007, Stark 2002). 

Maskinöversättning sker med hjälp av en programvara i exempelvis en dator. Översättningen 
kan ske med eller utan inblandning av människan och innebär att text översätts från ett 
språk till ett annat.  

I en kunskapsbaserad maskinöversättning läggs förklaringar in för ett visst ords betydelse i olika 
sammanhang. Maskinen får alltså en slags abstrakt kunskap om ordet innebörd och relation 
till andra ord. Det här görs för att maskinen ska kunna plocka ut det bäst lämpade ordet för 
varje tillfälle.  

I översättningsminnen finns tidigare översättningar lagrade för att kunna återanvändas i andra 
översättningar. I de här minnena sparas hela och korrekta meningar av tidigare översätt-
ningar. Det handlar alltså inte om ett program som känner av olika slags grammatiska reg-
ler. Dessa verktyg ska ses som ett hjälpmedel för översättaren snarare än som en ersättning.  

3.7 Pragmatik  
Pragmatik är ett begrepp som kommer att beröras i den här uppsatsen. Med pragmatik här 
avser vi en förenklad sammanfattande definition av Yan Huang och Jens Allwood (Huang, 
2007; Allwood, 1984):  

”Pragmatik kan ses som en brygga mellan det som sägs och vad som menas. Denna brygga gör den språk-
liga kommunikationen mer levande och aktiv. Om semantik innebär vad ordet betyder i strikt mening så 
kan pragmatik sägas representera hur samma ord används.”  

3.8 Historik över maskinell översättning  
Tankarna om maskinell översättning är inte något nytt påfund. Det första patent som gavs 
angående program för maskinell översättning gavs till Petr Smirnov 1933 för att ha funnit 
en metod för att konvertera ett visst språks morfem till ett annat språks motsvarande mor-
fem. 1960 fastslog Bar-Hillel att program för att göra helt tillförlitliga automatiska översätt-
ningar förmodligen är omöjligt. 

1933  Petr Smirnov. Första patent rörande program för maskinell översättning  

1954  49 ryska meningar översätts till engelska med hjälp av ett lexikon på 250 ord och 
sex grammatiska regler, med hjälp av en dator  

1983  Automated Language Processing System (ALPS) för mikrodatorer.  

1988  IBM utvecklar metoder för att jämför två data och räkna ut sannolikheten för att 
ett ord från den ena listan stämmer överrens med den andra listans dito  

1997  Realtidsöversättning med Babel Fish  

2002  NowHear. Nyhetsuppläsare som översätter tusentals artiklar från hela världen och 
konverterar dem till mp3 format.  

Tabell 3-2 Historik över maskinöversättning (egen tabell)  
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3.9 Farwell och Helmreichs syn på översättning  
Farwell och Helmreich (1999) anser i sin artikel Pragmatics and Translation att man ska ha 
en pragmatisk syn på maskinella översättningar för att kunna se textens mening och inte 
bara de enskilda ordens strikta betydelse. Som förklaring tar de upp Pang-
loss/Mikrokosmos project.  

Farwell och Helmreich fortsätter med att en text eller fras i sig inte betyder något, utan det 
är vi som skapar dess betydelse. Därför måste översättaren försöka förstå vad upphovs-
mannen ville förmedla till originalpubliken.  

De presenterar i sin artikel lite förslag på lösningar och algoritmer för att kunna genomföra 
en implementering i ett program som håller ordning på vilken våning som är vilken. De re-
dogör för systemet Wiewpoint Generation där det tas hänsyn till vem talaren är och dennes 
syfte. På så sätt skulle man kunna få fram en formel för vilket våningsplan som för honom 
är nummer ett. De problem de syftar på är av kulturell och nationell art. I olika kulturer kan 
personer förhålla sig till samma föremål på olika sätt. De tar våningsplan som exempel. Det 
finns undantag i Europa, men i stort sett ser man på våningsplanen på samma sätt.  

 Europa  Sverige  USA  Colombia  

BV  BV  BV  BV  

1.a  1.a  2.a  2.a  

2.a  2.a  3.e  3.e  
Tabell 3-3 Syn på våningsplan (Farwell & Helmreich, n.d.)  

Ser man på Farwells syn på vad en text är blir det rimligt att hävda att en översättning inte 
behöver vara bra bara för att den liknar originaltexten. Det kan vara så att motsvarande ord 
på målspråket används i andra sammanhang än motsvarande ord på källspråket. Ett exem-
pel är det spanska ordet för bad(rum) - baño. På svenska säger vi ofta jag ska gå på toa(letten) 
medan man på spanska brukar säga jag ska gå till bad(rumme)t oavsett om det är ett så kallat 
badrum eller inte. Ordet för toalett används oftast om det är själva toalettstolen som avses 
och inget annat5.  

3.10 Demografi  

3.10.1 Internet  
Utvecklingen av Internet startade strax efter USA någorlunda samtidigt i alla länder men 
det var först i slutet av 90-talet som spridningen fick fart. Efter år 2000 har dock utveck-
lingen blivit långsammare och avtagit. Utbildning visade sig tidigt spela en viktig roll för 
spridningen av Internet och en majoritet av de högutbildade i nästan alla länder använder 
sig idag utav Internet. I Europa så är Internet utspritt bland unga, rika och välutbildade. 
Knappt några pensionärer i Europa har Internet med undantag för Sverige där två tredjede-
lar av pensionärerna har det. Liknande förhållanden råder bland lågutbildade med undantag 
för Sverige, Finland och tyskland. Sverige har en ledande position när det gäller tillgång till 
Internet då två svenskar av tre har tillgång till Internet hemma. Sverige är ett av de länderna 
i världen där flest har tillgång till Internet. Tätheten i andra länder ökar dock samtidigt som 
Internetspridningen i Sverige och USA har börjat mattas av. Klyftan mellan de som har och 
de som inte har Internet minskar men tycks kvarstå för en överskådlig framtid (Findahl, 
2004).   



  

 24 

Majoriteten av världens befolkning bor i utvecklingsländer där utvecklingen av Internet 
precis har börjat och endast ett fåtal procent har tillgång till Internet. Precis som i Europa 
är det välutbildade unga människor och affärsmän som har Internet. Kina är ett bra exem-
pel där nära 40 procent av befolkningen i vissa städer har tillgång till Internet men totalt 
sett bara 5 procent av befolkningen (Findahl, 2004).   

I vissa länder är det vanligare att de som har tillgång till Internet har en mer intensiv an-
vändning, detta har oftast att göra med bredbandsmöjligheter och priserna som relaterar till 
dessa. Kulturella skillnader spelar också in och vad man använder Internet till, i detta sam-
manhang så har det visat sig att Sverige visar på liknande användning som japan, Kina och 
Taiwan (Findahl, 2004).   

Användarnas trovärdighet till Internet visar dock att Sverige är ett av få länder som är kri-
tiska till Internets trovärdighet och dess betydelse för ökad förståelse och demokrati. I Ko-
rea, Kina och USA anser nästan alla Internet vara trovärdigt (Findahl, 2004).  

3.10.2 Mobiltelefoni  
Redan år 2005 bedömdes att det fanns 2,2 miljarder användare av mobiltelefoni i världen 
och att det kommer att finnas 3,2 miljarder redan år 2011. Inom några år har hälften av 
världens befolkning en mobiltelefon. I många utvecklingsländer är spridningen av mobilte-
lefoner låg då det är dyrt och har blivit en klassfråga, i ryssland är de dyra och främst för 
män i medel och överklassen. I andra länder där spridningen är bred är dock skillnaden 
jämn, i Finland är den en del av människors liv och kultur. Den har även en bred spridning 
i Japan där den har gett utrymme för flera funktioner, under 2002 hade fyra av fem japaner 
ett Internetabonnemang i sina mobiltelefoner. Andra asiatiska och skandinaviska länder har 
lyckts få en bra spridning globalt sett men övriga länder i världen knappar in då marknaden 
i dessa länder mognar (Westlund, 2007).    

3.11 Miljö och energi  
Det finns inte mycket urskog kvar I Sverige och därmed har vi förlorat både flora och fau-
na i Sverige. Kvaliteten på skogarna försvinner och för att få tillbaks den måste vi låta stora 
arealer stå orörda. Därmed måste vi också förbruka mindre mängder pappersmassa, svens-
karna använder mest papper på hela jorden och konsumtionen verkar öka hela tiden trots 
att datorerna skulle påverka till det papperslösa samhället.  Energibehovet för att producera 
papper är väldigt högt, det går åt energi till både skogsproduktion, pappersmassatillverk-
ning och boktryckning, lägg även där till transporter (Skogsindustirerna, 2007).  

Enligt Computer Sweden (2007) kräver även sökningar via bredband en hög mängd energi, 
Ett exempel är Googles gigantiska datacenter, som lär dra lika mycket el som en medelstor 
stad.  

3.12 Etik  
I Tännsjö (2003) står det om idéer om en korrekt etisk utgångspunkt. Grundteorier han re-
dogör för är:  

Utilitarismen: När man handlar ska utgångspunkten vara att allt och alla ska fara så väl av re-
sultatet som möjligt. Det finns rätt och orätt.  
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Pliktetiken: Vissa handlingar får absolut inte genomföras, och andra skall absolut genomfö-
ras, oavsett konsekvensen av handlandet. Även om det är fel så kan man göra det om det är 
bra för andra.  

Rättighetsetiken: Varje individ har visa bestämda rättigheter som inte får kränkas.  

Miljöetiken: Vi har inte enbart förpliktelser mot levande varelser, utan mot naturen som så-
dan.  

Tännsjö beskriver tanken bakom tillämpad etik och gör följande uppställning:  

1 Moralisk princip  

2 Redovisning av relevanta fakta  

---------------------------------------  

3 Praktisk slutsats  

Meningen är att man ska kunna dra en praktisk slutsats genom att ta hänsyn till de moralis-
ka principerna och låta de samverka med de fakta som är relevanta för det aktuella moralis-
ka problemet. Då den praktiska slutsatsen följer logiskt från korrekta moraliska principer 
får man även en specifik redogörelse och inte en generell. Svaret blir inte bara hur utan var-
för.  

Enligt Kant och Lord Acton kan två etiska uppfattningar som strider mot varandra inte 
vara sanna – en måste förkastas.  

I normativ etik söker man efter den ”moraliska lag” som därför borde finnas (Tärnsjö 2003, 
Basse 2002).  

3.13 Juridik och upphovsrätt inom lexikografi  
 I den här delen av uppsatsen dokumenteras relevanta juridiska aspekter såsom upphovsrätt 
regler och ren kriminalitet. Inom ämnet ordbok menar vi i denna del av uppsatsen även 
tvåspråkiga lexikon.  

