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document.  

 
 
Nyckelord: CLIR, Cross Language Information Retrieval, ordbok, 

queryexpansion, söksträng, tesaurus, översättning 



Innehåll 

1. INLEDNING .................................................................................................................................. 1 

1.1. INTRODUKTION............................................................................................................................ 1 
1.2. CROSS LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL......................................................................... 1 
1.3. BEGREPPSDEFINITIONER............................................................................................................. 3 

2. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR.............................................................................................. 3 

3. SYFTE, FRÅGESTÄLLNING, AVGRÄNSNING ..................................................................... 8 

4. TESTMILJÖ OCH METOD ...................................................................................................... 10 

4.1. TESTMILJÖ ................................................................................................................................. 10 
4.1.1. QUERY PERFORMANCE ANALYSER (QPA) .............................................................................. 10 
4.2. METOD ....................................................................................................................................... 12 
4.2.1. STRUKTURERING...................................................................................................................... 14 
4.2.2. EXPANSION............................................................................................................................... 15 
4.2.3. ÖVERSÄTTNING........................................................................................................................ 17 
4.2.4. PROBLEM VID ÖVERSÄTTNING ................................................................................................. 18 
4.2.5. ANALYS.................................................................................................................................... 19 

5. RESULTAT .................................................................................................................................. 20 

5.1. GENOMSNITTLIG RECALL ......................................................................................................... 21 
5.2. GENOMSNITTLIG PRECISION..................................................................................................... 22 

6. ANALYS AV RESULTATEN .................................................................................................... 24 

7. DISKUSSION............................................................................................................................... 27 

8. SAMMANFATTNING ................................................................................................................ 29 

9. REFERENSER............................................................................................................................. 31



Lost in translation? 
Qureyexpansion inom CLIR 

1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Internets utveckling och de digitala bibliotekens framväxt har inneburit att mängden elektron-
iskt tillgänglig information har ökat. Samtidigt med detta, och som en konsekvens därav, har 
utbudet av information på olika språk blivit större och det är numera vanligt att den finns 
tillgänglig på andra språk än användarens modersmål.1 Detta ökar tillgången på information 
men medför samtidigt större språkliga krav. För att kunna tillgodogöra sig information kan 
det krävas att användaren dels kan hitta information som endast finns på andra språk än 
modersmålet, dels behärskar språket tillräckligt för att kunna förstå informationen. En vän av 
ordning kan kanske ställa frågan här om det är rimligt att tro att någon vill söka information 
på ett språk denne inte behärskar och svaret på den frågan är självklart nej. Jag själv skulle 
inte vara särskilt behjälpt av att hitta aldrig så relevanta och välformulerade dokument på 
exempelvis hindi eller farsi och skulle således inte söka i sådana databaser. Det finns 
emellertid tillfällen då informationssökning över språkgränserna kan vara aktuellt. Ari Pirkola 
vid universitetet i Tammerfors menar att metoder för sådant kan vara användbara när en 
person kan förstå ett främmande språk, men har svårigheter att använda det aktivt.2 En 
användare kan t ex behärska språket tillräckligt bra för att kunna läsa dokument skrivna på 
det, men inte tillräckligt bra för att kunna uttrycka ett informationsbehov skriftligt.3  

Min egen erfarenhet av informationssökning har visat att detta kan vara besvärligt, även i en 
databas där språket är modersmålet. Om den som utför informationssökningen inte är väl 
insatt i ämnet är det t ex inte alltid självklart vad som är bra söktermer. Denna erfarenhet i 
kombination med vetskapen om att allt mer information finns tillgänglig på allt fler språk har 
väckt ett intresse hos mig för informationssökning över språkgränserna. Att söka i en databas 
som innehåller dokument på ett språk användaren inte behärskar väl är troligen ännu mer 
komplicerat än att söka i en databas med ett språk han/hon behärskar väl. Därför behövs 
metoder för att automatiskt översätta och underlätta konstruktionen av fungerande 
söksträngar. Det forskningsområde som studerar detta problem, och inom vilket den här 
undersökningen utförts, är CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL. 

 

1.2. Cross Language Information Retrieval 
Cross Language Information Retrival (CLIR) är ett forskningsområde som studerar 
informationssökning över språkgränserna. Det grundläggande problemet inom CLIR är enligt 
Paul McNamee och James Mayfield att omvandla söksträngen, dokumenten, eller båda till en 
gemensam språklig representation genom tillgängliga översättningsresurser.4  

Inom CLIR finns två tillvägagångssätt för att lösa problemet med språkbarriären. Det ena är 
att översätta hela dokumentsamlingen till ett eller flera språk och det andra sättet är att 
översätta söksträngen i samband med informationssökningen.5 En fördel med att översätta 
dokumentsamlingen till flera språk är att det ökar möjligheten för en användare att utföra 

                                                 
1 Hasan, Maruf Cross-language Information Retrieval, Document Alignment and Visualization – A Study in 
Japanese and Chinese (2001), s 1 
2 Pirkola, Ari The Effects of Query Structure and Dictionary Setups in Dictionary-Based Cross-language 
Information Retrieval (1998), s 55 
3 Oard, Douglas W och Dorr, Bonnie J A Survey of Multilingual Text Retrieval (1996), s 2 
4 McNamee, Paul och Mayfield, James Comparing Cross-Language Query Expansion Techniques by Degrading 
Translation Resources (2002), s 159 
5 Pirkola, Ari (1998), s 55 
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informationssökning på ett språk han/hon behärskar, i gynnsamma fall sitt modersmål. Det 
omvandlar informationssökningen över språkgränsen till en enspråkig informationssökning.6 
Att översätta hela dokumentsamlingen kräver emellertid ett större lagringsutrymme eftersom 
dokumenten sparas i flera språkutföranden. I en databas med ett begränsat lagringsutrymme 
kan detta vara en nackdel och det kan därför i sådana fall vara mer praktiskt att översätta 
söksträngen.7 Det andra tillvägagångssättet, att översätta söksträngarna, utförs på automatisk 
väg genom att användaren matar in söksträngen, skriven på ett språk, i återvinningssystemet 
och systemet översätter söksträngen och återvinner dokument på ett annat språk.8 De tre 
vanligaste metoderna för att översätta söksträngar är; tvåspråkiga maskinellt läsbara 
ordböcker, parallella corpora och maskinella översättningssystem.9 Maskinella översättnings-
system är ganska enkla att använda. De översätter texter automatiskt och utför en syntaktisk 
analys av texten för att minska mångtydighet hos orden. Detta gör samtidigt att metoden inte 
är särskilt användbar inom CLIR menar Ari Pirkola. Anledningen är att söksträngar oftast 
bara är enkla sekvenser av ord, utan någon inre syntaktisk struktur. För att metoden ska ge bra 
resultat krävs att söksträngarna är utformade som grammatiskt korrekta meningar.10  

Parallella corpora är parallella textsamlingar som består av dokument tillsammans med deras 
översättningar. Genom en analys av dokumenten skrivna på de olika språken kan de troligaste 
översättningarna av termerna uppskattas. Problem med parallella corpora är att de sällan finns 
lätt tillgängliga och att de ofta har ett smalt täckningsområde. Detta gör att de inte kan 
medverka till at minska termers mångtydighet i allmänna ämnesdomäner. En variant av 
parallell corpus är en jämförbar corpus, vilken består av dokument på flera språk inom samma 
ämnesområde, som dock inte är samma dokument i flera översättningar.11

Att använda ordböcker vid översättningsarbetet innebär att systemet söker upp orden i sök-
strängen och ersätter dem med några eller samtliga termer som föreslås i ordboken.12 Det 
vanliga är att låta samtliga termer ingå i den översatta söksträngen. Det låter som en 
någorlunda okomplicerad metod, men det finns en del problem, vilka kommer att diskuteras i 
kapitel 3. Här kan dock nämnas att till problemen hör svårigheter med att identifiera och 
översätta fraser korrekt, att ord saknas i ordboken samt att ord blir mångtydiga och därför 
oprecisa genom att ordboken ger många översättningstermer.13 Inom CLIR-forskningen har 
flera metoder med syfte att förbättra informationsåtervinningen studerats, t ex att utvidga 
söksträngarna med bra söktermer, att strukturera söksträngarna och att använda fackordböcker 
i stället för allmänna ordböcker vid översättningsarbetet. Kapitel 2 ger en del exempel på 
denna forskning. En av metoderna som studerats är att använda en tesaurus vid över-
sättningsarbetet och min undersökning håller sig inom detta fält. Normalt har olika typer av 
flerspråkiga tesaurer använts vid översättningen i dessa undersökningar. Jag har istället frågat 
mig hur väl en vanlig allmän tesaurus kan prestera om den används i samband med 
expandering av söksträngarna innan de översätts med en ordbok.  

                                                 
6 Oard, Douglas W Serving Users in Many languages (1997), s 1 
7 Oard, Douglas W (1997) s 1 
8 Pirkola, Ari (1998) s 55 
9 McNamee, Paul och Mayfield, James (2002) 159 
10 Pirkola, Ari (1998) s 55 
11 Ballesteros, Lisa och Croft, Bruce W Resolving Ambiguity for Cross-language Retrieval (1998), s 64 – 65  
12 Qin, Jialun, Zhou, Yilu, Chau, Michael och Chen, Hsinchun Supporting Multilingual Information Retrieval in 
Web Applications: An English-Chinese Web Portal experiment (2003), s 150 
13 Pirkola, Ari, Hedlund, Turid, Keskutalo, Heikki och Kalervo, Järvelin Dictionary-Based Cross-Language 
Information Retrieval: Problems,Methods and Research Findings, (2001) s 210 
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1.3. Begreppsdefinitioner 
• Fras, eller frasuttryck används i den här uppsatsen med innebörden två eller flera ord 

som uttrycker ett begrepp (t ex HEALTH CARE eller POLICE CAR). Dessa uttrycksformer 
kan sägas motsvara svenskans sammansatta ord. 

• Källspråk – Det språk på vilket topics och de ursprungliga söksträngarna är skrivna (i 
denna uppsats engelska). 

• Målspråk – Det språk på vilket dokumenten i en dokumentsamling är författade (i 
denna uppsats svenska). Enkelt uttryckt översätter man FRÅN källspråket TILL mål-
språket. 

• Topics. Enligt Norstedts Stora Engelsk-svenska ordbok betyder ordet samtalsämne 
eller tema. Enligt min uppfattning ligger tema närmast det som avses i detta samman-
hang, på så sätt att det handlar om temat för ett informationsproblem. Det är i den be-
tydelsen termen använts i uppsatsen. 

• Strukturerad söksträng. Att strukturera söksträngen innebär att uttrycka relationer 
mellan söktermer, t ex synonymer och fraser, med hjälp av operatorer och parenteser. 
Synonymer kan t ex föras samman till en facett som hålls samman med en synonym-
operator och parantes för att avgränsa facetten. Det innebär att de termer som befinner 
sig inom facetten betraktas som olika aspekter för ett och samma begrepp. Detta kan 
jämföra med söksträngar som utformats på ’naturligt språk’, viket innebär att 
termernas inbördes relationer inte markerats.14 I det återvinningssystem som använts i 
den här undersökningen, InQuery, används olika operatorer för att markera relationer 
mellan söktermerna. Exempel på operatorer är #sum-operatorn som håller samman 
söksträngen och #syn-operatorn, som visar att termerna inom denna är olika uttryck 
för ett och samma begrepp. Operatorerna, hur urvalet har gått till och vilka operatorer 
som använts, kommer att diskuteras mer utförligt under medodkapitlet. 