3.13.1 Ordbokskriminalitet  
En ordbok är en kommersiell produkt som lyder under marknadens lagar.  För att skapa en 
ordbok krävs kvalificerad personal som jobbar under lång tid med en omfattande arbetsin-
sats. Att skapa en ordbok rymmer problem av både juridisk och etisk karaktär och skillna-
den däremellan beror på kultur och samhällsförhållanden. De olika typerna av olovlig verk-
samhet inom utgivning av ordböcker kallas för ordbokskriminalitet.  Denna är mest till för 
att stödja ordboksproducenter och ordbokskonsumenter (Svensén, 2004).  

Ordboksförfattare har i alla tider utnyttjat varandras arbete och det är viktigt att kolla av i 
många böcker för att försäkra sig om att man inte missar något viktigt. Man måste dock 
veta vad i en ordbok som är upphovsrättsligt skyddat. Fakta och idéer är inte skyddat. En-
staka ords uttryckssida får också användas, att ordet bil böjs med – en och – ar är allmän-
gods, likaså att ordet uttalas [bi:l]. Dock får man passa sig med varumärken, deras inneha-
vare kan reagera kraftfullt om ordbokens presentationssätt innebär att namnet på varan 
även används som liknande benämning. Om man t.ex. skriver att en Jacuzzi är en ”liten 
bassäng med strömmande vatten” kan en konflikt uppstå då innehavaren av varumärket 
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har en önskan om att skydda sina ekonomiska intressen.  Innehavaren brukar oftast ha ett 
krav om att få bestämma hur ett språk ska användas.  

En bra definition i en ordbok borde kunna användas i en annan ordbok om man redovisar 
vart ifrån man fått definitionen. Det finns till och med initiativ till en allmänspråklig defini-
tionsdatabas, ett slags ”shareware”. Detta ska dock betraktas som orealistiskt när det gäller 
kommersiell ordboksutgivning. När det gäller facktermer som är fastställda av nationella el-
ler internationella standardiseringsorgan så är de helt i överensstämmelse med upphovs-
männen och kan inte generera några rättsliga åtgärder. Att enstaka fall av kopiering i fram-
tagande av ordböcker förekommer är inte något som leder till åtal, men när det gäller kom-
plicerade och omfångsrika artiklar som hade kunnat utformas på många olika sätt och från 
en större ordboksartikel kan plagiat leda till åtal. Man får inte systematiskt utnyttja andra 
ordböckers dataurval (Svensén, 2004). 

3.13.2 Upphovsrätt  
Användning av copyrightbelagda texter i en databas (korpusarbete) kan bli skyhöga då ma-
terialet kan missbrukas.  Rättsinnehavarna kanske inte förstår varför man behöver tillgång-
en och vad man tänker göra med den (Svensén, 2004).   

Det blir naturligtvis svårt för ordboksredaktioner att anpassa sig och följa yrkesetiken då 
det är svårt att veta vad som är upphovsrättsligt skyddat. Ämnet är känsligt och förlagen 
verkar inte ha någon starkt utarbetad policy. En intressant enkätundersökning bland brittis-
ka ordboksutgivare visade på mycket varierande attityder och förhållningssätt.  Olika meto-
der för framtagande användes och även lösningar för att förhindra plagiat. Det verkade 
dock inte finnas någon ren juridisk koppling bakom (Svensén, 2004).   

De upphovsrättsliga och yrkesetiska problemen kommer knappast att minska då den allt 
snabbare elektroniska utvecklingen sker, informationsutvecklingen går snabbare än vad lag-
stiftningen gör. Upphovsrättsinnehavarens rätt är dock densamma när materialet före-
kommer i digital form (Svensén, 2004).    

De ordböcker och ordlistor som finns på webben idag har givetvis också upphovsrätt, ned-
laddning och publicering under eget namn innebär brott mot upphovsrättslagen, även om 
man ändrar materialet som man anskaffat sig. Att ta en pappersordbok, digitalisera den och 
publicera den på nätet är också olagligt, även om det sker under rättsinnehavarens namn. 
Det krävs ett etiskt och ansvarsfullt beteende vid hantering av information hämtat från 
webben då många personer felaktigt tror att allt material som publiceras på nätet skall kun-
na användas gratis (Svensén, 2004).   

3.14 Sammanfattning  
Enligt Svensén har ett lexikon olika huvudegenskaper (formella, semantiska, syntagmatiska 
och pragmatiska)  

Han har även definierat och identifierat olika användningsområden och syften (brukslexi-
kografi och dokumentationslexikografi. Lexikon för (modersmåls)språkträning, flera språk.  

Enligt Sterkenburg är den centrala delen huvuddelen i ett lexikon. Det är här den alfabe-
tiska delen återfinns.  

Bland de största skillnaderna mellan fysiska och traditionella lexikon återfinns åtkomst-
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struktur, gränssnitt och uppdateringsbarheten. En annan stor skillnad är de ekonomiska 
och tekniska delarna.  

När det gäller datorstödd översättning brukar man tala om språkets komplicerade struktur. 
Pragmatik är en sådan del. Dessa komplexa strukturer gör att det kan vara svårt att åstad-
komma godtagbara automatiska översättningar. Det här är en av anledningarna till att Far-
well och Helmreich anser att man ska ha en pragmatisk syn på maskinella översättningar.  

Tillgängligheten för användningen av de fysiska respektive elektoriska lexikonen beror till 
stor del på demografin.  

Ett problem med att skapa elektroniska lexikon är att det tar väldigt lång tid att skapa data-
baser över ord och meningar eftersom dessa inte får kopieras från andra.  
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4 Empiri  
I detta kapitel har vi sammanställt de olika testen av lexikonen samt intervjuerna. 

Av de sex tester som är gjorda är ett av dem gjort på ett fysiskt lexikon, eller papperslexi-
kon. Tre av lexikonen är Internetbaserade översättare av både ord och hela texter. Dessa 
kan användas gratis. De andra två lexikonen är gjorda för att laddas ner till mobiltelefoner. 
De två programmen vi har testat fungerar med de flesta moderna telefonerna.   

De lexikonen vi har valt att testa för mobiltelefon kan laddas ner som gratisversioner. Lexi-
konen är testade på mobiltelefonen Motorola A1200 med tryckkänslig skärm, istället för 
tangentbord, på 240*320 pixlar och 256 000 färger. Det här är väsentligt eftersom använ-
darvänligheten kan skilja sig åt beroende på telefonmodell.  

Följande lexikon är testade:  

 Nordstedts stora Svensk-engelska ordbok  

 Elektroniskt nätlexikon  

 - Google Translate (översättning av meningar)  

 - Babel Fish (översättning av meningar) 

 - WorldLingo (översättning av meningar) 

 Elektroniskt lexikon för mobiltelefon 

 - Mobile Translator ME v 1.2 (översättning av ord) 

 - Diccionario Scii v 2.0 (översättning av ord) 

4.1 Design och funktionalitet  

4.1.1 Nordstedts Stora Svensk-engelska ordbok  
Uppslagsorden presenteras i alfabetisk ordning, vid lika stavning kommer ord med stor be-
gynnelsebokstav före ord med liten. Består ett ord av flera ord betraktas det som samman-
skrivet, likadant med ord som innehåller bindestreck eller punkt.  

Norstedts tvåspråkiga fysiska brukslexikon försöker vara heltäckande med sina 127 000 ord 
och fraser, den genererar översättningar inom fackspråk, äldre språkbruk och allmänt ord-
bruk. Den är en produktion från 1980-talet och bygger på ett stort antal svenska och eng-
elska uppslagsverk men även frilansare har medverkat i utvecklandet. Den levererar över-
sättningar till svenska ord och uttryck och beskriver en definitionsliknande fras ifall ordet 
inte går att översätta. Den verkar som ett stöd för inlärning av ett nytt språk men även som 
stöd för ren faktainsamling.  Detta är den största svensk-engelska ordbok som utgivits i 
Sverige.  
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4.1.2 Google Translate  
 

  
Figur 4-1 Google Translate gränssnitt (2007-12-07) 

Google Translate har en enkel grafik och är uppbyggd med olika flikar för olika typer av 
översättningar:  

 Text and Web  

Den här fliken är till för att översätta hela meningar. Det finns 29 språkkombinationer var-
av de flesta med engelska som källspråk eller målspråk. Det förekommer olika uppgifter när 
det gäller antalet språkkombinationer. Vi har därför utgått från de siffror vi har fått fram 
när vi själva har räknat. Svenska finns inte med som alternativ, men trots det gå det att 
översätta från svenska genom att sätta inställningarna på ”Spanish to English”. Det här 
fungerar dock inte med de andra nordiska språken.   

 Translated Search  

Här kan användaren söka precis som i en sökmotor. Beroende på vilket språk man har valt 
att översätta till översätter motorn förfrågningen, letar upp sidan och översätter hela sidan 
till det språket man matade in förfrågningen på.  

 Dictionary  

Dictionary fungerar precis som ett vanligt tvåspråkgift lexikon där man slår upp enskilda 
ord. Det här lexikonet klarar även av de vanligaste stående uttrycken. Slår man exempelvis 
på spanskans por favor får man inte enbart upp engelskans pleace utan omkring tjugo förklar-
ingar och meningsuppbyggnader där uttrycket finns med.  

 Tools   

Den sista är kortfattat tillför att kunna integrerar Google Translate med ens webbsida.  

En ytterligare funktion som Google har är att man kan ge förslag på översättningar om 
man tycker att given översättning inte är tillräcklig.   
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4.1.3 WordLingo   
 

  
Figur 4-2 WorldLingo gränssnitt (2007-12-07) 

Precis som Google består WordLingo av olika flikar. Den här översättaren består av tre fli-
kar och värt att poängtera är att vi har testat gratisversionen som har en begränsning på 150 
ord.  

 Textöversättare   

Genom den första fliken kan man översätta till och från fjorton språk. Bland dessa finns 
arabiska, japanska, koreanska, grekiska, kinesiska och svenska.  

 Webbplatsöversättare  

Här matar användaren in önskad webbsida och sidan översätts. Det som kommer upp är 
en översatt kopia av originalsidan.  

 E-postöversättare  

Här skriver användaren in sin e-post adress och önskat språk och sedan mottagarens adress 
och själva ämnet. Precis som vid ett vanligt e-postmeddelande med tillägget att målspråk 
även skrivs in. Sedan klistras eller skrivs meddelandet och skickas iväg. Det går att välja om 
en kopia av originalmeddelandet ska skickas tillsammans med översättningen. Mottagaren 
av meddelandet får texten på både målspråket och källspråket.   