 

2. Tidigare undersökningar 
Nedanstående genomgång av tidigare utförda undersökningar inom CLIR har inte ambitionen 
att vara heltäckande, utan avser att ge exempel på några metoder som används i forskningen 
och vilka resultat som dessa har uppnått. Jag har i viss utsträckning utformat min 
undersökning efter metoder som använts i dem.  

I undersökningen Dictionary-based CLIR for the CLEF Multilingual Track (2000) har Mirna 
Adriani använt en Internetbaserad ordbok för att översätta engelska söksträngar till franska, 
tyska och italienska. Efter normalisering av orden och borttagande av stoppord översattes de 
engelska söktermerna till respektive språk. Översättningsmetoden var enkel i så måtto att 
varje engelsk term ersattes med samtliga översättningstermer från ordböckerna. Även termer 
som utgjorde delar av fraser översattes separat. Termer som inte hittades i en ordbok, dvs. 
egennamn, facktermer och akronymer, inkluderades i söksträngen utan åtgärd. Söksträngarna 
expanderades i syfte att förbättra resultatet och expanderingstermerna utvanns genom att 
Adriani konstruerade en databas som innehöll textavsnitt med 200 termer från varje 
dokumentsamling. Genom att matcha de olika uppsättningarna söksträngar mot databasen 
utvanns de 20 mest relevanta textavsnitten, varefter likheten mellan varje term i avsnitten och 

                                                 
14 Kekäläinen, Jaana och Järvelin, Kalervo The Co-Effects of Query Structure and Expansion on Retrieval 
Performance in Probabilistic Text Retrieval (2000), s 329 – 330  
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varje term i söksträngarna beräknades statistiskt. Av dessa inkluderades de 10 högst rankade i 
söksträngen från det relaterade avsnittet.  

Resultatet visade att italienska söksträngar gav bra resultat följt av franska och tyska. Adrianis 
undersökning visade att återvinningseffektiviteten för varje översatt söksträng stod i pro-
portion till antalet engelska termer som inte kunde översättas. I jämförelse med enspråkiga 
metoder var resultaten dock klart sämre. Den engelska enspråkiga metoden gav t ex en 
genomsnittlig precision på ca 38 procent, medan den tyska gav ca 9 procent, den franska ca 
10 procent och den italienska ca 10,5 procent. 

I English – Dutch CLIR Using Query Translation Techniques (2001) redovisar Mirna Adriani 
ett experiment som utförts av IR-gruppen vid Glasgow University. De kombinerade 
användandet av en Internetbaserad ordbok med användandet av en parallell corpus som 
iordningställts för det forum i vilket de deltog. Syftet med studien var att visa att bra CLIR 
resultat kan uppnås genom att dessa tekniker kombineras.  

Undersökningen utfördes med engelska topics som översattes till holländska och användes i 
en holländsk nyhetsdatabas. Översättningsarbetet skedde helt automatiskt. Stoppord togs bort 
från de engelska söksträngarna och de återstående termerna normaliserades med Porters 
stamalgoritm. Gemensamt för dessa tester var att de engelska termer som inte kunde 
översättas inkluderades utan översättning i söksträngen. 

Med hjälp av ordboken översattes varje term i respektive söksträng och ersattes med samtliga 
betydelser som föreslogs av ordboken. Välkända problem med en sådan metod är 
måntydighet hos en del termer, problem med att översätta fraser och problem med att ord inte 
finns i ordboken. I den undersökning Adriani genomfört året innan hade den ordbok de då 
använde bekräftat dessa problem och i syfte att förbättra resultaten konstruerade de denna 
gång en egen ordlista med utgångspunkt i den parallell corpus som fanns tillgänglig. Ordlistan 
innehöll samtliga tänkbara holländska översättningar för varje engelsk term. I undersökningen 
provades tre metoder; (1) enbart ordboken; (2) enbart med en parallell corpus, samt (3) en 
kombination av ordlistan och en ordbok där avsikten var att få fram de bästa termerna för en 
söktsträng. 

Resultatet av deras experimentet visade att en ren ordboksteknik gav bättre översättningar av 
söksträngar än de övriga metoderna. I jämförelse med en enspråkig metod var resultatet 
emellertid ganska dåligt då ordboken gav ca 35 procent sämre resultat. De andra metoderna 
presterade ännu sämre; parallell corpus innebar en försämring av resultatet med ca 60 procent, 
och att kombinera metoderna försämrade resultatet med ca 40 procent. En förklaring till att 
ordboksmetoden presterade bättre än parallell corpusmetoden menar Adriani är att den 
ordlista som konstruerats utifrån parallell corpus och som användes vid studien saknade flera 
av de engelska termer som fanns i söksträngarna. Av 569 engelska termer saknades 135 i 
ordboken, medan 260 engelska termer saknades i ordlistan. 

Metoden att enbart översätta söksträngar med hjälp av ordböcker i olika utföranden är 
tämligen väl utforskat och resultaten visar att metoden oftast är sämre än enspråkig IR. I de 
ovan redovisade undersökningarna har Mirna Adriani utgått från metoden att översätta 
söksträngarna med hjälp av en ordbok. Metoden innebär att samtliga översättningar för en 
term inkluderas i söksträngen och att termer som inte finns i ordboken inkluderas utan åtgärd. 
Som Adrianis undersökningar visar finns det vissa problem med metoden. I de redovisade 
studierna kunde flera termer inte översättas eftersom de inte fanns i den ordbok och den 
ordlista de använde. Därför har Adriani på olika sätt, t ex genom statistiska beräkningar och 
med hjälp av en parallell corpus försökt förbättra resultaten. I jämförelse med enspråkig IR är 
resultaten emellertid inte imponerande, med som bäst en försämring på ca 35 procent. Den 
enkla ordboksmetoden inom CLIR ger i regel ett sämre resultat än vad som uppnås vid 
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enspråkig IR. Av det skälet handlar därför många undersökningar, liksom Adrianis, om olika 
metoder för att förbättra resultaten. Ett exempel på försök att förbättra prestanda vid 
ordboksbaserad CLIR är Turid Hedlund, Heikki Keskutalo, Ari Pirkola, Mikko Sepponen & 
Kalervo Järvelin  undersökning Bilingual tests with Swedish, Finnish and German queries 
(2001 ) där forskarna haft som syfte att utforma och tillämpa en metod för att med hjälp av 
allmänna tvåspråkiga ordböcker automatiskt konstruera söksträngar på engelska med 
utgångspunkt i den ämnesinformation som finns i meningar på finska, svenska och tyska. 
Eftersom källspråken är rika på sammansatta ord var det viktigt att utveckla tekniker för att 
behandla sådana. Problemen med samman satta ord skiljde sig åt mellan källspråken. För 
svenskans del var problemet att behandla fogemorfemen på ett bra sätt. Ett fogemorfem är en 
bokstav som fogar samman delarna i ett sammansatt ord, t ex bokstaven U i GATUBELYSNING. 
När det gäller det tyska språket utgjorde omständigheten att tyskan har en versal i inledningen 
av substantiv ett problem. Detta innebar att ett uppdelat sammansatt ord också måste förses 
med versal i de fall komponenterna utgjordes av substantiv. För finskans del bestod 
svårigheterna i att språket har en rik variation av böjningsformer och i stället saknar 
prepositioner. Ett viktigt moment i studien var att bryta upp de sammansatta orden i deras 
beståndsdelar och att översätta dessa korrekt. 

I arbetet med att formulera söksträngarna normaliserades orden, källspråkens stoppord togs 
bort och sammansatta ord delades upp i sina beståndsdelar. Ett undantag var de sammansatta 
former som var lexikaliserade och fanns i ordböckerna. Där utgick forskarna från att dessa 
former var mindre mångtydiga än en översättning av beståndsorden, och använde därför 
dessa. Vidare konstruerades fraser på engelska av de sammansatta orden och de ord som inte 
kunde översättas inkluderades utan åtgärd. I samtliga steg accepterades alla översättnings-
varianter av ett källspråksord. Experimenten utfördes med InQuery och för att minska 
mångtydighet i översättningarna strukturerades söksträngarna genom att synonymer fördes 
samman med syn-operatorn. För tyska topics studerades även ostrukturerade söksträngar. 

Resultaten visar att de tyska strukturerade söksträngarna presterade bäst, följt av svenska, 
tyska ostrukturerade och finska. Skillnaderna dem mellan är emellertid inte särskilt stora. 
Dessutom fanns stora variationer inom topicsen, där en del gav mycket bra resultat medan 
andra misslyckade helt. Hedlund et al skriver att återvinningseffektiviteten kunde påverkas 
negativt av att viktiga begrepp fick för många översättningsalternativ. Sammansatta ord som 
splittrades i tre eller fyra beståndsdelar gjorde att översättningsalternativen, och deras 
kombinationsmöjligheter, växte snabbt. Dessutom kunde homografer med flera betydelser ha 
en viss påverkan. En annan faktor som kunde påverka söksträngen var att viktiga begrepp inte 
kunde översättas, något som kunde förstöra söksträngen. Orsakerna till det kunde vara att 
orden saknades i ordboken eller att enstaka beståndsdelar i ett sammansatt ord inte kunde 
översättas. 

En annan undersökning där strukturerade söksträngar undersökts är Ari Pirkolas The Effects 
of Query Structure and Dictionary Setups in Disctionary-Based Cross-language Information 
Retrieval (1998). Förutom att studera effekterna av att strukturera söksträngar har Pirkola 
även studerat hur effekten vid CLIR påverkas av olika former av ordböcker. I studien 
användes finska söksträngar som översattes till engelska för en engelsk dokumentsamling, 
och som jämförelse enspråkiga engelska söksträngar. Undersökningen utfördes i en 
underavdelning till TRECs (Text REtrieval Conference) dokumentkollektion och som 
testområde användes TRECs hälsorelaterade topics. Pirkola försökte lösa problemen med 
mångtydighet och ordböckers ibland bristande täckning genom att kombinera två elektroniska 
ordböcker, en allmän och en domänspecifik (medicinsk) ordbok. Hans antagande var att den 
medicinska ordboken skulle minska mångtydigheten och ge mindre felaktiga översättningar 
än den allmänna.  
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De tre översättningsmetoder som studerades var; allmän ordbok, medicinsk specialordbok 
samt en kombination av dessa. Om ett ord eller en fras inte fanns upptagen i någon ordbok 
användes den oförändrad i söksträngen. Det gällde engelska egennamn, akronymer och finska 
ord som inte fanns i ordböckerna. Då en kombination av allmän och specialiserad ordbok 
användes översattes finska söksträngar först i den medicinska ordboken sedan i den allmänna. 
Den allmänna användes enbart i de fall där den medicinska inte översatte ett ord. 

De söksträngar som studerades var (1) söksträngar baserade på ”naturligt språk” meningar, 
dvs. normala engelska meningar. I dessa användes testfrågan som den var, som en ”naturlig” 
mening, samt (2) ord- och frasbaserade söksträngar där betydelsefulla ord och fraser från 
testfrågorna användes. Båda delades in i strukturerade och ostrukturerade söksträngar. Studien 
utfördes med hjälp av återvinningssystemet InQuery och söksträngarna strukturerades med 
hjälp av InQuerys sum-operator, synonymoperator och närhetsoperatorn #uw3. Struktur-
eringen gjordes mekaniskt genom att engelska lexikaliska synonymer till ett uttryck på finska 
grupperades inom samma facett. För att få jämförbara söksträngar översattes databasens 
engelska söksträngar manuellt till finska av Pirkola. Dessa finska söksträngar översattes sedan 
tillbaka till engelska med hjälp av ordböckerna.  