Babel Fish har nitton språkkombinationer. De flesta av dessa är i kombination med engels-
ka och ett annat språk. Det här verktyget är inte uppbyggt av flikar men har, precis som de 
andra två, en funktion för att översätta webbsidor.  

Babel Fish har en funktion de kallar Världstangentbord. Den är till för att möjliggöra inmat-
ningen av specialtecken och ord skrivna på ett teckensystem som inte bygger på det latinska 
alfabetet. Klickar man på länken för världstangentbordet kommer det upp ett virtuellt tan-
gentbord. När tangentbordet är uppe kan användaren välja mellan att skriva direkt på det 
eller använda det vanliga datorns tangentborde som Babel Fish anpassar för att stämma 
överrens med det virtuella. Även med Babel Fish går det att översätta webbsidor på liknan-
de sätt som med de andra två översättarna.  
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4.1.4 Babel Fish 
Babel Fish har nitton språkkombinationer. De 
flesta av dessa är i kombination med engelska och 
ett annat språk. Det här verktyget är inte uppbyggt 
av flikar men har, precis som de andra två, en 
funktion för att översätta webbsidor.  

Babel Fish har en funktion de kallar 
Världstangentbord. Den är till för att möjliggöra 
inmatningen av specialtecken och ord skrivna på ett 
teckensystem som inte bygger på det latinska 
alfabetet. Klickar man på länken för 
världstangentbordet kommer det upp ett virtuellt 
tangentbord. När tangentbordet är uppe kan 
användaren välja mellan att skriva direkt på det eller 
använda den vanliga datorns tangentbord som Ba-
bel Fish anpassar för att stämma överrens med det 

virtuella. Även med Babel Fish går det att översätta webbsidor på liknande sätt som med de 
andra två översättarna.  

4.1.5 Mobile Translator ME   
Den version och språkupplaga som är testad 
innehåller 47 000 ord. När man kommer in i själva 
programmet finns möjligheten att välja käll- och 
målspråk; i det här fallet engelska-spanska eller 
spanska-engelska. Efter det börjar man direkt skriva 
ordet man vill ha översatt. Eftersom programmet är 
anpassat för en liten skärm med ett mer begränsat 
minnesutrymme än en dator, är designen inte direkt 
tilltalande, utan snarare funktionell. Verktyget kan 
användas med de flesta mobiltelefoner som har 
stöd för Java. På testtelefonen vi använde integreras 
verktyget med telefonens befintliga system på så 
sätt att det tryckkänsliga tangentbordet som 

kommer upp på skärmen är det samma som används 
när man ska skriva annan text, till exempel SMS eller 
ett dokument i telefonen. Detta gör det enklare att 
använda verktyget och ingen ny inlärningströskel be-
höver klivas över. Eftersom den berörda telefonen 

har textigenkänning på en rad språk, däribland spanska och engelska, bidrar även det till att 
göra proceduren enklare.  

I verktyget finns det ingen funktion för att skrolla igenom hela databasen för att på så sätt 
kunna se omkringliggande ord och uttryck. Förslag på ett närliggande ord ges inte heller 
om det inskrivna är fel eller inte existerar. 

Figur 4-3 Babel Fish gränssnitt (2007-12-07) 

Figur 4-4 Mobile Translator ME, Ruto-
kowski (2004) Mobile Translator for Micro-
soft Smartphone. hämtad 2008-01-10el Fish 
gränssnitt (2007-12-07) 
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4.1.6 Diccionario Scii v 2.0  
 

I specifikationerna till Diccionario Scii v 2.0 står det 
att översättaren innehåller 15 000 till 90 000 
översättningar inklusive uttryck, beroende på språk. 
Vi har här koncentrerat oss på den engelska-
spanska databasen. I det här verktyget får 
användaren inte upp några radioknappar för att 
välja käll- och målspråk. En skillnad från det förra 
verktyget är att man här kan välja mellan att gå till 
nästa översättning om man inte är riktigt nöjd med 
den som gavs, eller att gå tillbaka för att genomföra 
en ny.  

I det här programmet går det att skriva in ett ord 
eller bokstav och utifrån det ordet, eller närmaste 

ordet, eller bokstaven kan man gå igenom hela 
databasen med telefonens piltangent, eller i det 
här fallet spak. Överhuvudtaget är förklaringar-

na som ges av de olika orden oftast väldigt utförliga och återfinns i flera sammanhang.  

4.2 Generella synpunkter  
De båda lexikonen för mobiltelefon är enkla att använda bland annat genom dess integra-
tion med telefonens system. Vill man använda båda verktygen för att låta det ena komplet-
tera det andra får man vara uppmärksam på att knapparna på respektive verktyg sitter på 
motsatt sida.  

Google Translate och Babel Fish miljöer är väldigt lika varandra i funktionalitet och ut-
formning. Deras sidor är väldigt avskalade. Det vill säga, det väsentliga är placerat i cent-
rum och sådant som inte har med översättningarna att göra (exempelvis reklam) har plock-
ats bort. WorldLingo har ett litet mer rörigt utseende med reklam och animationer. Förut-
om de gratisfunktionerna som vi har testat hos WorldLingo, tillhandahåller WorldLingo 
även en rad språktjänster som de tar betalt för. Troligtvis så är reklamen borttagen i de 
tjänsterna och versionerna. Trots det faktum att vi har testat gratisversionen av deras över-
sättare kan vi inte bortse från att en del av deras reklam är direkt stötande mindre lämplig i 
vissa sammanhang då det ibland förekommer lättklädda kvinnor. Även popup-sidorna kan 
kännas påfrestande och trots att webbläsaren är inställd på att förhindra popup-sidor slin-
ker en del ändå igenom.  

Ingen av de testade programmen har funktion för stavningskontroll. Inte heller Google 
Translate hade det i sitt Dictionary-läge, där ord-för-ord översättningar görs.  

Samtliga tre testade verktygen för översättning har bra förklaringar där det står vad som är 
möjligt med deras verktyg, hur de fungerar och hur de bör användas för att uppnå bästa 
möjliga resultat. Google Translate har den mest utförliga beskrivning av deras tjänst och 
genom att läsa den kan användaren få en bra förståelse för hur maskinell översättning fun-
gerar och vilka tankar som ligger bakom Google’s program.  

Figur 4-5 Diccionario Scii v 2.0, GetJar.com (2007) 
Freeoff-lineHugebesökt2008-01-10 
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4.2.1 Test av översättningens kvalité med nätlexikon  
Med två av verktygen har samma text översatts. Med det tredje verktyget har ordet cuanto, 
översatts och ställts i olika stående uttryck och kontexter. Syftet är att dels som för de 
andra lexikonen se en förändring över tid, men även se hur ett lexikon hanterar den här 
mångtydliga problematiken.  

Vi börjar först med att redovisa resultaten från den diakrona studien med de tre första lexi-
konen.  

Här är ett meddelande som har används som referens:  

1. ESTIMADO DAVID: Muy complacido con tus mensajes. Espero que la informa-
ción dada te sea de utilidad y que podamos seguir en contacto. Saludos. 

2. Hola, David. Me alegró mucho saber de ustedes. En cuanto a Apure, puedes con-
sultar algunas páginas Web que contienen datos sobre la región: 
www.portalapure.com y www.llanera.com. Estas están conectadas con otras de esta 
misma naturaleza y a través de ellas puedes obtener más información sobre Apure y 
los Llanos colombo-venezolanos. Saludos. 

Google Translate  

Maj 2007  

1. DAVID: Very pleased with your messages. I hope that the information given it is 
to you of utility and that we pruned to follow in contact. Greetings. 

2. Hello, David. He cheered much knowledge to me of you. As far as He worries, you 
can consult some pages Web that contain data on the region: www.portalapure.com 
and www.llanera.com. These are connected with others of this same nature and 
through them you can obtain more data on Worries and the Level Colombo-
Venezuelans. Greetings  

December 2007.  

1. ESTIMATED DAVID: Very pleased with your messages. I hope that the Informa-
tion provided will be useful and that we can stay in touch. Greetings. 

2. Hello, David. I am very pleased to hear from you. In terms of Apure, you can 
check out some Web pages containing data on the region: www.portalapure.com 
and www.llanera.com. These are connected with others of this nature, and through 
them you can learn more about Apure and the Plains colombo-venezolanos. Gree-
tings.  

WordLingo  

Maj 2007  

1. KÄRA DAVID: Mycket nöjt med dina meddelanden. Jag hoppas att den givna in-
formationen är till dig av nytto- och att vi beskar för att följa i kontakt. Hälsningar. 

2.  Hälsningar, David. Det hurrade mycket kunskap till mig av dig. Så långt som det 
oroar, du kan konsultera rengöringsduk för några sidor som innehåller data på regi-
onen: www.portalapure.com och www.llanera.com. Dessa förbinds med andra av 
denna samma natur, och till och med dem kan du erhålla mer data på bekymmer 
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och de jämna colombo-Venezuelansna. Hälsningar.  

December 2007.  

1. KÄRA DAVID: Mycket nöjt med dina meddelanden. Jag hoppas att den givna in-
formationen är till dig av nytto- och att vi beskar för att följa i kontakt. Hälsningar. 

2. Hälsningar David. Det hurrade mycket kunskap till mig av dig. Så långt som det 
oroar, dig kan konsultera rengöringsduk för några sidor som innehåller data på re-
gionen: www.portalapure.com och www.llanera.com. Dessa förbinds med andra av 
denna samma natur, och till och med dem kan du erhålla mer data på bekymmer 
och de jämna colombo-Venezuelansna. Hälsningar.  

Författarnas förslag på översättning  

1. BÄSTE DAVID: Mycket angenämt med dina meddelanden. Jag hoppas att infor-
mationen du fick kan vara till nytta för dig och att vi kan fortsätta hålla kontakten. 
Hälsningar. 

2. Hej David. Det gladde mig att få höra ifrån er (2 pers. plur.). Beträffande Apure 
kan du söka upp några sidor på Internet som innehåller information om regionen:  
www.portalapure.com  och  www.llanera.com . De är sammanlänkade med andra 
sidor som även de innehåller information om naturen. Genom dessa kan du få mer 
information om Apure och de colombiansk-venezolanska-slätterna. Hälsningar.  

 
Babel Fish Translation  

Här är översättningar med ordet cuanto i olika kontexter, gjorda med Babel Fish. Som refe-
rens har uttryck från olika Internetsidor används i samklang med de informanter som åter-
finns bland referenserna: 

1. En cuanto a Apure puedes consultar esta página 

2. En cuanto tenga el cuestionario lo aplicaré 

3. Un cuanto de tiempo 

4. Cuanto es 

5. Cuanto más salto, más canso 

6. Por cuanto, los dos, firmaron el papel realizaron su plan.  

 
Maj 2007  

1. As far as It worries you can consult this page 

2. As soon as it has the questionnaire I will apply it 

3. A whatever of time 

4. Whatever is 

5. The more jump, the more I tire 
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6. Inasmuch as, both, they signed the paper made their plan.  

December 2007  

1. As far as It worries you can consult this page 

2. As soon as it has the questionnaire I will apply it  

3. A whatever of time 

4. Whatever is 

5. The more jump, the more I tire 

6. Inasmuch as, both, they signed the paper made their plan  

Författarnas förslag på översättning  

1. Beträffande Apure kan du titta efter den här sidan. 

2. Så snart jag får enkäten så fyller jag i den. 

3. Ett (litet) tidsintervall  

4. Så mycket är 

5. Ju mer jag hoppar, desto tröttare blir jag. 

6. Då båda skrev under pappret, förverkligade de sin plan.  

”A whatever of time” (3) är en gammal term inom fysiken och informatiken och handlar 
väldigt enkelt om vilken mängd eller kvantitet som krävs för att uppnå ett visst syfte eller 
tillstånd. Till exempel vad som krävs för att få en lampa att börja lysa. Termen används inte 
så ofta, men är trots det ett välkänt begrepp inom den fysiska sfären. Det sista uttrycket (6) 
används ofta i affärssammanhang och kan även ses som ett finare begrepp för ya que eller 
como som betyder eftersom.  

För att kunna göra en korrekt bedömning av cuanto som kan användas som både adverb, 
adjektiv och pronomen måste man alltså se till de omkringliggande orden, om det är prepo-
sition, substantiv, etcetera; och även till det sociala sammanhanget. Här märks det tydligt att 
ett sådant här begrepp med så stora variationer i sin betydelse vållar svårigheter i skapandet 
av bra översättningar. Den här svårigheten kan härledas till fenomenet pragmatik. Enligt 
Farwell och Helmreich bör man anta ett pragmatiskt sätt när det gäller maskinella översätt-
ningar för att kunna se textens mening och inte bara de enskilda ordens strikta betydelse. 
Detta är alltså något som dessa verktyg inte behärskar till fullo. När det gäller mening (2) är 
översättningen inte korrekt med hänsyn tagen till sammanhanget och avsikten med innehål-
let. Däremot är den korrekt utifrån de givna förutsättningarna som fanns om meningen ses 
som en enskild mening utan kontexten. (1) Apure och Llanos har försökts att bli översatta 
trots att det är ord inne i en mening med versal; i det här fallet alltså namn.  ** betyder att 
det handlar om ett syftningsfel. Ordet i sig är korrekt översatt men i den förekommande 
meningen syftar verbet på subjektet som står i första person singular.  
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4.2.2 Test av översättningens kvalité med lexikon för mobiltelefon  
De mobila lexikonen har endast testats i januari 2008. Problemet här är att det ena lexiko-
net fick vi endast tag på med språkkombinationen engelska-spanska, annars hade det blivit 
en bättre jämförande analys om vi valt att gå tillbaka till de fraser och ord som användes för 
att skapa översättningar med nätlexikonen.  

Vi har istället valt att konsultera Internationella Handelshögskolans engelskspråkiga Inter-
netsida ( http://www.ihh.hj.se/doc/1600 ) och från den har vi valt ut tio ord och tre fraser 
som vi har översatt. De ord eller fraser som inte gick att översätta är markerade med ett 
streck (-) och de översättningarna som kan anses vara felaktiga i relation till sammanhanget 
(se webbsidan för en beskrivning av sammanhanget) är markerade med en asterix (*) Se fi-
gur 1 i bilaga 1.  

4.3 Mångtydliga fraser  
Vi har gjort ytterligare ett test med samtliga verktyg där ett liknande problem behandlas 
som fallet med cuanto. Den här gången är det i form av två fraser som kan ha flera olika be-
tydelser. Per definition innehåller dessa två fraser ambiguitet (Tabell 6a och 6b, bilaga 1).  

Några av förklaringarna till de problem som uppenbarade sig i och med översättningen av 
estuvo (estar i grundform) ligger i att ordet betecknar både han, hon, den, det och ni i singu-
lar. I vårt fall gav samtliga verktyg översättningen han. Det andra uttrycket vi tog upp var 
por saltar. Por saltar kan avse samtliga personer i både singular och plural. Uttrycket kan be-
teckna både presens och perfekt beroende på kontexten. Vi måste alltså ha hela samman-
hanget klart för oss för att kunde göra en korrekt översättning av uttrycket.  

I Latinamerika framförallt använder man pararse (i texten se para) både för att indikera stanna 
och resa sig/ställa sig, och på Kanarieöarna och Karibien och fler delar av framför allt norra 
Latinamerika avser man buss med ordet guagua medan man i Chile avser bäbis/litet barn. 
Dessutom kan det, som i Colombia vara namnet för ett slags ryggradsdjur som lever vid flo-
den.  

4.3.1 Sammanfattande tabell  
Här är en sammanfattande tabell över alla de fraser och ord som vi har försökt översätta i 
den här uppsatsen och som respektive program inte lyckades ge en fullständig översättning 
av. Observera att alla siffror inte är jämförbara med varandra eftersom alla tester inte har 
utförts på lika sätt. De tal som kan jämföras är Google’s och WorldLingo’s. Samt Nord-
stedts, Mobile och Diccionario kan alla tre jämföras med varandra. När antalet korrekta 
meningar har bedömts har hänsyn inte tagits till om ordvalet är det som är mest förekom-
mande i sammanhanget, men ordet måste dock vara korrekt att använda i den aktuella kon-
texten. När det gäller Babel Fish’s frekvens nämndes det tidigare att en av meningarna var 
korrekta ifall hänsyn inte tas till själva sammanhanget utan endast till ordens betydelse. Ef-
tersom det är viktigt att se till helheten när ett brev eller en fullständig text översätts är den 
meningen som avsågs här markerad som fel, varför procenttalet är lägre. I annat fall hade 
talet varit 50.  

För de ord som inte kunde översättas beträffande lexikonen för mobiltelefon gäller att en-
dast helt felaktiga översättningar eller uteblivna översättningar har markerats. Detta är gjort 
i den sammanfattande tabellen eftersom det handlar om ord-för-ord översättningar och 
inte av hela meningar eller stycken.  
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  Babel Fish  Google 
Translate  

WorldLingo  

Korrekta me-
ningar (%)  

33  90  25  

Korrekta ord 
(%)  

      

Ej översatta 
ord/uttryck  

Apure*, tenga**, 
por cuanto, arre-
cho  

arrecho  podamos, alegró, saber de uste-
des, Apure*, algunas, a través de, 
Apure*, Llanos*, arrecho  

  Nordstedts  Mobile 
Translator 
ME  

Diccionario Scii  

Korrekta me-
ningar (%)  

      

Korrekta ord 
(%)  

91  67  58  

Ej översatta 
ord/uttryck  

clic on  was, as well, 
click on  

was, click on  

Tabell 4-1 Sammanfattningar över översättningarna 

4.4 Intervjuer  
Se bilaga 7 för intervjufrågor. Svaren från frågorna är omskrivna för att det inte ska likna 
talspråk och för att spara utrymme. Vi har dock inte omtolkat svaren, men däremot har vi 
på vissa ställen kommit med egna synpunkter. Det framgår dock när detta har skett. 

4.4.1 Inger Hesslin Rider, Norstedts  
 
Namn  Inger Hesslin Rider  

Tjänst  Förläggare ordböcker/Senior Editor Dictionaries  

Organisation  Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm  

När det gäller kvalitén på översättningarna säger Hesslin-Rider att de som sammanställer 
ordböcker är erfarna lexikografer. Det ingår i uppgiften att hitta belägg för den översättning 
eller definition man söker, men samtidigt är det viktigt att ha egen erfarenhet och egen 
kunskap att tillföra. Med det menar Hesslin-Rider att man inte bara kan skriva av sådant 
man kan hitta.  

När det gäller översättning finns det olika typer av svårigheter. Det ”lättaste” är kanske 
facktermer, där det ofta finns en överensstämmelse ett-till-ett, och man brukar kunna 
stämma av med någon expert på området. Det ”svåraste” är ord och uttryck som tillhör det 
vanliga allmänspråket, där det ofta ligger nyanser, stilnivåer och så vidare som kan vara svå-
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ra att hitta en ekvivalent som säger exakt detsamma. Som exempel tar hon ett vardagligt 
ord som ”brorsa” och menar att det inte finns någon bra ekvivalent på engelska. En av de 
stora nackdelarna med alla de gratisordlistor som finns på nätet är att man inte kan veta om 
innehållet är verifierat; deras merit är förstås att de är gratis, vilket också, som hon påpekar, 
tyvärr räcker för många. Det myllrar av konstiga hemsnickrade listor där man inte ens lyck-
as hålla ordning på att ordklasserna ska vara desamma på källspråk och målspråk. Det finns 
också några få gratistjänster med ett innehåll som är utarbetat av lexikografer. En sådan 
tjänst är Lexin. Namnet kommer av att ordböckerna där är utarbetade som ”Lexikon för 
Invandrare” från svenska till andra språk. De innehåller ett svenskt basordförråd samt ett 
antal termer som man möter i samhället. Det är ingen allmänordbok, och det är inte kon-
struerat för att vara en ordbok till svenska. Det blir många icke-träffar när man söker där.    

Om framtiden kan vi naturligtvis inte veta och när det gäller den framtida utvecklingen av 
lexikon är det frågan om de traditionella kommer att hänga med till ett humant pris. Enligt 
Hesslin-Rider så tycks än så länge allmänmarknaden föredra pappersböcker. Dock så känns 
möjligheterna obegränsade: många mycket bättre informationsbärare som är mycket bättre 
än cd:n finns redan, och fler kommer.  