Undersökningen visar att CLIR-resultaten  kunde förbättras avsevärt i jämförelse med tidigare 
uppvisade magra resultat. Förbättringen uppnåddes genom att söksträngen strukturerades och 
genom att kombinera en ämnesspecifik ordlista med en allmän. Då detta gjordes uppnåddes 
nästan samma resultat som den enspråkiga söksträng som användes som jämförelse. 
Fördelarna med specialordboken var att den innehöll söktermer som inte fanns i den 
allmänna, och att minskade termernas tvetydighet genom att föreslå färre, ofta bättre, termer 
än den allmänna ordboken. 

Lisa Ballesteros och W Bruce Croft har i studien Resolvning Ambiguity for Cross-language 
Retrieval (1998) undersökt metoder för att minska den mångtydighet översättning med 
ordbok medför. Deras resultat visar att enkla tekniker som att markera termers ordklass och 
att använda InQuerys synonymoperator kunde minska problemet med överflödiga termer. Det 
var mer komplicerat att översätta fraser korrekt. I undersökningen jämförde de en metod för 
att statistisk beräkna frastermernas samförekomst med en metod där de utifrån den 
information som fanns om fraser i en ordbok de använde i studien skapa en egen ordlista 
bestående av fraser. Det bästa resultat de uppnådde var genom en kombination av metoderna, 
vilket gav ett resultat som nådde upp till ca 79 procent av enspråkig IR. 

Vid en sammanfattning av dessa undersökningar framgår att informationssökning över 
språkgränserna innebär en del problem. Ordböcker innehåller t ex inte alltid alla termer som 
ingår i en söksträng och översättningarna blir ibland oprecisa då en sökterm har flera över-
sättningar och därför blir mångtydig. Fraser är ett annat problem eftersom de inte alltid finns i 
ordböckerna och därför måste översättas som separata ord, vilket kan medföra att frasen blir 
mångtydig. Undersökningarna visar också att det i någon mån går att lösa problemen. De 
metoder som använts har varit att använda fackordböcker eller att konstruera ordlistor, 
antingen utifrån en specifik dokumentsamling eller utifrån en ordbok. Dessa listor har 
innehållit färre översättningstermer per sökterm och i vissa fall även fraser. Att strukturera 
söksträngarna för att på så sätt hålla samman synonymer och fraser har också visat sig 
påverka resultatet positivt. Då fackordbok användes påverkades utfallet genom att den 
föreslog både färre och bättre översättningstermer. Termerna var bättre på så sätt att de 
tillhörde samma ämnesområde som sökfrågan behandlade. Andra metoder som använts inom 
CLIR med syfte till att hitta bättre termer är att använda tesaurer.  

Rila Mandala, Takenobu Tokunaga och Hozumi Tanaka har jämfört olika tesaurer i 
Combining Multiple Evidence from Different Types of Thesaurus for Query Expansion 
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(1999). De metoder de undersöker är manuellt sammanställd allmän tesaurus (WordNet), en 
automatiskt sammanställd tesaurus baserad på samförekomstrelationer i olika dokument, samt 
en automatiskt konstruerad tesaurus som baseras på relationer mellan uppslagsorden. Deras 
resultat visar att av de tre tesaurustyperna ger den som baserades på samförekomstrelationer 
de klart bästa resultaten, medan den allmänna (WordNet) gav det sämsta, även om resultatet 
blev bättre i jämförelse med söksträngar som inte hade expanderats. Det allra bästa resultatet 
gav emellertid en kombination av samtliga tesaurustyper. En anledning menar forskarna är att 
metoden har tillmötesgått problemet med mångtydighet genom att en expanderingsterm som 
har en annan betydelse än termen i den ursprungliga söksträngen ges en lägre vikt. Det beror 
på att termviktningen är beroende av samtliga söktermer och samtliga tesaurer. Ordet BANK 
har t ex flera betydelser i WordNet, t ex en ekonomisk institution och jorden vid sidan av en 
flod. I en dokumentsamling som innehåller dokument om finanser och ekonomi kommer 
normalt sett inte flodbanken att förekomma ofta. Även om ett litet antal dokument i samlingen 
handlar om flodbanker skulle de övriga termerna i söksträngen handla om ekonomiska 
banker. Floden skulle således relatera endast till ordet bank i söksträngen och inte till några 
andra sökord, och därför ges en låg viktning. 

David Eichman, Miguel E Ruiz och Padmini Srinivassan har i Cross-Language Information 
Retrieval with the UMLS Metathesaurus (1998) studerat hur effektiv återvinningen var då de 
använde en flerspråkig metatesaurus, UMLS (Unified Medical Language System). De 
arbetade med spanska och franska söksträngar på ”naturligt språk” som översattes till 
engelska.  

Metatesauren i UMLS utgörs av en sammanställning av mer är 40 oberoende ordlistor inom 
ämnesdomänen hälsa. Det är en flerspråkig tesaurus där varje språk har sin egen indexfil och 
Eichman et al undersökte de två språk som hade det största resp. det minsta antalet 
begreppsrepresentationer, spanska och franska. Forskarna arbetade med en transfer dictionary 
som utvunnits ur metatesauren.  

Undersökningen utfördes i testdatabasen OHSUMED i MedLine. Till databasen hör 106 
engelska söksträngar, vilka för undersökningens skull översattes till spanska av en spanjor 
och till franska av översättningslaboratoriet vid universitetet i Iowa. I undersökningen 
översattes de sedan tillbaka till engelska på automatisk väg. Sökningarna utfördes i fritext, 
dvs. i titel- och abstraktfälten i OHSUMEDs dokumentsamling. Som jämförelse användes de 
ursprungliga engelska söksträngarna i en enspråkig sökning. Ett mål med undersökningen var 
att försöka komma ifrån det i tesarusbaserad informationssökning vanliga problemet med att 
behöva tänka på samma sätt som en kontrollerad vokabulär för att istället använda söksträngar 
i fritext.  

Den genomsnittliga precisionen för spanska söksträngar uppgick till 71 procent och för de 
franska till 61 procent av de engelska söksträngarnas. I en jämförelse med tidigare 
undersökningar visade sig de spanska resultaten ligga i nivå med de bättre ordboksbaserade 
resultaten, ca 50-75 procent av enspråkig IR Forskarna förklarar skillnaden resultaten med att 
de inte hade tillämpat någon morfologisk normalisering av orden. De nämner som ett exempel 
att två spanska söksträngar innehöll ordet aislado som inte fanns i metatesaurusen. Emellertid 
fanns de morfologiska varianterna aislada, aisladores och aislados, vilka kunde ha hittats 
med hjälp av normalisering. 

Vivien Petras, Natalia Perelman och Fredric Gey undersökte i Using Thesauri in Cross-
Language Retrieval of German and French Indexed Collections (2003) vilken användbarhet 
och prestanda som kan uppnås i CLIR med hjälp av en flerspråkig tesaurus. De använde två 
domänspecifika CLEF-uppgifter för undersökningen, GIRT och Amaryllis. GIRTs 
dokumentsamling består av rapporter och papers inom det samhällsvetenskapliga området. 
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Samlingen är indexerad med hjälp av en flerspråkig tesaurus. Den var ursprungligen tysk-
engelsk, men hade innan undersökningen gjordes även översatts till ryska. Nästan samtliga 
dokument har manuellt tillförda tesaurustermer.  

Amaryllissamlingen består av ca 150 000 franska dokument, abstrakt från artiklar inom ett 
brett ämnesområde; biologi, kemi, ingenjörsvetenskap, humaniora, samhällsvetenskaper, 
informationsvetenskap, medicin, fysik och matematik. Den saknar en egentlig tesaurus, vilket 
innebär att den inte identifierar bredare, smalare eller relaterade termer. Däremot har den en 
specialiserad kontrollerad ordlista över sitt täckningsområde på både franska och engelska.  

I undersökningen studerade forskarna effekten av översättning, av inkluderandet av 
begreppstermer och av tesaurusmatchning. Vid tesaurusmatchningen togs först enskilda ord 
och fraser ut från de engelska topicsen. Fraser identifierades genom att forskarna hittade de 
längsta matchande ordsekvenserna i den ordlista som användes som för segmentering i 
Amaryllis. Genom den metoden kunde fraser som AIR POLLUTION och DIESEL ENGINE 
identifieras. De engelska orden och fraserna kördes i Amaryllis kontrollerade ordlista och de 
ord och fraser som fanns upptagna ersattes med sina franska motsvarigheter. 

Vid tesaurusmatchningen i GIRT användes samma teknik som i Amaryllis. De ryska sök-
strängarna fick dock först translittereras genom att kyrilliska tecken ersattes med latinska. 
Studien visar inte någon direkt fördel för tesaurusöversättning gentemot vanlig rak översätt-
ning med maskinell översättning. En preliminär studie av enskilda söksträngar visar 
emellertid att tesaurus var en klar fördel i vissa söksträngar. 

Martin Volk och Paul Buitelaar (2002) har i undersökningen A Systematic Evaluation of 
Concept-based Cross-Lingual Information Retrieval in the Medical Domain översatt tyska 
söksträngar till engelska med hjälp av en flerspråkig tesaurus. De utgick från en engelsk-tysk 
parallell corpus som innehöll ca 9 000 abstracts inom medicin. Tesaurusen de skapade 
innehöll tyska substantiv, adjektiv och verb från corpusen tillsammans med 10 engelska ord 
för varje tyskt ord. De engelska orden hämtades från motsvarande kontexter i den engelska 
corpusen och hade, enligt forskarna, således liknande betydelse.  I undersökningen ersattes de 
tyska orden med samtliga engelska översättningar. I en jämförelse med maskinell översättning 
gjord med PersonalTransfer, ett PC-baserat översättningssystem, var tesaurens recall något 
lägre medan precisionen var betydligt högre. 

Fokus i dessa studier har varit tesaurers användbarhet inom CLIR. Gemensamt för undersök-
ningarna är att de använt olika typer av flerspråkiga tesaurer vid översättningsarbetet, t ex 
allmän tesaurus, ämnesspecifika tesaurer och kontrollerad (synonym)ordlista. Ingen av dessa 
undersökningar har emellertid använt tesaurer enbart för att expandera söksträngarna. 
Resultaten är blandade då vissa metoder visat ett ganska bra resultat, medan andra visat sig 
vara sämre än vanlig ordboksöversättning.  

 

3. Syfte, frågeställning, avgränsning 
Föregående kapitels redovisning av tidigare CLIR-undersökningar visar att i de fall tesaurer 
använts har det varit som ett verktyg för att översätta söksträngar. Syftet med denna 
undersökning har i stället varit att empiriskt studera effekten av att utvidga söksträngar med 
hjälp av en tesaurus innan de översätts. Det väsentliga i undersökningen är således inte hur väl 
de enskilda metoderna presterar, utan skillnaderna dem emellan. I undersökningen användes 
två Internetbaserade tesaurer, av den anledningen att de ger olika mycket synonymer för varje 
sökterm. Det gör det möjligt att undersöka om antalet termer påverkar utfallet. De 
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expanderade söksträngarna översätts sedan från engelska till svenska med hjälp av en 
engelsk-svensk ordbok och körs i QPA:s testdatabas.  

I undersökningen ska tre metoder undersökas:  

1. Söksträngar som översatts från engelska till svenska med hjälp av Norstedts engelsk-
svenska ordbok (NOR). 

2. Söksträngar som expanderats med hjälp av Thesaurus.com och sedan översatts till 
svenska (ROG). 

3. Söksträngar som expanderats med hjälp av Merriam-Webster Online tesaurus och 
sedan översatts till svenska (MWO). Merriam-Webster Online ger färre synonymer 
för varje sökterm än Thesaurus.com. 