Vad hon dock är säker på är att hur informationen än överförs till användaren kommer det 
fortfarande att krävas att mänskliga hjärnor tänker och strukturerar och skapar ett innehåll 
som är korrekt. Lexikografer kommer att behövas, tekniken kan inte göra det på egen hand. 
När det gäller tekniken så innebär den för lexikograferna att de har möjlighet att märka upp 
och strukturera materialet och därmed kontrollera konsekvens i form och innehåll, skicka 
områden för granskning, extrahera delar för olika ändamål; till exempel för en ny ordbok. 
Man behöver förstås inte korrekturläsa mer än under själva manusarbetet – däremot kan 
tekniken ibland ställa till oreda, men den brukar vara så påtaglig att man märker den, menar 
Hesslin-Rider. När det gäller användarnyttan och elektroniska lexikon är det förstås att man 
kan söka på många sätt, dölja viss information för att få överblick, kopiera över text till an-
nat dokument och därmed slippa riskera att stava fel, nämner Hesslin-Rider som exempel 
på fördelar med elektroniska lexikon. Det finns även fördelar med ett lexikon i pappers-
format också, fortsätter Hesslin-Rider. Fysiska lexikon kan användas ungefär vart som helst 
under förutsättning att man kan alfabetet, är seende och att det är tillräckligt ljust där man 
befinner sig. Man är inte beroende av apparater, elektricitet eller annan teknik. Å andra si-
dan är stora ordböcker tunga och otympliga. Digitala ordböcker kräver enbart att man kan 
stava sig fram till närheten av ordet eftersom många av dem hjälper en att hitta rätt om 
man stavar fel. Man kan söka på allting i en digital ordbok: ordslut, ingående bokstavsfölj-
der, stilistisk markering och så vidare; å andra sidan måste man ha tillgång till ett digitalt nät 
av något slag, och man har kanske inte en dator på landet eller på resa.  

När det gäller det påpekandet Hesslin-Rider gör om stavningshjälp är även vår erfarenhet 
att så är fallet. I de elektroniska lexikon vi testade var dock den funktionen begränsad. En 
del av dem hade den. Det bör än en gång här påpekas att vi har inriktat oss på gratisversio-
ner, vilka kanske har en liten annorlunda funktionalitet än de som finns till försäljning.  

Det tar väldigt långt tid att tillverka egna lexikon. En anledning är att man inte kan ta någon 
annans databas med översättningar för att lägga in i sitt eget lexikon om man inte har till-
stånd från upphovsmannen/förlaget. Hesslin-Rider säger även att ordböcker, lexikon och 
uppslagsverk är skyddade av upphovsrättslagens, så kallat katalogskydd som bland annat 
skyddar ”sammanställningar av ett stort antal uppgifter eller ett arbete som är resultatet av 
en stor investering”. Man får inte heller använda en ordbok, eller delar av den, som under-
lag för en annan produkt.   
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4.4.2 Sven-Göran Malmgren, Göteborgs universitet  
 
Namn  Sven-Göran Malmgren  

Tjänst  Professor i svenska språket inom bl.a. lexikologi, lexikografi och gramma-
tik   

Organisation  Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, Humanisten  

 Kvalité 

- LexicoNordica och International Journal of Lexicography. 

-  Sök på ord inom sitt eget specialområde i kombination med vad som sägs 
om det på Internet. 

- ”Märkeslexikon”. 

- Lexikografer.  
Det kan vara lite svårt att få tag på information om elektroniska lexikon eftersom det inte 
har skrivits så mycket om det ämnet. Men det finns en del uppsatser och rapporter att till-
gå.  

LexicoNordica är en tidskrift med bland annat en stor recensionsavdelning där det står att 
läsa om olika ordböcker. Det var 1993 som den här tidskriften startade genom att general-
församlingen gav i uppdrag att med stöd av en nordisk redaktionskommitté, starta och ge 
ut tidskriften. För två år sedan hade tidskriften till exempel tema om elektroniska ordböck-
er (i den här uppsatsen kallade för lexikon).  

I tidskriften behandlas alltid ett nordiskt språk. Med utgång från det specifika nordiska 
språket behandlas även ett andraspråk som kan vara vilket språk som helst.  

Genom LexicoNordica kan man kontrollera kvalitén mot ett lexikon. Ett annat sätt att 
kontrollera kvalitén är varumärket. Ett tredje sätt att kolla kvalitén på är att söka på special-
ord inom sin egen hobby. Dessa ord är så familjära för en att man själv kan avgöra över-
sättningens noggrannhet. Genom ett sådant förfarande i kombination med att söka på In-
ternet över just det specifika området, bildas det en uppfattning för en om översättningarna 
överlag i lexikonet. International Journal of Lexicography är en internationell motsvarighet till 
LexicoNordica, och även i den finns det en recensionsavdelning.  

Ett annat sätt är att se till märket. Precis som med allt annat finns det märkeslexikon. Över 
lag så anses Nordstedts vara det tyngsta namnet i Sverige.  

Ytterligare ett sätt är att använda sig av lexikografer. Här går inte Malmgren in närmare på 
vad en lexikograf eller lexikografi är för något men med hjälp av Svenska Akademin ges 
följande förklaring:  

Lexikografi (av lexikon och grek. -graphía '-skrift', '-beskrivning', av grápha 'skriva') är ve-
tenskapen om ordböcker. Termen används också om verksamheten att utarbeta ordböcker 
eller ibland uppslagsböcker (Aniansson, 2007)  

 Utveckling 

Malmgren tror absolut att nästa steg i utvecklingen kan handla om fler lexikon i mobiltele-
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foner. För att ett ännu större kliv ska kunnas tas måste förmodligen telefonernas fönster 
och kanske hela telefonen göras större. Det här har diskuterats på Göteborgs Universitet. 
En CD-version av Svenska Akademins ordlista har även skapats och det finns även planer 
på att lägga in den på mobiltelefon. Det skulle bli som någon form av nedladdningstjänst 
som man får betala för.  

Allt mer och mer går vi mot Internet. Det kommer även att gälla för lexikon.  

 Fördelar och nackdelar och användning 

Sökbarheten i elektroniska lexikon är en fördel. I fysiska lexikon finns det egentligen bara 
en ingång; den alfabetiska. På flera elektroniska kan man söka på delar av artiklar och på 
olika slags mönster.  

En stor fördel med ett fysiskt lexikon, om man bortser från det i mobiltelefon, är att man 
slipper koppla upp sig till datorn varje gång en sökning ska göras. Om man har ett problem 
som ska lösas snabbt. Ett exempel är att om man läser en hel bok så får man kanske fler 
problem som ska lösas och då kan det vara smidigt att sätta ingång datorn, men är det en-
dast ett enstaka ord så blir det rätt omständligt att sätta igång datorn.  

I ett fysiskt lexikon blir ofta överblicken en hel annan, i alla fall om det är en stor bok. Här 
kan man få en bra överblick över två sidor på ett enda uppslag. Det här fenomenet kan 
förmodligen hänföras till vanan, där att läsa en bok i pappersformat alltid har varit mer na-
turligt än att läsa den samma på en dator. Nu förtiden är det dock även vanligt förekom-
mande att böcker, så kallade e-böcker, läses endast i elektronisk form och att Internet an-
vänds mer och mer istället för att söka efter böcker i pappersformat.  

Snart kommer förmodligen även lexikon på CD vara föråldrade och fler och fler lexikon 
finnas på Internet, vilket också kräver en bredbandsuppkoppling. En fördel är istället att 
det är enklare att göra kontinuerliga uppdateringar, och betydligt tätare uppdateringar.  

Ytterligare en fördel med lexikon på Internet är att de som tillverkar lexikonen kan få en 
bättre återgivning genom att loggfiler sparar sökbeteende där lexikografen ser vad använda-
ren söker på och inom vilka kategorier.  

 Etiska problem  

Lexin är ett gratislexikon på Internet som vänder sig till invandare. Initiativet gjordes efter-
som skolöverstyrelsen ansåg att ett bra språklexikon för invandrare saknades.  

Det etiska problemet här är att Lexin är ett statligt gratislexikon som alla kan använda sig 
utav. Detta gör det svårt för andra aktörer att etablera sig eftersom dessa vanligtvis har ett 
vinstintresse. Ett exempel är bokförlaget Nordstedts.  
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4.5 Övriga intervjuer  
Vi har även fått lite kortare kommentarer av två andra intervjupersoner.  

4.5.1 Lovisa Boberg, Nordstedts  
 
Namn  Lovisa Boberg  

Tjänst  Informationsansvarig  

Organisation  Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm  

4.5.2 Etik  
Under intervjun med professor Malmberg från Göteborgs universitet framkom det en del 
etiska aspekter. Det sades att ett problem med ett gratislexikon som Lexin som är framta-
gen med hjälp av statliga medel är att konkurrensen kan bli snedvriden och att de aktörer 
på marknaden som försöker tjäna pengar på lexikon kan få svårt att göra det. Boberg näm-
ner två av Nordstedts tjänster och projekt som kan ställas i kontrast till Lexin.  

- Norstedts Akademiska Ord. Det är en intranätlösning för företag som är 
utvecklad i samarbete med den finska teknikleverantören Kielikone. 

- DOI - Digital ordinformation. DOI är en ordsida på Internet för ord- och 
språkintresserade, det är en gratisordbok mellan svenska och engelska, och 
en abonnemangstjänst för onlineordböcker i samarbete med WordFinder 
Software.  

 Just nu arbetar Nordstedts med att utveckla och sammanfläta de båda separata tjänsterna 
vilket ska vara klart till vårterminen 2008.  

4.5.3 Claes Garlén, Språkrådet  
 
Namn  Claes Garlén  

Tjänst  Språkvårdare i svenska inom bl.a. fonologi och uttalsfrågor  

Organisation  Språkrådet, Stockholm  

 
 Kvalitén 

Under intervjuerna har frågor som rör kvalitén belysts. Även Claes Garlén berörde det äm-
net. Garlén jobbar vid Språkrådet i Stockholm. Språkrådet har till uppgift att följa och främ-
ja språkens utveckling i Sverige, så väl svenskan som minoritetsspråken i Sverige.  

Garlén ger först och främst förslag på källor där man kan läsa sig till vad man bör tänka på 
när det gäller kvalitén på översättningarna och hur lexikon byggs upp och skapas.  

Garlén nämner att tvåspråkighetslexikografi har behandlats av Birgitta Romppanen i av-
handlingen Från målspråk till källspråk: utvecklingen av den finsk-svenska och den enspråkiga finska 
ordboken (Vasa, 2001). Romppanen har även skrivit artiklar om elektroniska tvåspråkiga 
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ordböcker i tidskrifterna LexicoNordica och Språkbruk. I LexicoNordica kan man finna artik-
lar som tangerar ämnet av olika författare. Som synes hänvisar Garlén precis som professor 
Malmberg till LexicoNordica.  

4.6 Etiska perspektiv    
Här nedan presenteras olika etiska perspektiv av gratis elektroniska lexikon och tryckta lex-
ikon.  

4.6.1 Utilitarism  
Lexikon i bokform är en bättre demografisk fördel när alla inte har tillgång till bredband, 
dator eller telefon, dock under förutsättningen att alla har råd och möjlighet till att köpa 
detta. Annars skulle användning av gratis elektroniska lexikon innebära mer information i 
samhället samt konkurrens på lika villkor och förutsättningar för de flesta. Kvalitén och på-
litligheten i det stora hela blir sämre om försäljningen av lexikon i bokform minskar. Tek-
niken utvecklas snabbare än vad lagarna gör som är till för att skydda folket.   

4.6.2 Pliktetik  
Elektroniska lexikon som kostar pengar går att piratkopiera och det kan också vara vanligt 
med olaglig kopiering från lexikon i bokform i framställandet av elektroniska lexikon, det 
ställs dock stora tekniska krav på framställningen av elektroniska lexikon som kan översätta 
hela fraser.  

Det krävs ett etiskt och ansvarsfullt beteende vid hantering av information hämtat från 
webben då många personer felaktigt tror att allt material som publiceras på nätet skall kun-
na användas gratis. En del bokförlag tycker att det är fel med gratis lexikon men samtidigt 
så är det en enorm tillgång för hela världen. Det är dyrt att bygga vidare nya fysiska lexikon 
på befintliga och varumärkeskonflikter kan uppstå. Det är svårt för ordboksredaktioner att 
anpassa sig och följa yrkesetiken på grund utav luddiga regler och lagar. Juridiskt sett så 
gäller samma lagar om upphovsrätt och upphovsrätt på elektroniska lexikon som på fysis-
ka. Även om allmänheten skulle ha möjlighet att skapa nya lexikon på kort tid så förbjuder 
oftast lagen detta.   

4.6.3 Miljöetik  
En minskad användning av fysiska lexikon skulle innebära att mindre träd huggs ner medan 
den ökande användningen av elektroniska lexikon bidrar till en högre energiförbrukning. 
Då vi har förpliktelser mot miljön innebär det att det är fel att avverka skog för att göra 
böcker samtidigt som det är fel att ta utav de begränsade resurserna utav el som finns i 
världen.   
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5 Analys/Diskussion  
Det här kapitlet är en direkt återkoppling till forskningsfrågorna och resultatet. 

Något som framträder tydligt är hur Google’s översättning har förbättras avsevärt. De 
andra två verktygen ligger däremot på nästan samma nivå som tidigare.  

Dras paralleller till det som står i den teoretiska delen om olika typer av översättningar (3.2) 
kan en förklaring vara det som kallas för kunskapsbaserad maskinöversättning. Under testet av 
Google’s verktyg förklarades det att användaren kan ge förslag och synpunkter på översätt-
ningarna. Genom ett sådant förfarande blir det enklare för Google’s utvecklare att uppdate-
ra sina metoder och algoritmer för att göra sitt eget system för maskinöversättning bättre. 
Fram till nyligen har Google nämligen använt sig av ett system som Systran tillhandahåller 
(Google Operating System, 2007). Systran är ett företag som tillhandahåller mjukvarulös-
ningar för översättningar (Systran, 2007)  

Nu använder sig Google av Systran för en del språkkombinationer och sitt eget system för 
de flesta av de språkparen de har. WorldLingo använder Systran för sina översättningar och 
ser man till de översättningarna som gjordes i april och jämför dess med de senare, så syns 
Google’s övergång tydligt.  

Både Mobile Translator och Diccionario är väl integrerade med telefonens system. Vill man 
dock använda båda verktygen för att låta det ena komplettera det andra får man tänka till 
en extra gång då knapparna på respektive verktyg sitter på motsatt sida.  

Vad som också framkom i undersökningen men som inte syns här är att flera ord har flera 
översättningar. Vi har dock valt att ta den första översättningen för varje tillfälle. Vad som 
också är värt att notera är att till flera av översättningarna finns förklarande text som talar 
om vilken ordklass översättningen ska placeras in i och i vilket sammanhang. I fallet degree 
så talade lexikonet om att det var frågan om ett akademiskt sammanhang. När det gäller 
tempusformen av was tolkade Mobile Translator den som skrivfel och översatte ordet wash 
(the car) istället. Även Diccionario omtolkade ordet och gav hela fjorton förslag på andra 
ord som till exempel wash, Washington och wasteful.  
Inte heller presens av was, det vill säga is lyckades Mobile Translator översätta. Diccionario 
gav dock den korrekta förklaringen att det är tredje person singular och att tempusformen 
heter presens och att verbet i dess grundform är ser eller estar.  Sedan är ordet is satt i fem 
olika kontexter. Förklaringen är alltså utförlig och tydlig.  

Flera av de problemen vi har stött på med översättningarna i de lexikonen vi har testat kan 
härledas till fenomenet pragmatik.  

Figurerna i analysen (5.1-5.3) visar på ett enkelt och lättöverskådligt sett fördelarna och 
nackdelarna med användning av olika lexikon. Det är även dessa som vi anser vara mest re-
levanta att tänka på vid utveckling av olika lexikon. För utvecklare kan det vara av intresse 
att se över följande aspekter i dessa modeller för att framställa ett så tilltalande lexikon som 
möjligt. Vi vill även här belysa de två viktigaste fördelarna och nackdelarna med respektive 
elektroniskt lexikon, för att relatera analysen till forskningsfrågorna.  
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5.1 Fördelar  

5.1.1 Fysiska lexikon  
Enligt intervjun med Malmgren finns det fördelar med ett lexikon i pappersformat, fysiska 
lexikon kan användas ungefär var som helst under förutsättning att man kan alfabetet, är 
seende och det är tillräckligt ljust där man befinner sig. En annan stor fördel är, om man 
bortser från mobiltelefonen, att man slipper koppla upp sig till datorn varje gång som en 
sökning ska göras. Det är lättare att överskåda informationen i en tryckt bok. Det krävs 
ingen uppkoppling eller elektricitet för att använda en bok. Ur en demografisk aspekt är det 
intressant eftersom alla inte har tillgång till datorer med Internet. För ett fysiskt lexikon är 
det enklare att kontrollera källan eftersom det finns tydlig information om utgivarens namn, 
upplaga och år.   

5.1.2 Internetlexikon 
En fördel är att det är enklare att göra kontinuerliga uppdateringar, och betydligt tätare 
uppdateringar. Ytterligare en fördel med lexikon på Internet är att de som tillverkar lexiko-
nen kan få en bättre återgivning genom att loggfiler sparar sökbeteende där lexikografen ser 
vad användaren söker på och vilka kategorier. Enligt teorin kan egenutvecklade lexikon 
vara bra av betydelse för nationella fackområden. Det är också lätt att anpassa lexikonen ef-
ter hur användare klickar sig fram efter information samt efter vilka egenskaper som an-
vändaren har. Fördelar med elektroniska lexikon ur användarsynpunkt är att det är enkelt 
att växla mellan olika lexikon utefter behovet. Andra Fördelar med att lexikonet är gratis är 
att det når ut till fler personer. 

  
Figur 5-1 Fördelar med Internetlexikon (egen figur) 
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5.1.3 Lexikon för mobiltelefon 
Under en av intervjuerna framkom det att ett elektroniskt lexikon tar väldigt lite utrymme i 
anspråk vilket därför gör det lämpligt att implementera i mobiltelefon. En annan fördel 
med att ha ett lexikon i mobiltelefonen är tillgängligheten. En mobiltelefon är i princip all-
tid påslagen och medtagen.  

Inom några år har hälften av världens befolkning dock en mobiltelefon vilket innebär en 
god potential för utvecklingsländer att få ta del utav de möjligheter som elektroniska lexi-
kon erbjuder. 

  
Figur 5-2 Fördelar med lexikon för mobiltelefon (egen figur) 

5.2 Nackdelar   

5.2.1 Fysiska lexikon  
Fysiska lexikon har den nackdelen att de är dyra och tunga. Det lexikonet från Nordstedts 
som är testat är även otympliga att ta med sig på grund av storleken. Eftersom det handlar 
om just en tryckt bok är det svårare att göra uppdateringar av verket till en rimlig kostnad.  

Vill man söka efter ett ord vars stavning man har en vag aning om kan det vara svårt att 
finna den i ett fysiskt lexikon. Det kan vara så att man är osäker på begynnelsebokstaven el-
ler någon annan bokstav mitt i ordet. I ett elektroniskt lexikon är det enkelt att lägga in 
funktioner för att kunna söka på närliggande ord.  
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5.2.2 Lexikon för Internet 
En nackdel gentemot fysiska är att det kan vara svårt att få till ett användarvänligt gräns-
snitt, även på en skärm till en dator kan det vara svårt att få sidan lättöverskådlig, funktio-
nell och tilltalande på samma gång.  

Under intervjuerna framkom det också att en nackdel med gratis lexikon är att kvalitén kan 
bli lidande eftersom de större aktörerna som satsar mycket pengar på att utveckla lexikonen 
inte har möjlighet att satsa lika mycket pengar på utveckling om de inte kan finansiera den-
na.  

Att ett lexikon är gratis kan även ses som en nackdel. Det kan vara en nackdel eftersom det 
finns risk för försämringar med kvaliteten eftersom tillverkarna är tvungna att göra de så 
billiga som möjligt.   

Snart kommer förmodligen även lexikon på CD vara föråldrade och fler och fler lexikon 
finnas på Internet, vilket också kräver en bredbandsuppkoppling.  

En stor demografisk nackdel är att bandbredd och Internet inte har utvecklats så bra i ut-
vecklingsländer och bara ett fåtal procent utav befolkningen i många av dessa länder har 
tillgång till elektroniska lexikon, om de har möjlighet till fysiska lexikon är en kostnadsfråga. 
Det innebär likväl att dessa länder hamnar utanför när det gäller egenutvecklade lexikon 
som kan vara bra av betydelse för nationella fackområden. Likväl är det svårt att samla in 
feedback av vad dessa minoriteter anser vara av störst intresse i elektroniska lexikonen då 
man inte kan föra speciellt stor statistik över hur användare klickar sig fram i lexikon för att 
få information, detta då inte så många har möjlighet att använda elektroniska lexikon. 
Därmed anpassas elektroniska lexikonen i första hand för att folk som bor i välutvecklade 
länder ska få hög kvalité på elektroniska lexikon då deras Internet beteende dokumenteras. 

  
Figur 5-3 Nackdelar med lexikon för Internet (egen figur)  
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5.2.3 Lexikon för mobiltelefon 
För en mobiltelefon får man anpassa mycket på grund av skärmens storlek. Den ofördelade 
globala tillgången av Internet och mobiltelefoner leder även till att deras användare inte på-
verkar designen i elektroniska lexikon då den påverkas av användare och deras miljö. De 
står förmodligen även utanför anpassningen av användbarheten då den är beroende av 
egenskaper som användaren har. När Internet sprider sig lär det knappast bli lättare att 
kontrollera upphovsrättsliga och yrkesetiska problem då informationsutvecklingen går 
snabbare än vad lagstiftningen gör samt att olika lagar och regler lyder i olika länder.  