Det kan tyckas onödigt krångligt att expandera söksträngarna innan översättningen, och 
således få ännu fler termer att översätta. Det finns emellertid undersökningar som visar att 
detta kan ha en positiv effekt. Paul McNamee och James Mayfield har i artikeln Comparing 
Cross-Language Query Expansion Techiques by Degrading Translation Resources undersökt 
översättningsresurser av varierande kvalitet vid tvåspråkig informationsåtervinning. De menar 
att en expandering av söksträngarna innan översättningen kan var av stor nytta eftersom en 
översättningsresurs som innehåller ett begränsat antal översättningsbara termer kan leda till 
att flera viktiga söktermer inte blir tillgängliga för dokumentrankning. Återvinningseffektivi-
teten blir lägre när resurserna täcker ett allt mindre område och därför kan en expandering av 
söksträngarna innan översättningen vara mycket värdefull.15 Lisa Ballesteros och W Bruce 
Croft har i en annan undersökning studerat effektiviteten av expansion innan översättning vid 
tre olika expanderingsmetoder. De menar att deras resultat bekräftar tidigare gjorda 
undersökningar som visar att expandering innan översättning ökade precisionen. I Ballesteros 
och Crofts fall utgjorde parallell corpus metoden ett undantag, vilket de menade berodde på 
att expanderingstermerna gjordes entydiga på ett felaktigt sätt och att nästan hälften av sök-
strängarna därför förlorade sin effektivitet.16 Alla forskare är emellertid inte övertygade om 
metodens enbart positiva effekt på informationssökning. Aitao Chen och Fredric Gey visar till 
exempel i TREC-9 Cross-Language Information Retrieval (English-Chinese) overview att 
resultatet av att expandera söksträngar innan översättning är något varierat. De sex metoder 
som använts i undersökningarna de redovisar uppvisar olika resultat beträffande effektiviteten 
av att expandera söksträngarna innan översättning och det är därför svårt att dra någon 
bestämd slutsats beträffande effektiviteten utifrån deras artikel.17  

Uppsatsens fokus ligger som nämnts på expandering av söksträngar och de huvudsakliga fråg-
orna är: 

1. Hur väl presterar söksträngar som expanderats med en allmän tesaurus innan 
översättning, med avseende på recall och genomsnittlig precision, i jämförelse med 
söksträngar som endast översatts med en allmän ordbok? 

2. De tesaurer som används ger både olika mängd synonymer, och i vissa fall även olika 
synonymer till samma sökterm. I vilken utsträckning påverkar det effektiviteten?  

Till de avgränsningar som gjorts hör att jag enbart undersökt textåtervinning och att jag 
undersökt språkpar som tillhör samma språkfamilj, den germanska, vilket gör att resultaten 
inte kan ses som generella. En liknande undersökning med språk som tillhör olika 

                                                 
15 McNamee, Paul  och Mayfield, James (2002), s 160 och 165 
16 Ballesteros, Lisa och Croft, W Bruce (1998), 68 
17 Chen, Aitao & Gey, Fredric C Combining Query Translation and Document Translation in Cross-Language 
Retrieval, (2003) s 18 – 20  
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språkgrupper, t ex finska ( den finsk-ugriska språkfamiljen) och svenska eller engelska, skulle 
eventuellt kunna ge andra resultat. Vidare har undersökningen utförts i en nyhetsdatabas 
vilket i viss mån bestämt val av tesaurus och ordbok. Även detta minskar möjligheterna att 
dra några generella slutsatser av resultaten. En liknande undersökning i en ämnesspecifik 
dokumentsamling med ämnesspecifika tesaurer och ordbok kan möjligen komma fram till 
andra resultat. 

 

4. Testmiljö och metod  

4.1. Testmiljö 

4.1.1. Query Performance Analyser (QPA) 
Undersökningen utfördes i Query Performance Analyser (QPA), vilket är ett webbaserat 
verktyg för att analysera effektiviteten hos söksträngar. QPA har utarbetats vid Institutionen 
för Informationsstudier, Tammerfors Universitet, Finland. Testkollektionen som användes vid 
undersökningen var QPA’s svenska dokumentsamling GP_HDINF. Den omfattar 161 336 
fulltextdokument i form av tidningsartiklar från Göteborgsposten och Helsingborgs 
Dagblad.18 Dokumenten har relevansgranskats, bl a av studenter från BHS, med hänseende på 
de topics som hör till dokumentsamlingen. Hela samlingen är emellertid inte granskad.  

I QPA har man byggt in återvinningssystemet InQuery Det är baserat på en typ av 
bayesianska nätverk, kallade Document Inference Network. Dessa nätverk består av två delar, 
ett dokumentnätverk och ett querynätverk (se bild nedan). I ett enkelt utförande kan ett 
dokumentnätverk utgöras av två abstraktionsnivåer, dokumentnivån (noderna d1–dj) och 
innehållsrepresentationsnivån (r1–rk ). Querynätverket representerar ett informationsbehov och 
kan i ett enkelt utförande på ett motsvarande sätt bestå av querynivån (q) och begreppsnivån 
(c1–cm). Nivåerna inom nätverken representeras av noder som förbinds med varandra med 
grenar. InQuery använder flera olika typer av noder i begreppsrepresentationsnivån. Den 
enklaste motsvarar enstaka ord ur dokumenttexten, med mer komplicerade kan innehålla 
datum, siffror eller företagsnamn. De båda nätverken är i sin tur sammanlänkade via grenar 
mellan dokumentnätverkets innehållsnoder och querynätverkets begreppsnoder.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ahlgren Per http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema2/index.htm [2004 - 03 - 25]  
19 Callan, James P, Croft, W Bruce, Harding, Stephen M The Inquery Retrieval system (1992), s 2 
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Bild 1. Ett enkelt Document Inference Network (Callan, James P; Croft, W Bruce och Harding, Stephen M 
(1992), s 3) 

InQuery använder partiell matchningsteknik, vilket innebär att graden av likhet mellan 
dokumentet (eller dokumentrepresentationen) och söksträngen mäts.20 Alla termer i en 
söksträng behöver inte vara relevanta för att dokument ska kunna återvinnas, systemet tar 
hänsyn till osäkerhet (t ex kan en av fyra termer återvinna dokument).  

InQuery medger söksträngar både i form av naturligt språk och i strukturerad form. En 
söksträng som presenteras i naturligt språk omvandlas av systemet till en strukturerad form 
genom att den tillförs en #sum-operator. När det gäller de strukturerade söksträngarna kan 
dessa struktureras med hjälp av en rad olika operatorer.21 Genom operatorerna får användaren 
möjlighet att ange relationer mellan söktermer i en söksträng, t ex synonymer och fraser. 
InQuery tillhandahåller 19 olika operatorer, varav fem är intressanta för den här under-
sökningen.22

• #sum-operator #sum(T1…Tn) Det är den enklaste operatorn och den som är förvald 
av InQuery vid sökning på naturligt språk. Samtliga kommandon (termer eller andra 
operatorer) inom #sum-operatorn anses ha lika stort inflytande på sökresultatet.  

• #syn-operator #syn(T1…Tn) Termer som placeras inom denna operator anses vara 
olika uttryck för samma term eller begrepp. 

• Ordered Distance operator #N(T1…Tn) eller #odN(T1…Tn) Närhetsoperator som 
anger att den första termen inom parentesen ska befinna sig inom ett visst avstånd från 
den följande. Den måste även föregå den andra termen. Ett exempel på detta är  
#3(library congress) där varje form av ordet LIBRARY måste befinna sig inom tre ord 
från, och framför, ordet CONGRESS. Ett dokument som innehåller frasen 
CONGRESSIONAL LIBRARY skulle således inte hittas  

• Unordered window operator #uwN(T1…Tn) I likhet till ovanstående operator ska 
termerna i denna operator befinna sig inom ett visst bestämt avstånd från varandra. En 
skillnad är att den inbördes ordningen inte spelar någon roll. 

                                                 
20 Ahlgren, Per och Eklund, Johan (2003) Manual för Query Performance Analyser (appendix), s 3 
21 Callan, James P, Croft, W Bruce, Harding, Stephen M (1992) , s 6 
22 The Complete Guide to using Thomas under InQuery (http://thomas.loc.gov/home/all.about.inquery.html) 
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• Ordered phrase operator #Phrase(T1…Tn) Termer inom denna operator behandlas 
som en ordered distance operator (#3, eller #od3) om de samförekommer frekvent i 
dokumentsamlingen. Om de inte samförekommer frekvent i databasen omvandlas 
#phrase operatorn till en #sum-operator23 

Dessa operatorer kan kombineras, och inkluderas i varandra, för att ge önskat resultat. Det 
finns emellertid begränsningar för hur detta kan ske. En huvudregel är att operatorer som 
kräver information om termernas position (t ex #odN-, #uwN- eller #syn-operator) inte kan 
innehålla en operator som ger mer allmänna resultat (t ex #sum-operatorn). Det omvända går 
däremot bra.24

Termerna i ett dokument tilldelas av InQuery ett värde som kan ses som ett mått på termens 
vikt i ett specifikt dokumentet och antas spegla dess betydelse i detta dokument. I den 
engelska litteraturen kallas värdet beliefvalue, men jag har valt att översätta det till 
sannolikhetsvärde i uppsatsen. Anledningen är att värdet visar hur stor sannolikheten är för att 
den specifika termen är användbar i informationssökning. Det som bestämmer hur stor vikt 
termen har i ett dokument är att termen förekommer ofta i dokumentet, att dokumentet är kort 
i förhållande till den genomsnittliga dokumentlängden i dokumentsamlingen samt att termen 
förekommer i ett litet antal dokument i samlingen. När det gäller söksträngen beräknas ett 
sannolikhetsvärde för hela söksträngen relativt ett dokument istället för ett värde för varje 
enskild term. Detta värde är InQuerys likhetsvärde för söksträngen med avseende på 
dokumentet.25  

Sannolikhetsvärdet för en #sum-operator, vilket i praktiken innebär för hela söksträngen, 
räknas ut genom att sannolikhetsvärdena för samtliga termer och operatorer som ingår i 
söksträngen adderas, varefter summan divideras med antalet begrepp i operatorn.26  

Sannolikhetsvärdet för en synonymoperator baseras på termernas frekvens i ett dokument. 
Om t ex en synonymoperator innehåller termerna (COMPUTER PC), och termen COMPUTER 
ingår fyra gånger i dokumentet och termen PC ingår tre gånger baseras sannolikhetsvärdet på 
sju förekomster av det begrepp synonymoperatorn representerar.27 Sannolikhetsvärdet 
påverkas emellertid inte av hur många av termerna inom operatorn som ingår i dokumentet 
om summan av termernas frekvens är konstant.28 I exemplet innebär det att det inte spelar 
någon roll om termen COMPUTER i ett annat dokument inte ingår alls om termen PC ingår sju 
gånger. Värdet för synonymoperatorn blir oförändrat eftersom begreppet som operatorn 
representerar fortfarande ingår sju gånger. För att sannolikhetsvärdet ska bli stort ska 
begreppet som uttrycks av termerna inom synonymoperatorn förekomma ett större antal 
gånger i det specifika dokumentet. Därför summeras frekvenserna i dokumentet för de olika 
termerna.29

4.2. Metod 
Undersökningen utförs enligt den arbetsordning som anges nedan. De olika stegen kommer 
att diskuteras mer ingående i kapitlet. Även om det är jag som utfört hela arbetet manuellt i 
undersökningen är tanken att moment 2 – 4 i nedanstående arbetsordning ska utföras 
automatiskt av återvinningssystemet. En informationssökare skulle i detta fall konstruera 

                                                 
23 The Complete Guide to using Thomas under InQuery  
24 The Complete Guide to using Thomas under InQuery 
25 Ahlgren, Per och Eklund, Johan (2003),  s 3 
26Ahlgren, Per och Eklund, Johan (2003),  s 4 
27 www.fema.gov/search/advsearch.shtm [2004-10-03] 
28 Ahlgren, Per och Eklund, Johan (2003),  s 4 
29 Ahlgren, Per och Eklund, Johan (2003),  s 4 
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söksträngar på engelska och sedan mata in dem i systemet, där de expanderas och översätts 
automatiskt och till slut visar ett resultat. 