Elektroniska lexikon gynnar främst rika och välutbildade då det främst är de som har till-
gång till Internet. I många utvecklingsländer är spridningen av mobiltelefoner låg då det är 
dyrt och har blivit en klassfråga, i en del länder är de dyra och främst för män i medel och 
överklassen. Kvinnor och fattiga har mindre tillgång och det förekommer problem i många 
länder med bandbredd och uppkoppling. Dessa länder kan få det svårare att konkurrera 
med andra och halka efter i världsekonomin. Kostnaden för att skapa en ordbok är mycket 
hög då det krävs kvalificerad personal som jobbar under lång tid med en omfattande ar-
betsinsats, kostnad och kvalité går hand i hand. 

 
Figur 5-4 Nackdelar med lexikon för mobiltelefon (egen figur) 

5.3 Utveckling 

5.3.1 Översättningsproblem  
Ett exempel på lexikal ambiguitet är när Lundquist (1994) nämner det engelska verbet cut 
och placerar det i tre olika sammanhang där det får betydelsen skära tårtan, klippa håret och 
slå gräset (även om man kan säga klippa gräset, där det då får en annan innebörd). Det här 
problemet ser vi i tabell 7-1 i form av det engelska ordet degree. Beroende på kontext kan 
det ha olika översättningar. ”Äkta” ambiguitet infaller om ordets betydelse inte framgår av 
meningen (Trivño, 2003). I exemplet 4.3. såg vi ett sådant exempel vilket vållar problem för 
översättningsprogrammen. I det spanska språket finns det en hel del sådana exempel. En-
ligt en av författarnas egna erfarenheter i samklang med informanternas grundar detta sig i 
spridningen av det spanska språket. Spanska talas av väldigt många människor på helt olika 
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platser som lever under helt olika förhållanden. Det gör att uttrycken inte förändras på 
samma sätt överallt samtidigt. Det är därför viktigt att ha Farwell och Helmreichs syn på 
översättning i åtanke när man både använder och utvecklar elektroniska lexikon för över-
sättningar av främst meningar, men även ord (Farwell & Helmreich, 1999). Detta innebär 
som det har påpekats i den teoretiska delen, att man bör ha en pragmatisk syn på maskinell 
översättning.  

Vi finner även exempel på deixis och anaforisk länkning. I tabell 7-2 fann vi verbet estuvo 
som kommer av estar och betyder (att) vara/befinna (sig). Problemet för ett översättningspro-
gram är att tolka betydelsen av estuvo. Eftersom verbformen kan syfta på samtliga personer i 
singular måste man vid utvecklingen av programmet tänka på hur sammanhanget ska klar-
göras för att kunna definiera betydelsen (Lundquist, 1994).  

I tabell 7-1 finns det engelska uttrycket as well. Det här uttrycket som är ett så kallat stående 
uttryck och som brukar knytas an till fåordsyttrande och interjektioner, har på svenska eller 
spanska ingen självklar översättning. Detta kan bekräftas då det är ett väldigt vanligt ut-
tryck, men trots det så kunde det ena lexikonet inte översätta det. Sådana här uttryck an-
vänds ofta i språket för att göra det mer bildrikt och levande och förmedla en begäran om 
fortsatt interaktion (Allwood, 1987). Eftersom det här sättet att uttrycka sig utgör en stor 
del av vårt vardagliga språk bör man som utvecklare ha detta i beaktande.  

5.3.2 Juridik  
En stor nackdel är att det tar lång tid att skapa en ordbok och det kan uppstå många olika 
juridiska problem. Ett problem är de olika tillstånden som krävs från upphovsmannen. 
Detta relaterar till intervjun med Hesslin-Rider om att det tar väldigt långt tid att tillverka 
egna lexikon. En anledning är att man inte kan ta någon annans databas med översättningar 
för att lägga in i sitt eget lexikon om man inte har tillstånd från upphovsmannen eller förla-
get. Ordböcker, lexikon och uppslagsverk är skyddade av upphovsrättslagens, man får inte 
heller använda en ordbok eller delar av den som underlag för en annan produkt. Enligt teo-
rin är ett problem att veta vad som verkligen är upphovsrättsligt skyddat, enligt Hesslin-
Rider ska de som sammanställer ordböcker vara erfarna lexikografer. Det ingår i deras upp-
gift att hitta belägg för den översättning eller definition man söker, men samtidigt är det 
viktigt att ha egen erfarenhet och egen kunskap att tillföra. Med det menar Hesslin-Rider 
att man inte bara kan skriva av sådant man kan hitta.   

En annan nackdel enligt teorin är att upphovsrättsinnehavarens rätt är densamma när mate-
rialet förekommer i digital form men då informationsutvecklingen går snabbare än vad lag-
stiftningen gör är det svårt att leda olaglig verksamhet till åtal. Detta relaterar till intervjun 
med Hesslin-Rider som nämner de stora nackdelarna med alla de gratisordlistor som finns 
på nätet där man inte kan veta om innehållet är verifierat. Det myllrar av konstiga hem-
snickrade listor där man inte ens lyckas hålla ordning på att ordklasserna ska vara desamma 
på källspråk och målspråk. Det finns dock några få gratistjänster med ett innehåll som är 
utarbetat av lexikografer, dessa är dock oftast väldigt begränsade till innehåll och funktio-
ner. Det tar väldigt långt tid att tillverka egna lexikon. Man får inte ta någon annans databas 
med översättningar för att lägga in i sitt eget lexikon om man inte har tillstånd från upp-
hovsmannen eller förlaget. Enligt Malmgren blir det svårt för olika seriösa aktörer att eta-
blera sig på Internet då dessa vanligtvis har ett vinstintresse, detta stämmer väl överens med 
teorin som visar att det finns många oseriösa gratis lexikon på Internet. Detta problem 
stämmer även med att Malmgren nämner gratislexikonet Lexin som är framtagen med hjälp 
av statliga medel då konkurrensen kan bli snedvriden och att de aktörer på marknaden som 
försöker tjäna pengar på lexikon kan få svårt att göra det.   
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5.4 Skillnader mellan de olika lexikonen  

5.4.1 Etik  
Inom utilitarismen ska resultatet av handlingen gynna så många som möjligt. I teorin fram-
kom att Lexikon i bokform är en bättre demografisk fördel eftersom alla inte har tillgång 
till bredband, dator eller telefon; men under förutsättningen att alla har råd och möjlighet 
till att köpa ett lexikon. Om folk inte har möjlighet att köpa lexikon tror vi att användning 
av gratis elektroniska lexikon skulle innebära mer information i samhället bättre villkor och 
förutsättningar för de flesta. En del bokförlag tycker att det är fel med gratis lexikon men 
samtidigt så är det en enorm tillgång för hela världen.  

Enligt Pliktetiken får vissa handlingar absolut inte genomföras, medan andra absolut ska 
genomföras, oavsett konsekvensen.  Ett resultat av detta är att det krävs ett etiskt och an-
svarsfullt beteende vid hantering av lexikon då många personer felaktigt tror att allt material 
som publiceras på nätet ska kunna användas gratis. Tekniken utvecklas snabbare än vad la-
garna gör så vi tror att det är vanligt med olaglig kopiering av fysiska lexikon när elektro-
niska lexikon ska framställas.   

Enligt miljöetiken så har vi inte enbart förpliktelser mot levande varelser, utan mot naturen 
som sådan. En fördel är att minskad användning av fysiska lexikon skulle innebära att 
mindre träd huggs ner, den ökande användningen av elektroniska lexikon bidrar dock till en 
högre energiförbrukning. Då vi har förpliktelser mot miljön anser vi det att det är fel att 
avverka skog för att göra böcker samtidigt som det är fel att ta utav de begränsade resur-
serna utav el som finns i världen.     

Vi anser att det inte är etiskt korrekt med en övergång ifrån lexikon i bokform till elektro-
niska lexikon då alla inte har tillgång till elektroniken. Detta väger dock jämnt med att alla 
inte har råd att köpa ett lexikon i bokform. Då det finns lagar som är till för att skydda lexi-
kon ifrån olovlig kopiering anser vi att det är etiskt riktigt att följa dessa. Då tekniken ut-
vecklas fortare än vad lagen gör och många personer felaktigt förväntar sig att kopiering 
och publicering av skyddade lexikon på nätet är tillåtet anser vi det dock ganska självklart 
och att även detta väger ganska jämnt. Samma slutsats drar vi även angående miljön då 
både elektroniska lexikon och fysiska lexikon har påverkan på miljön. Vi har därmed ett 
neutralt ställningstagande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-5 Samspelsmodell över vårt ställningstagande inom etik i lexikologi och lexikografi 
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6 Slutsats 
I det här kapitlet finns en kort sammanfattning av vad som har framkommit i uppsatsen. 

Fördelar med fysiska lexikon är att dessa kan användas ungefär var som helst. En annan 
fördel är, bortsett från mobiltelefonen, är att man inte behöver koppla upp sig till datorn 
varje gång en sökning ska göras. Demografiskt har inte alla tillgång till datorer med Inter-
net.  

En fördel med lexikon i datorn eller via Internet är att det är enklare att göra kontinuerliga 
uppdateringar. De som tillverkar lexikonen kan även få en bättre återgivning genom att 
loggfiler sparar sökbeteende där lexikografen ser vad användaren söker på och hur, samt 
inom vilka kategorier. Fördelar med elektroniska lexikon ur användarsynpunkt är att det är 
enkelt att växla mellan olika lexikon utefter behovet. Andra fördelar är att det finns många 
elektroniska lexikon som är gratis att använda. 

Fördelen med lexikon i mobiltelefon är att det tar up en liten plats i anspråk. En annan för-
del är tillgängligheten. En mobiltelefon är i princip alltid påslagen och medtagen. 

Nackdelar med fysiska lexikon är att de är dyra och kan vara klumpiga att ha med sig. Ef-
tersom det handlar om en tryckt bok är det svårare att göra uppdateringar av verket till en 
rimlig kostnad. Det kan ta längre tid att finna ord man ha en vag aning om stavningen. I ett 
elektroniskt lexikon är det enkelt att lägga in funktioner för att kunna söka på närliggande 
ord.  

Nackdel med elektroniska lexikon är att det kan vara svårt att få till ett användarvänligt 
gränssnitt och att få sidan lättöverskådlig, funktionell och tilltalande på samma gång. 

Att ett lexikon är gratis kan även ses som en nackdel eftersom det finns risk för försäm-
ringar med kvaliteten eftersom tillverkarna är tvungna att göra de så billiga som möjligt.   