1. Söksträngar utformas utifrån engelska topics och struktureras med InQuerys 
operatorer. 

2. Dessa söksträngar expanderas med hjälp av Thesaurus.com och Merriam-Webster 
Online Thesaurus. 

3. De expanderade söksträngarna översätts med hjälp av Norstedts Stora engelsk-svenska 
ordbok. 

4. De till svenska översatta söksträngarna körs i dokumentsamlingen. 

5. Resultatet analyseras. 

Utgångspunkt för denna undersökning är engelska topics hämtade från Cross Language 
Evaluation Forum (CLEF). Delar av dessa topics finns översatta till svenska och utgör topics 
till QPAs svenska dokumentsamling. Omständigheten att inte samtliga topics finns översatta 
till svenska har i viss utsträckning kommit att påverka uppsatsen. Av de 40 engelska topics 
jag hade tillgång till ingår t ex endast 25 i QPAs svenska topicsamling, och av dessa var det 
inte möjligt att expandera 8 topics, eftersom de viktiga termerna utgjorts av antingen 
egennamn eller akronymer. Ett exempel kan vara topic 024: World Trade Organization, 
GATT, US. Detta innebär att det antal topics som används i undersökningen är 17, vilket I sin 
tur medför att resultaten av undersökningen inte kan göra anspråk på generaliserbarhet. 
Normalt brukar det anses att 30 söksträngar/topics krävs för att ge ett någorlunda säkert 
resultat. Resultaten av denna undersökning kan istället ses som en antydan av hur metoden 
fungerar. 

De engelska topics jag utgått består av tre fält; titelfält, deskriptorfält och narrativfält. 
Titelfältet ger som namnet säger titeln medan deskriptorfältet ger en liten förklaring till 
informationsbehovet på ca två-tre rader, och narrativfältet ger en mer utförlig beskrivning.  

Söksträngarna har i ett första steg konstruerats manuellt med utgångspunkt i dessa topics. I de 
följande stegen, expandering och översättning, är tanken att arbetet ska imitera ett automatiskt 
återvinnigssystem. Alla tre metoderna har haft samma engelska söksträngar som 
utgångspunkt, vilket gör att de är helt jämförbara. Skillnader i resultat dem emellan är en 
konsekvens av de olika metodernas prestationsförmåga. 

Det går givetvis alltid att diskutera hur söksträngar utformats och vilka termer som använts 
och en felkälla kan vara sämre valda söktermer. Vid utformningen av söksträngar till denna 
undersökning använde jag därför termer från deskriptorfältet, mycket beroende på att det är 
detta fält som varit grund vid översättningen till den svenska databasen i QPA. En tanke var 
att detta skulle göra det lättare att hitta bra söktermer. Den tanken var emellertid inte särskilt 
tungt vägande eftersom söksträngarna både skulle expanderas och översättas, vilket innebär 
att flera andra termer skulle komma att tillföras söksträngarna. 

En del betydelsefulla termer i topic var fraser och i de flesta fall har jag översatt och 
expanderat de separata orden i frasen. Undantagen är de fraser som antingen utgjorde ett 
egennamn (t ex SOUTH AFRICA och SOLAR TEMPLE) eller var lexikaliserade (t ex BIRTH 
CONTROL). I dessa fall har jag följt den metod Turid Hedlund et al använde för att översätta 
sammansatta ord. De översatte de sammansatta ordens beståndsdelar utom i de fall de 
sammansatta orden var lexikaliserade, då de använde orden i dess helhet.30 I denna 

                                                 
30 Hedlund, Turid, Keskutalo, Heikki, Pirkola, Ari, Sepponen, Mikko och Kalervo, Järvelin Bilingual tests with 
Swedish ,Finnish and German queries (2000), s 212 
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undersökning har jag valt att hålla samman dessa fraser med en närhetsoperator. I det 
automatiska skedet i expanderingen kommer emellertid samtliga fraser att hållas samman med 
en närhetsoperator, vilket kommer att diskuteras mer nedan. Det är givetvis inte lyckat att 
expandera och sedan översätta fraser i deras beståndsdelar. Alternativet, att hålla samman 
fraserna, hade emellertid medfört att ytterligare ett antal topics varit omöjliga att använda. 
Eftersom samma söksträngar dessutom används i alla tre experiment kommer skillnaderna 
dem emellan att framgå. Valet av operator kommer att diskuteras nedan i avsnittet av 
strukturering. 

De fraser som tesaurerna ger har däremot i samtliga fall hållits samman av en närhetsoperator. 
Det kan verka inkonsekvent att använda frasernas beståndsdelar separat i samband med den 
manuella konstruktionen av söksträngarna, för att sedan i den mekaniska expanderingen låta 
alla fraser i tesaurerna, lexikaliserade eller ej, hållas samman med närhetsoperator. Min tanke 
var emellertid att det är fraserna som helhet som utgör synonymer, inte deras beståndsdelar, 
och att det därför fanns anledning att hålla dem samman. Ytterligare en anledning var att en 
genomgång av Norstedts ordbok som gjordes innan undersökningen visade att den översätter 
fraser i mångas fall. Detta bidrog till att jag valde att inkludera fraserna i helhet, eftersom de 
fraser som fanns i ordboken troligen skulle ges bättre översättningar än fallet hade varit om 
deras beståndsdelar hade översatts separat. Det faktum att detta ingick i det mekaniska arbetet 
med expandering gjorde att jag var tvungen att välja ett tillvägagångssätt och hålla fast vid 
det. De fraser som inte kunde översättas inkluderades utan åtgärd i den slutgiltiga 
söksträngen, enligt praxis inom CLIR. 

David A Hull och Gregory Greffenstette skriver i artikeln A Dictionary-Based Approach to 
Multilingual Information Retrieval att söksträngar vanligen är tämligen korta.31 Jag har därför 
valt att följa denna praxis och de söksträngar som undersöks innehåller ungefär två eller tre 
termer innan expandering och översättning. Då söksträngarna utformats strukturerades de 
med hjälp av InQuerys operatorer.  

4.2.1. Strukturering 
Valet av operatorer var både lätt och mindre lätt. När det gäller #sum-operatorn och #syn-
operatorn var valen ganska givna. #Sum-operatorn är den grundläggande operatorn och den 
operator som håller ihop söksträngen. Den andra operatorn, #syn-operatorn, är given av det 
skälet att söksträngarna i undersökningen expanderas med synonymer. Det innebär att 
samtliga termer inom operatorn ska betraktas som olika uttryck för ett enda begrepp.  

Valet av frasoperator är något mer komplicerat. Anledningen till det är ett par problem som 
måste lösas. Det första, och enklaste, problemet är att identifiera frasen, både vid 
formuleringen av den engelska söksträngarna och vid expanderingen i tesaurerna. Vid 
formuleringen av de engelska söksträngarna är frasidentifieringen okomplicerad eftersom 
detta utförs manuellt av användaren. När det gäller att identifiera fraser under expanderingen i 
tesaurerna blir det däremot svårare eftersom det arbetet, liksom översättningsarbetet, sker 
automatiskt. Metoden för att identifiera fraser i tesaurerna i denna undersökning är mycket 
enkel, nästan banal. I tesaurerna ställs synonymerna upp i bokstavsordning efter 
uppslagsordet, avskiljda med ett kommatecken. Frasidentifieringen utgår därför från detta och 
tanken är att en synonym inleds med ett blankslag och avslutas med ett kommatecken. Det 
innebär att om en synonym innehåller mer än ett blankslag är det en fras, dvs. den innehåller 
mer än ett ord. Den sista synonymen till varje uppslagsord avslutas emellertid inte med ett 

                                                 
31 Hull, David A och Greffenstette, Gregory Querying Across Languages: A Dictionary-Based Approach to 
Multilingual Information Retrieval (1996), s 52 
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kommatecken, utan med ett blankslag. Det innebär att ett blankslag utan efterföljande tecken 
markerar slutet på synonymerna för det specifika ordet. 

När fraserna är identifierade kommer nästa problem vid valet av operator, nämligen hur frasen 
uppträder efter översättning. Problemet som uppstår är att det som är en fras i tesaurerna 
oftast blir ett ord eller en samling synonymer (se t ex Roget’s expandering i topic 003 bilaga 
1). Endast i de fall då fraserna inte kunde översättas var de fortfarande fraser även efter 
översättningsmomentet. Det här innebär att operatorn dels ska hålla samman frasen som en 
fras vid översättningen, dels helst inte ska betrakta den som en fras efteråt. En idealisk 
operator hade varit en som omvandlas till en synonymoperator efter översättningen, men 
InQuery tillhandahåller tyvärr ingen sådan. En annan faktor som måste beaktas är att fraserna 
ingår i en synonymoperator, vilket medför vissa begränsningar vid valet. När det gäller t ex 
#phrase-operatorn så omvandlas den till en #sum-operator om termerna i den inte 
samförekommer i dokumentsamlingen, vilket de sannolikt inte gör i detta fall. Det innebär att 
operatorn inte kan användas inom en #syn-operator, vilket för övrigt bekräftades av ett försök 
i QPAs databas. Försöket resulterade i syntaxfel och det var inte möjligt att göra sökningen. 
De två andra frasoperatorerna är tillåtna inom #syn-operatorn men de fungerar lite olika. 
Skillnaden är att termerna inom #odN-operatorn måste uppträda i en viss given ordning, inom 
ett bestämt inbördes avstånd, medan #uwN-operatorn visserligen kräver ett visst bestämt 
inbördes avstånd, men tillåter att termerna uppträder utan någon bestämd inbördes ordning. 
Det är därför jag valt att använda denna frasoperator i undersökningen. Eftersom 
översättningarna av fraserna i de flesta fall ger enstaka ord i stället för fraser blir resultatet att 
termerna inte behöver hållas samman som en fras eller uppträda i en bestämd ordning. Ett 
exempel på detta kan vara söksträng 003 i bilaga 1, där den första #uw25-facetten i 
expanderingen med Roget’s tesaurus innehåller översättningar för frasen RED TAPE. De fem 
översättningar som befinner sig inom operatorn kan uppträda i vilken ordning som helst i en 
text och det finns således ingen anledning att fastställa den givna ordningen med en operator. 
Den valda #uwN-operatorn medger att orden uppträder i vilken ordning som helst och jag har 
bestämt avståndet mellan orden till 25 med en tanke om att det ger möjlighet att orden 
uppträder i olika meningar. Att sätta avståndet alltför kort skulle innebära att orden skulle 
behöva uppträda i samma mening, vilket knappast är troligt då det handlar om synonymer.  

4.2.2. Expansion 
William Hersh et al skriver i artikeln Assessing Thesaurus-Based Query Expansion Using the 
UMLS Metathesaurus att en tesaurus kan innehålla tre olika typer av relationer; synonyma, 
hierarkiska och relaterade. De synonyma relationerna anger ekvivalens (att flera termer 
representerar samma begrepp), de hierarkiska relationerna visar en smalare-bredare relation 
mellan termerna och de relaterade anger andra definitioner som bedömts viktiga utifrån den 
specifika dokumentsamlingen.32  

I den här undersökningen har synonyma termer använts vid expanderingen. Expanderingen av 
söksträngarna utfördes genom att varje term i den ursprungliga engelska söksträngen matades 
in i tesaurerna, och samtliga synonymer inkluderades. De ord som inte fanns i tesaurerna 
(oftast egennamn) har inkluderats utan expandering. Expanderingen av söksträngarna utfördes 
på ett mekaniskt sätt. Termerna i de engelska söksträngarna matades in i tesaurernas 
sökfönster och de föreslagna synonymerna inkluderades i de utvidgade söksträngarna. De 
båda tesaurerna skiljer sig lite åt i sättet att presentera synonymer och det kan därför vara en 
idé att presentera dem separat och redogöra för hur arbetet gått till.  

                                                 
32 Hersh, William, Price, Susan och Donohoe, Larry Assessing Thesaurus-Based Query Expansion Using the 
UMLS Metathesaurus. (2000), s 345 
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De tesaurer som använts vid studien är Merriam-Webster Online (http://www.m-w.com) och 
Thesaurus.com (http://www.thesaurus.reference.com). Dessa båda är Internetbaserade och 
fritt tillgängliga. Det ska poängteras att studien inte syftar till att jämföra just dessa tesaurers 
prestanda, utan att de är verktyg för undersökningen. Det är metoden, att expandera 
söksträngarna med hjälp av tesaurer, som är uppsatsens fokus. 

När det gäller allmänna tesaurer anser en del forskare att de är mindre lämpliga vid 
expandering av söksträngar. Rila Mandala et al menar t ex att en sådan inte är tillräckligt 
specifik för att ge synonymer som är användbara i en viss dokumentsamling. Ett exempel på 
detta är datatermen BUG som har en helt annan innebörd i vardaglig engelska. En allmän 
tesaurus innehåller heller inte alla ord som förekommer i söksträngar, t ex egennamn.33

Ángel F Zazo et al anser att det visserligen är möjligt att använda en allmän tesaurus för att 
expandera söksträngar, men att resultatet i allmänhet inte blir bra. Anledningen är att de 
relationer mellan termerna som finns i en allmän tesaurus inte alltid är giltiga i den aktuella 
dokumentsamlingen.34 Trots detta har jag valt att använda allmänna tesaurer för 
undersökningen. Den främsta anledningen till detta är att dokumentsamlingen i vilken 
undersökningen utförs består av nyhetsartiklar från två svenska dagstidningar. Artiklarna 
spänner över ett stort ämnesområde och det skulle därför vara opraktiskt att arbeta med 
ämnesspecifika tesaurer. Ari Pirkola menar emellertid att det i fråga om översättning skulle 
vara värdefullt att använda både ämnesspecifika och allmänna ordböcker och att vore möjligt 
att använda flera resurser inom CLIR system.35  

 

Thesaurus.com 
Thesaurus.com är en allmän tesaurus som använder en elektronisk upplaga av Roget’s 
Thesaurus. För att i någon mån minska förvirringen vid användningen av ordet tesaurus har 
jag därför valt att kalla den Roget’s i fortsättningen av uppsatsen. Roget’s Thesaurus har 
funnits i tryckt utgåva sedan 1852 och räknas till ett av de viktigaste referensverken inom det 
engelska språket.36 Den elektroniska upplagan innehåller över 17 000 uppslagsord/poster. 
Posterna inbegriper synonymer, antonymer, en kort beskrivning av ordet samt det koncept 
som förenar orden i posten.37 I träfflistan grupperas synonymerna efter definitioner av 
huvudposten. Termen BALL gav till exempel totalt 94 träffar där BALL utgjorde huvudpost i 
två av dem. I övriga träffa ingick i begreppet BALL i synonymgruppen för andra uppslagsord. 
Detta innebär att en människa som använder tesauren ganska lätt hittar lämplig 
synonymgrupp. Ett automatiskt system saknar emellertid tillräcklig intellektuell kapacitet för 
att göra sådana bedömningar och måste därför lösa problemet med att välja synonymgrupp på 
ett annat sätt. Då den här undersökningen har haft ambitionen att likna ett automatiskt system 
har jag arbetat tämligen mekaniskt vid expanderingen av söksträngarna. När det gäller 
expandering med Roget’s har jag därför konsekvent valt den först presenterade huvudposten 
för varje term ur söksträngarna. I de få fall en sökterm inte utgjorde huvudposten valde jag att 
trots detta inkludera den först föreslagna huvudposten. Tanken är att termen i dessa fall är en 
synonym till huvudposten, och således befinner sig i en grupp semantiskt relaterade ord. Det 
här är naturligtvis varken oproblematiskt eller självklart. Ett argument mot ett sådant för-

                                                 
33 Mandala, Rila, Tokunaga, Takenobu och Tanaka, Hozumi Combining Multiple Evidence from Different Types 
of Thesaurus forQuery Expansion (1999), s 192 
34 Zazo, Ángel F, Figuerola, Carlos G, Berrocal, José Luis A och Rodríguez, Emilio Term Expansion Using 
Stemming and Thesauri in Spanish (2002), s 302 
35 Pirkola, Ari, et al (2001) s 212 – 213  
36 The Atlantic Online [ http://www.theatlantic.com/issues/2001/05/winchester-p1.htm (2004 - 03 - 28)] 
37 http://thesaurus.reference.com/help/faq/roget.html [2004 – 03 – 28] 

 - 16 -   



Lost in translation? 
Qureyexpansion inom CLIR 

farande kan till exempel vara att ett återvinningssystem skulle leta bland huvudposterna och i 
så fall helt missa termen, även om den finns bland synonymerna. 

 

Merriam-Webster Online  
Merriam-Webster Online är en allmän tesaurus som finns i både elektronisk och tryckt upp-
laga. I tesaurusen består varje huvudpost av ett uppslagsord följt av en funktionsbeskrivning 
(ordklass), en beskrivning av ordets innebörd och en språklig illustration där ordet sätts in i ett 
sammanhang. Efter beskrivningen följer synonymer, relaterade termer, idiom och anto-
nymer.38 Merriam-Webster Online ger i en jämförelse i de flesta fall färre synonymer per 
sökterm än Roget’s, och i en del fall även andra termer. Termen BALL gav till exempel endast 
fyra träffar varav BALL var huvudpost i två uppslag. Synoymgrupperna är i Merriam-Webster 
ordnade efter ordklass. Liksom vid expanderingen med Roget’s har jag valt den första 
huvudposten. En annan skillnad, förutom antalet synonymer och indelningsgrund för 
synonymerna, är att Merriam-Webster även ger relaterade termer, vid sidan av synonymerna. 
Jag har emellertid valt att inte använda dessa i expanderingen beroende på att jag dels ville 
vara konsekvent i valet av expanderingstermer, dels hade som ett syfte att studera om antalet 
expanderingstermer hade någon inverkan på resultatet.  

Innan sökstängarna expanderades gjordes ingen normalisering av termerna. Båda tesaurerna 
använder ordens grundform och har löst problemet med andra former på olika sätt. I Roget’s 
resulterar ett ord i pluralform, t ex FLOODS, i en lista på olika förslag varav ordets grundform 
är den översta. I dessa fall har jag därför använt denna och expanderat med grundformen. I 
Merriam-Webster Online ger samma ord en direkt träff på ordets grundform, FLOOD, och i 
dessa fall har jag använt dessa vid expanderingen. 

4.2.3. Översättning 
I fråga om översättningen är arbetet rätt okomplicerat. Jag har följt den vanliga metoden inom 
CLIR-forskning, såsom den beskrivs i litteraturen.39 En grundläggande strategi vid 
översättning med ordbok är att ord för ord översätta söksträngarna och inkludera samtliga 
översättningar från ordboken i den slutliga översatta söksträngen. Jag har följt den strategin 
och de termer som eventuellt inte fanns i ordboken har inkluderats utan översättning. Liksom 
vid expanderingen har jag inte tillämpat någon normalisering av orden. Skälet är att termerna 
från tesaurerna i allmänhet är i grundform. I de fall de inte är i grundform är de i pluralform, 
vilket finns upptaget i Norstedts.  

 

Norstedts stora engelsk-svenska ordbok 
Den översättningsresurs som använts är tredje upplagan av Norstedts stora engelsk-svenska 
ordbok (2000). Den innehåller 135 000 uppslagsord och fraser, egennamn, förkortningar.40 
Att ordboken översätter fraser har underlättat arbetet genom att översättningarna i en del fall 
blir mer precisa. Dessutom minskar det rent praktiska arbetet genom att antalet ord som 
behöver översättas blir något mindre och frasernas översättningar har oftast färre ord. 
Norsteds ger ibland längre förklaringar till ett ord i stället för, eller vid sidan av, att enbart ge 
synonymer. Dessa förklaringar avser att underlätta användningen av orden för en mänsklig 
läsare men de fungerar inte som synonymer i sig själva, som t ex förklaringen GÅ MED 

                                                 
38 Merriam-Webster Online http://www.m-w.com/help/rhesnotes/thesmain.htm [2004 - 03 - 21] 
39 Se t ex Pirkola, Ari CLIR Research at the University of Tampere (2002), s 2 och Adriani, Mirna Ambiguity 
Problem in Multilingual Information Retrieval  (2001), s 156 
40 Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, förordet (paginering saknas) 
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SLAGRUTA som en synonym för ordet DIVINE i topic 032. Eftersom de inte är synonymer, och 
dessutom skulle leda till att söksträngarna blev ännu ordrikare har jag rensat bort de 
mångordiga förklaringar som ibland ges till ett ord. Det här låter möjligen som ett 
manipulerande med verktygen, men tillvägagångssättet är inte ovanligt inom CLIR och syftet 
är ofta att hitta de bästa söktermerna eller minska söksträngarnas mångtydighet.41

4.2.4. Problem vid översättning 
Generellt ger informationssökning över språkgränser ett sämre resultat än vanlig enspråkig 
IR. Jilau Qin et al menar t ex att CLIR-resultat kan vara upp till 60 procent sämre än 
enspråkig IR.42 De vanligaste problemen vid översättning med hjälp av en ordbok är enligt 
Pirkola et al; att ordboken inte kan översätta en del av söktermerna, problem med att 
identifiera och översätta fraser samt språklig mångtydighet. De viktigaste termerna som 
vanligen inte finns i allmänna ordböcker är nya sammansatta ord, egennamn och facktermer. 
Egennamn ingår i regel inte i allmänna ordböcker, med möjliga undantag för exempelvis 
viktiga städer och länder. Personnamn är däremot sällsynta, vilket kan vålla problem eftersom 
personnamn kan stavas olika i olika länder. Efternamnet på den förre presidenten i 
Sovjetunionen, Michail GORBATJOV. stavas t ex GORBATJOV i Sverige, medan det stavas 
GORBATCHEV på engelska och GORBATSHOV på finska.43 Eftersom egennamn ofta är viktiga 
söktermer innebär detta ett problem vid informationssökning över språkgränser. 