En stor demografisk nackdel är att bandbredd och Internet inte har utvecklats så bra i ut-
vecklingsländer och bara ett fåtal procent utav befolkningen i många av dessa länder har 
tillgång till elektroniska lexikon. Därmed anpassas elektroniska lexikonen i första hand för 
att folk som bor i välutvecklade länder ska få hög kvalité på elektroniska lexikon då deras 
Internet beteende dokumenteras. 

De mest markanta översättningsproblem rörde den lingvistiska grenen ’pragmatik’. Det 
handlade om bland annat ambiguitet. I exemplet 4.3. såg vi ett sådant exempel vilket vållar 
problem för översättningsprogrammen. Vi finner även exempel på deixis och anaforisk 
länkning.  Problemet för ett översättningsprogram är att tolka betydelsen av denna typ av 
ord. 

När det gäller juridik är en ett problem de olika tillstånden som krävs från upphovsmannen 
vilket leder till det tar långt tid att utveckla egna lexikon. Man får inte ta någon annans da-
tabas med översättningar för att lägga in i sitt eget lexikon om man inte har tillstånd från 
upphovsmannen eller förlaget. 
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7 Reflektioner över genomfört arbete  
Efter att ha granskat arbetet finns det både positiva och negativa saker att ta upp. Generellt 
sett är vi dock nöjda med resultatet.  

En uppfattning är att ett utrymme som motsvarar 15 högskolepoäng är aningen för litet. 
En sådan här studie tror vi hade kommit ännu bättre till sin rätt genom att en uppsats på 30 
högskolepoäng. Vi hade då kunna göra ännu djupare studier och analyser av de olika lexi-
konen vi tog upp. Genom det hade vi även kunna belysa fler aspekter på ett djupare plan.  

Det går förstås att fortsätta diskussionen kring vilken typ av tester vi skulle ha valt. Även 
om vi inte tror att utfallet påverkades av att vi själva testade alla lexikonen, medger vi att 
det hade varit intressant att få höra andra användares synpunkter.   

I framtiden tror vi att elektroniska lexikon kommer att få ett allt större utrymme och att de 
kommer att bli bättre och mer användarvänliga. Vi talar då om lexikon för att översätta ord 
och översättningsprogram. När det gäller de elektroniska lexikonen för stationära och bär-
bara datorer jämfört med de samma för mobiltelefon, är utgångsläget förmodligen enklare 
tack vare storleken på skärmen. En tänkbar trend är att på samma sätt som fler och fler In-
ternetsidor är utrustade med en sökmotor, kommer fler och fler bli utrustade med en ruta 
för översättning av ord i texten eller av hela sidan. Google’s teknik visades sig till exempel 
vara väldigt bra mellan olika språkkombinationer och fortsätter deras utveckling i samma 
riktning kommer de utan tvekan att inom en begränsad framtid kunna erbjuda översätt-
ningar som motsvarar vad man förväntar sig av en översatt text.  

I takt med att det kommer allt fler elektroniska lexikon kommer det troligtvis komma allt 
fler speciallexikon som bättre passar ett specifikt område eller som både innehåller en gene-
rell del och en fackdel för att bli mer flexibla.  

För mobiltelefoner har det skett ett uppsving av lexikon jämfört med då våra första tester 
av elektroniska lexikon tilldrog sig (våren 2007). En orsak till uppsvinget är Java-teknologin 
som tillåter utvecklarna att enklare skapa program för fler olika märken. Idag finns det inte 
bara lexikon för mobiltelefon som tillåter användaren att slå upp ord. Det finns även för 
översättning av hela fraser och hela meningar. Det har även kommit fler lexikon som an-
vänder talsyntes. Här kan användaren få översättningen uppläst på det aktuella språket. Så-
dana här program tror vi kommer att öka stort. Speciellt om programmen, enkelt uttryckt, 
använder sig av olika frekvenser för talet. Genom det kan olika intonationer simuleras fram 
som gör att uppläsningen låter mer verklig. Intonation skulle även göra det mer lämpligt för 
att använda talsyntesen som ett pedagogiskt hjälpmedel.  

Kvalitén på de datorstödda översättningarna tror vi inte kommer att förbättras i samma 
takt som lexikonen kommer att öka i antal. Fler av orsakerna till det är presenterade i den 
här uppsatsen. En av orsakerna är att flera olika översättningsmotorer använder sig av 
samma teknologi i botten. Systran är ett företag som tillhandahåller lösningar som flera le-
verantörer använder sig av. Som vi också har nämnt använder sig Google av en kombina-
tion av andras teknologier och sin egen. Den statningen från Google’s sida har visat sig 
vara lyckad. Man kan beskriva deras teknik som den som omnämns när man talar om ex-
pertsystem. Det vill säga ett område som (på engelska) ligger någonstans mellan knowledge 
management och artificiell intelligence.  

De traditionella papperslexikonen tror vi kommer få det ännu svårare framöver; men inte 
för att de inte kommer att var efterfrågade. I takt med att försäljningen minskar för dem 
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finns risken att de blir dyrare. Blir de dyrare finns det risk för att personer som känner be-
hov av att använda sig av dessa tvingas att tänka om. Det är svårt att veta vad som behövs 
göras för att hålla liv i de fysiska lexikonen. En idé skulle kunna vara att i större utsträck-
ning skicka med ett CD eller DVD med ett valfritt lexikon inom ett specifikt fackområde så 
att användaren både får ett generellt lexikon och ett mer anpassat efter dennes behov. Frå-
gan är dock om ens det skulle hjälpa i framtiden.  

Utifrån den kunskapen vi nu har finns det några förändringar vi skulle ha gjort om vi nu 
hade genomfört den här studien.  

 Vi skulle ha konsulterat mer litteratur inom lexikografi. 

 Vi skulle ha använt oss av Nordstedts på ett bättre sätt eller andra aktörer som ut-
arbetar fysiska lexikon. 

 Vi skulle ha gjort ett antal användartester på inte bara oss själva, utan även andra 
personer. 

 Vi skulle ha gjort en mindre enkät eller gruppintervju för att få höra lite fler åsikter 
kring olika lexikon. 

 Vi skulle ha utökat testerna till att omfatta fler områden.  

Självklart finns det många olika metoder man kan använda sig av och med det hela är vi 
nöjda med vårt testresultat och det finns några punkter vi är extra nöjda med:  

 Vi fick tag på experter som visade sig väldigt bra för ämnet: Sven Göran Malmgren, 
Svenska Akademin, Nordstedts, med flera. 

 Vi fick stor hjälp av de informanter som har spanska som modersmål med avseen-
de på den delen av översättningarna som behandlar spanska. 

 Det var av stort värde att kunna genomföra testerna i två omgångar med ett visst 
tidsintervall.  
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Bilaga 1 
2008-01-03  Nordstedts Stora engelsk-

svenska ordbok  
Mobile Translator ME 
v 1.2 engelsk-spansk  

Diccionario Scii v 
2.0 engelsk-spansk  

admission  tillträde  admisión  admisión  

completely  fullständigt  completamente  completamente  

was  1:a el. 3:de person av be  -  -  

economics  nationalekonomi (m verb i sg.), 
ekonomiska aspekter (med verb 
i pl.)  

economía*  economics  

doctoral  doctoral, doktors-(avhandling)  docotoral  docotoral  

provide  (an)skaffa, tillhandaålla, sörja 
för  

facilitar  hacer*  

degree  grad, rang, examen   grado  licencia*  

throughout  alltigenom, genom-, fullständig, 
hela tiden  

completamente (de prin-
cipio a fin)  

a lo largo de  

within  inom, inuti, innanför  dentro  En un radio de (+ dis-
tans)  

exchange  utbyte, växling,    intercambio  cambiar*  

as well  också, dessutom, likaså  -  además de  

click on  -  -  -  

Tabell 0-1 Översättningar med ord från IHH:s Internetsida (egen tabell)  

 

2008-01-01  Google Translate  Babel Fish  WorldLingo  

Estuvo arrecho por sal-
tar  

He arrecho by jum-
ping  

He was arrecho to 
jump  

He was arrecho to 
jump  

Donde se para la gua-
gua  

Where is the bus  Where for guagua  Where for guagua  

Tabell 0-2 Elektroniska översättningar av ord med ambiguitet (egen tabell). 
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Estuvo arrecho  
por saltar  

Hon blev arg för att 
han hoppade  

Hon blev sexuellt upphetsad 
av hans hoppande  

Hon fick lust att hop-
pa  

Donde se para la 
guagua  

Där barnet ställer sig 
(upp)  

Där bussen stannar  Där djuret hejdar 
sig/reser sig upp  

 
Tabell 7-3 Författarnas översättningar av ord med ambiguitet (egen tabell)  
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Bilaga 2  

7.1 Intervjufrågor  
 
1. Vi undrar över kvalitén på översättningen, hur vet man om det stämmer? Hur vet man 
att översättningen är korrekt?  

2. Vad ser ni för fördelar och nackdelar med fysiska och digitala lexikon?  

3. Vad kan man göra med dagens teknik?  

4. Hur är användarvänligheten med respektive lexikon?  

5. Hur ser behoven ut idag, och i framtiden?  

6. Hur fungerar det med patent på fysiska och digitala lexikon? Är det till exempel upp-
hovsrätt på ”översättningsdatabaser”.  
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Appendix 1  
Följande texter är tagna direkt från respektive företag, organ, och så vidare.  

Språkrådet  
Språkrådet är språkvårdsavdelningen inom Institutet för språk och folkminnen, som är cen-
tral myndighet på språkets område. Språkrådet har till uppgift att följa och främja språkens 
utveckling i Sverige. Språkrådet arbetar både med svenskan och med våra minoritetsspråk. 
Frågor som ställs till oss kan i redigerad form tillsammans med svaret komma att publiceras 
i Språktidningen.  

Terminologicnetrum (TNC)  
TNC bildades 1941 som en ideell förening under namnet Tekniska nomenklaturcentralen. 
Initiativet till bildandet togs av bland annat Ingenjörsvetenskapsakademien och ASEA. Ef-
ter en konkurs år 2000, rekonstruerades TNC och antog det nya namnet Terminologicent-
rum TNC. TNC har hela tiden haft ett statligt anslag (för närvarande från Näringsdeparte-
mentet) för att kunna fylla funktionen som nav i det svenska arbetet med terminologi och 
fackspråk. På TNCs kansli i Solna arbetar i dag tretton personer.  

TNC har ett brett urval av terminologiska tjänster och produkter som riktar sig till alla som 
hanterar fackspråk eller arbetar med fackspråklig kommunikation i någon form.  

 