Att termer saknas i ordboken och inte kan översättas behöver emellertid inte innebära att en 
söksträng är fördärvad. En relativt vanlig metod när termer inte går att översätta är att 
inkludera den i söksträngen oöversatt. McNamee och Mayfield menar att detta kan motiveras 
av att språk som är besläktade har en stor morfologisk likhet.44

Söksträngars mångtydighet, eller otydlighet om man så vill, är ett resultat av att allmänna ord-
böcker ofta ger flera översättningar till varje uppslagsord.45 Eftersom både källspråk och 
målspråk innehåller ord med flera betydelser kan detta leda till att ett stort antal irrelevanta 
söktermer tillförs söksträngen. Språklig mångtydighet inom CLIR beror både på källspråket 
och målspråket. Ett exempel hämtat från Pirkola et al kan illustrera detta. I exemplet översätts 
den finska termen KUUSI till engelska. Termen har två engelska översättningar, SIX och 
SPRUCE som i sin tur har sex olika betydelser. SIX har fyra betydelser; siffran SEX, SEX I 
CRICKET samt ingår i uttrycken KNOCKED FOR SIX och SIXES AND SEVENS, medan SPRUCE 
betyder både GRAN och NÄTT. Om betydelsen GRAN var den korrekta termen i en sökning 
betyder det att den finska termen i översättning har fem överflödiga betydelser (termen NÄTT 
samt alla fyra översättningar av betydelsen SEX).46  

Vid automatisk expandering och översättning kan fraser vara ett problem. Problemet består i 
att först identifiera frasen och sedan översätta den som en fras. Om en fras inte kan 
identifieras blir dess beståndsdelar översatta separat vilket leder till att frasens ursprungliga 
betydelse går förlorad.47  

                                                 
41 Se t ex Adriani (2001), s 156 och Carpuat, Marine och Fung, Pascale (2002) Simple Dictionary-Based Query 
Translation, s 1 
42 Qin, Jilau et al (2003), s 150 
43 Pirkola et al, (2001), s 210 – 212  
44 McNamee Paul och Mayfield, James (2002), s 162 
45 Hull, David A och Greffenstette, Gregory (1996) s 51 
46 Pirkola, Ari et al, (2001)s 217 
47 Pirkola, Ari (1998)s 55 
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4.2.5. Analys  
De mått som användes i studien var genomsnittlig precision vid bestämda recallnivåer och 
genomsnittlig recall vid DCV 200. DCV (Document Cut-off Value) är ett värde som anger 
hur många dokument som används i en undersökning. DCV 200 innebär t ex att de 200 första 
dokumenten i återvinningssystemets träfflista har använts. En konsekvens av detta är att 
recallvärdet kan påverkas eftersom relevanta dokument som placeras sämre än 200 i listan 
inte används i undersökningen.  

Recall är ett mått som visar ett återvinningssystems förmåga att hämta samtliga relevanta 
dokument med avseende på ett topic. Måttet visar andelen hämtade relevanta dokument och 
visar samtidigt läckor i återvinningen. Precision är ett mått som anger systemets förmåga att 
enbart hämta de relevanta dokumenten. Det anger hur stor andel av de hämtade dokumenten 
som är relevanta och visar hur stort brus (irrelevanta träffar) som finns i återvinningen.48 
Precisionen har räknats fram genom varje relevant dokument har dividerats med sin placering 
i träfflistan. Om träfflistan t ex visar de relevanta dokumentens placeringar (2, 4, 8, 9) innebär 
det att det första relevant dokumentet har placering två i träff listan och precisionen räknas ut 
genom att antalet återvunna relevanta dokument divideras med antalet återvunna dokument: 
(1/2), vilket ger en precision på 0.5 (50%). Den genomsnittliga precisionen för hela träfflistan 
räknas fram genom att de enskilda dokumentens precisionsvärden adderas och summan 
divideras slutligen med antalet dokument, avrundat till en decimal (1/2 = 0.5, 2/4 = 0.5, 3/8 = 
0.9, 4/9 = 0.4 = 2.3/4 =0.6). Den genomsnittliga precisionen blir i detta exempel 0.6, eller 
60%. 

I den här undersökningen är det emellertid inte återvinningssystemets prestanda som 
utvärderas, utan hur väl de expanderande metoder som undersöks kan hämta relevant 
information i en databas i jämförelse med en enkel översättningsmetod. När det gäller 
dokuments relevans med avseende på ett topic är det naturligtvis alltid möjligt att diskutera 
vad som egentligen är relevant och irrelevant. Den som bäst kan avgöra relevansen är den 
som har behov av den sökta informationen. Undersökningen här har genomförts i en 
testdatabas med relevansgranskade dokument för varje topic, och jag har därför valt att inte 
fördjupa mig i den diskussionen. 

En standardmetod för utvärdering inom IR är att använda de 30 första träffarna. Det värdet är 
bestämt med utgångspunkt i det antal dokument som en användare kan antas vara villig att 
studera efter en sökning.49 En granskning av den här redovisade undersökningens träfflista 
visade emellertid att allt för många söksträngar hade hamnat utanför undersökningsmaterialet 
vid ett så lågt DCV, eftersom träffarna var för dåliga. Av det skälet valde jag istället att mäta 
den genomsnittliga precisionen vid fyra bestämda återvinningsnivåer, DCV 10, 20, 50 och 
100. Att mäta genomsnittlig precision vid vissa nivåer är en av de vanliga metoderna för att 
utvärdera IR-resultat.50 Genom att räkna ut ett genomsnittligt precisionsvärde för en metod 
vid olika återvinningsnivåer blir det möjligt att se metodens prestanda. Anledningen till att 
göra mätningar vid flera olika nivåer är att det ger ett mer pålitligt resultat än en mätning vid 
en nivå skulle göra.  

DCV, för recallmätningarna var 200, vilket är testdatabasens standardinställning. QPA räknar 
ut recallvädet för varje sökning automatiskt, både numerärt och procentuellt och jag såg ingen 
anledning att ändra det.  

                                                 
48 Ishioka, Tsunenori Evaluation of Criteria for Information Retrieval (2003),s 425–426  
49 Hersh, William, Price, Susan och Donohoe, Larry (2000) s 345 
50 Järvelin, Kalervo och Kekäläinen, Jaana IR evaluation methods for retrieving highly relevant documents 
(2000), s 42 
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För att sammanfatta metoden så har söksträngarna först konstruerats på manuell väg med 
utgångspunkt i engelska topics. Därefter har de strukturerats med hjälp av InQuerys 
#sumoperator, #synoperator och #uw25operator. Efter detta sker arbetet helt automatiskt, 
söksträngarna expanderas först i de båda tesaurerna och översätts sedan med Norstedts 
engelsk-svenska ordbok. Sedan genomförs sökningarna i QPAs svenska testdatabas och 
resultaten analyseras. Vid analysen av resultaten beräknas ett genomsnittligt precisionsvärde 
vid fyra bestämda recallnivåer, 10, 20, 50 och 100 hämtade dokument samt ett genomsnittligt 
recallvärde vid 200 hämtade dokument. 

5. Resultat 
 
Ord/sökstr Metod Recall Träfflista51

001 architecture, berlin 
7 NOR 1/2 (50%) 113 
41 ROG 2/2 (100%) 33, 99 
116 MWO 1/2 (50%) 68 

003 drugs, policy, netherlands 
19 NOR 2/2 (100%) 2, 124 
383 ROG 0/2 ---- 
107 MWO 2/2 (100%) 5, 97 

004 flood, europe, agriculture, cost 
24 NOR  0 ---- 
298 ROG 0 ---- 
297 MWO 0 ---- 

005 european union, non-member, attitude  
9 NOR 34/84 (40%) 6, 10, 14, 15, 27, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 

63, 71, 72, 76, 79, 92, 98… 
374 ROG 41/84 (49%) 2, 3, 23, 28, 31, 32, 33, 38, 40, 43, 44, 51, 52, 62, 

66, 67, 69, 72, 73, 80, 87, 93… 
35 MWO 37/84 (44%) 5, 6, 10, 15, 17, 24, 28, 36, 43, 45, 46, 47,49, 51, 55, 

66, 67, 72, 73, 75, 77, 88, 92, 97... 
007 drug, use, soccer 

36 NOR 1/26 (4%) 184 
608 ROG 6/26 (23%) 50, 58, 60, 65, 74… 
107 MWO 3/26 (12%) 99, 110, 117 

009 methane, deposit, energy, use 
54 NOR 0/5 ---- 
917 ROG 0/5 ---- 
75 MWO 0/5 ---- 

011 south africa, constitution 
17 NOR 6/9 (67%) 51, 78, 115, 131, 139, 159 
109 ROG 5/9 (56%) 39, 51, 58, 99, 165 
38 MWO 5/9 (56%) 55, 120, 123, 135, 170 

012 solar temple, murder, suicide 
9 NOR 7/11 (64%) 7, 15, 16, 18, 26, 53, 91 

123 ROG 7/11 (64%) 22, 25, 26, 27, 29, 31, 43 
60 MWO 7/11 (64%) 17, 21, 25, 26, 29, 30, 49 

                                                 
51 Träfflistan anger hur högt i listan de för topic relevanta dokumenten placerats.  
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013 world population conference, cairo, birth control 
5 NOR 3/47 (6%) 14, 15, 25 
47 ROG 0/47 ---- 
6 MWO 0/47 ---- 

015 european, industry, competitiveness, damage 
17 NOR 3/27 (11%) 9, 24, 135 
519 ROG 2/27 (7%) 42, 115 
121 MWO 2/27 (7%) 42, 57 

020 single, european, currency 
32 NOR 2/8 (20%) 9, 48 
416 ROG 2/8 (20%) 87, 143 
68 MWO 3/8 (38%) 16, 86, 108 

021 european, economic, area 
15 NOR 0/67  ---- 
274 ROG 4/67 (6%) 119, 138, 140, 193 
52 MWO 1/67 (1%) 143 

022 accident, airplane, runway  
19 NOR 2/14 (14%) 14, 57 
217 ROG 3/14 (21%) 47, 57, 156 
31 MWO 3/14 (21%) 15, 78, 81 

025 italy, ex-ministers, imprison, bribe 
5 NOR 0/1 ---- 

409 ROG 0/1 ---- 
141 MWO 0/1 ---- 

032 priest, female, europe 
12 NOR 6/33 (18%) 13, 14, 30, 37, 41, 112 
298 ROG 0/33 ---- 
20 MWO 6/33 (18%) 12, 15, 29, 38, 42, 115 

034 consumption, alcohol, europe 
10 NOR 1/1 (100%) 26 
259 ROG 1/1 (100%) 172 
69 MWO 0/1 ---- 

037 ferry, estonia, sinking 
12 NOR 0/5 ---- 
369 ROG 0/5 ---- 
235 MWO 0/5 ---- 

Tabell 4. Resultat av undersökningen 

Sammanställningen av resultaten här visar att ingen av metoderna presterade speciellt bra. Det 
finns emellertid skillnader mellan de olika söksträngarna, där en del uppnått ganska bra 
resultat, medan andra har missat helt.  

5.1. Genomsnittlig recall 
Topic Norstedts Roget’s Merriam-Webster 
001 0.50 1.00 0.50 
003 1.00 - 1.00 
004 - - - 
005 0.40 0.49 0.44 
007 0.04 0.23 0.12 
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009 - - - 
011 0.67 0.56 0.56 
012 0.64 0.64 0.64 
013 0.06 - - 
015 0.11 0.07 0.07 
020 0.20 0.20 0.38 
021 - 0.06 0.01 
022 0.14 0.21 0.21 
025 - - - 
032 0.18 - 0.18 
034 1.00 1.00 - 
037 - - - 

Genomsnittlig recall 0.29 (29%) 0.26 (26%) 0.24 (24%) 
Tabell 1. Genomsnittlig recall vid DCV 200 
 

Som tabellen ovan visar var det genomsnittliga  recallvärdet vid DCV 200 inte speciellt högt, 
även om det finns enskilda topics där sökningarna uppnått bra resultat.. Den metod som gav 
det bästa resultatet var den rena översättningsmetoden med Norstedts engelsk-svenska 
ordbok. De båda tesaurerna gav ett något sämre resultat, även om skillnaden inte är jättestor. 

En undersökning av de enskilda söksträngarna visar emellertid en ganska stor variation. Vissa 
söksträngar har t ex fått en bra recall, medan andra inte fått någon recall alls. Det finns 
anledning att diskutera detta i analyskapitlet. 

5.2. Genomsnittlig precision 
Topic Norstedts Roget’s Merriam-Webster 
001 - - - 
003 0.50 - 0.20 
004 - - - 
005 0.18 0.58 0.28 
007 - - - 
009 - - - 
011 - - - 
012 0.14 - - 
013 - - - 
015 0.11 - - 
020 0.11 - - 
021 - - - 
022 - - - 
025 - - - 
032 - - - 
034 - - - 
037 - - - 

Genomsnittlig precision 0.06 (6%) 0.03 (3%) 0.03 (3%) 
Tabell 1 Genomsnittlig precision vid DCV 10 

Sammanställningen av precisionen vid DCV 10 visar att de flesta söksträngar missat helt. Det 
är Norstedts som har det klart bästa resultatet, men även där har de flesta söksträngar missat. 
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Topic Norstedts Roget’s Merriam-Webster 
001 - - - 
003 0.50 - 0.20 
004 - - - 
005 0.21 0.58 0.28 
007 - - - 
009 - - - 
011 - - - 
012 0.17 - 0.06 
013 0.10 - - 
015 0.11 - - 
020 0.11 - 0.06 
021 - - - 
022 0.07 - 0.07 
025 - - - 
032 0.11 - 0.11 
034 - - - 
037 - - - 

Genomsnittlig precision 0.08 (8%) 0.03 (3%) 0.05 (5%) 
Tabell 2 Genomsnittlig precision vid DCV 20 

Vid DCV 20 är resultaten något bättre. Fler söksträngar har fått träffar och det är bara 
Rogets’s som fortfarande bara har en enda lyckad söksträng. Merriam-Webster har däremot 
förbättrat resultaten avsevärt. 

 
Topic Norstedts Roget’s Merriam-Webster 
001 - 0.03 - 
003 0.50 - 0.20 
004 - - - 
005 0.20 0.26 0.25 
007 - 0.02 - 
009 - - - 
011 - 0.03 - 
012 0.18 0.13 0.14 
013 0.11 - - 
015 0.10 0.02 0.02 
020 0.08 - 0.06 
021 - - - 
022 0.07 0.02 0.07 
025 - - - 
032 0.11 - 0.11 
034 0.04 - - 
037 - - - 

Genomsnittlig precision 0.08 (8%) 0.03 (3%) 0.05 (5%) 
Tabell 3 Genomsnittlig precision vid DCV 50 

Den stora skillnaden vid DCV 50 är att Roget’s tesaurus har fler lyckade träffar. Liksom för 
övriga metoder ligger dock det genomsnittliga precisionsvärdet kvar på samma nivå som vid 
DCV 20. 
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Topic Norstedts Roget’s Merriam-Webster 
001 - 0.03 0.01 
003 0.50 - 0.11 
004 - - - 
005 0.22 0.25 0.26 
007 - 0.05 0.01 
009 - - - 
011 0.02 0.04 0.02 
012 0.15 0.13 0.14 
013 0.11 - - 
015 0.10 0.02 0.03 
020 0.08 0.01 0.04 
021 - - - 
022 0.05 0.03 0.04 
025 - - - 
032 0.11 - 0.11 
034 0.04 - - 
037 - - - 

Genomsnittlig precision 0.08 (8%) 0.03 (3%) 0.05 (5%) 
Tabell 4 Genomsnittlig precision vid DCV 100 

De genomsnittliga resultaten är de samma vid DCV 100 som vid DCV 20. En undersökning 
av de enskilda metoderna visar att i vissa fall har söksträngarnas precision förbättrats någt 
jämfört med DCV 50, men i gengäld har andra försämrats något. 

Totalt sett,  när det gäller den genomsnittliga precisionen, visade resultatet att den rena över-
sättningen, utan expansion, gav de bästa resultaten. Precisionsnivåerna för Norstedts engelsk-
svenska ordbok är dubbelt, eller nästan dubbelt så stora, som tesaurernas. Det är värt att 
notera att Merriam-Webster Online har uppnått ett bättre resultat än Roget’s. Det kan också 
vara värt att notera att inget resultat är speciellt bra, med 8 procents genomsnittlig precision 
som bästa resultat. 

 

6. Analys av resultaten 
De genomsnittliga resultaten visar att varken metoden att enbart översätta med ordbok eller 
att expandera med tesaurus var speciellt framgångsrik Både vad gäller det genomsnittliga 
recallvärdet och den genomsnittliga precisionen har resultatet varit tämligen magert. En 
jämförelse mellan metoderna visar att det bästa resultatet uppnåddes när söksträngarna enbart 
översattes med ordboken, utan expandering. Att utvidga söksträngarna med hjälp av 
synonymer har i båda fallen försämrat söksträngarna. Med tanke på de relativt sett låga recall- 
och precisionsvärdena är försämringen dessutom ganska stor, i synnerhet vad gäller den 
genomsnittliga precisionen.  

När det gäller recallvärdet finns det emellertid en faktor som kan påverka resultatet, förutom 
metoderna. Det är antalet relevanta dokument till varje topic. Antalet varierar och i 
exempelvis topic 025 finns endast 1 relevant dokument, medan topic 005 har 84 relevanta 
dokument. Vid beräkningar av det genomsnittliga recallvärdet adderas de procentuella 
värdena för varje söksträng och summan divideras med antalet söksträngar. Om ett topic har 
ett litet antal relevanta dokument i samlingen kommer varje träff att ett högre värde än i de 
fall ett topic har många relevanta dokument, och omvänt kommer varje missat dokument att 
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sänka recallvärdet mer om antalet relevanta dokument är litet. I topic 034 har t ex Norstedts 
och Roget’s hittat det enda relevanta dokumentet och får ett maximalt recallvärde, medan 
Merriam-Webster som missat det relevanta dokumentet inte får något värde alls. Detta kan 
jämföras med topic 005 där skillnaderna i antalet hämtade dokument är större, medan den 
procentuella skillnaden är tämligen liten. 

Det var väntat att metoderna skulle ge mediokert resultatet eftersom översättning med en 
allmän ordbok normalt ger ett betydligt sämre resultat än enspråkig IR, vilket de tidigare 
undersökningarna i kapitel 2 visar. Jag har inte använt någon enspråkig metod som 
jämförelse, men vad gäller recall har översättningen resulterat i att ungefär 70 procent av de 
relevanta dokumenten har missats och för de expanderade söksträngarna är resultatet ännu 
något sämre.   

Om vi rangordnar metoderna med hänseende till recall och genomsnittlig precision blir den 
inbördes ordningen Norstedts – Merriam-Webster Online – Roget’s. Det ger en antydning om 
att ordmängden i söktermerna har betydelse för resultatet eftersom den metod som gav minst 
antal termer till varje söksträng också gav det bästa resultatet och att den metod som gav flest 
söktermer uppnådde det sämsta resultatet. Det bör emellertid poängteras att både antalet 
undersökta söksträngar och de inbördes skillnaderna mellan metoderna är för små för att 
några bestämda slutsatser ska kunna dras. 

Det finns flera förklaringar till att resultaten försämrats genom översättning och expandering. 
Faktorer som brukar framhållas som orsak till de försämrade resultaten är att termer blir 
mångtydiga genom översättning, att termer inte kan översättas eftersom de inte tagits upp i 
ordboken och att fraser inte översatts på ett bra sätt.52

 I denna undersökning har alla tre faktorer i olika grad bidragit till att försämra resultatet. När 
det gäller frasernas behandling har dessa i en del fall separerats, varvid deras beståndsdelar 
expanderats och översatts separat. I andra fall har de behållits och expanderats och översatts i 
sin helhet. Detta har medfört att fraserna givit tre olika resultat; korrekt översättningar av de 
begrepp frasen innebär, ej översatta fraser samt fraser som efter expandering och översättning 
inte kunnat fogas samman till en ursprungliga frasen och således förlorat sin ursprungliga 
betydelse. Frasen ENERGY USE (energianvändning) i topic 009 har t ex separerats i orden 
ENERGY och USE. Efter expandering och översättning utgör termerna varsin synonym-
operator, när det gäller USE en tämligen omfattande sådan. Detta innebär att den ursprungliga 
betydelsen av frasen går förlorad. Alternativet, att hålla samman frasen, hade troligen inte 
förbättrat resultatet i den här undersökningen, eftersom varken tesaurerna eller ordboken 
innehöll frasen. Jag har emellertid inte gjort någon jämförelse av detta eftersom det låg 
utanför undersökningens syfte, men flera forskare har visat att en korrekt översättning av 
fraser är viktig för ett bra CLIR-resultat.53  

De ord i undersökningen som inte var möjliga att översätta är relativt litet till antalet. I de 
flesta fall handlar det om fraser i tesaurerna som saknar översättning i ordboken. I en del av 
dessa fall hade det möjligen varit bättra att separera termerna innan översättning. De 
oöversatta orden och fraserna ingår emellertid i de flesta fall i tämligen omfattande 
synonymoperatorer och deras låga frekvens i de svenska dokumenten har sannolikt inte 
bidragit till att öka operatorns sannolikhetsvärde. I topic 037 finns ett exempel på det 
omvända fenomenet, där söktermen blivit korrekt översatt och ändå försämrat resultatet. 
Uppgiften där handlar om att hitta dokument som beskriver hur färjan Estonia sjönk i 
östersjön. Problemet här är färjans namn ESTONIA som helt korrekt översattes till ESTLAND i 
                                                 
52 Pirkola, Ari (1998) s 55 
53 Se t ex Ballesteros, Lisa och Croft, W Bruce Phrasal Translation and Query Expansion Techniques for Cross-
Language Information Retrieval (1997), s 86 
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Norstedts ordbok. Detta medförde att inget av dokumenten som handlar om färjekatastrofen 
hittades. Som en enkel jämförelse gjorde jag en sökning med Norstedts metod där jag ersatte 
ESTLAND med ESTONIA.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

METOD RECALL TRÄFFLISTA 
Topic 037 #sum(estland #syn(färja färjeställe 
färjeplats färjeläge färjeförbindelse färjerätt 
transportera köra flyga) #syn(sjunkande 
sänkande)) 

NOR 0/5 ----- 
Topic 037 #sum(estonia #syn(färja färjeställe 
färjeplats färjeläge färjeförbindelse färjerätt 
transportera köra flyga) #syn(sjunkande 
sänkande)) 

NOR 4/5 (80%) 15, 39, 56, 74 
Tabell 5.  Jämförelse av recall vid översättning och ej översättning av sökterm ESTONIA 
 

Tabellen visa att en korrekt översättning av termen ESTONIA gav ett betydligt sämre recall än 
en söksträng där termen inte översatts. Skälet till det är att topicet handlar om färjan Estonia 
och inte om landet Estland. Det här visar att även en korrekt översättning av en sökterm kan 
ge dåliga resultat. Det visar också att en korrekt hantering av egennamn är viktigt vid 
informationssökning över språkgränser. Som tidigare nämnts är dessa ofta betydelsefulla vid 
informationssökning och kan samtidigt vara besvärliga vid översättning.  

Den tredje faktorn som bidrar till att försämra resultatet i CLIR-undersökningar är 
mångtydighet hos termerna i söksträngarna och jag vill mena att detta är den främsta orsaken 
till att resultatet blivit mediokert i den här undersökningen. Mångtydighet i söksträngarna 
innebär att överflödiga eller irrelevanta termer tillförs söksträngen som en konsekvens av att 
ordboken ger flera översättningar till varje uppslagsord.54 I denna undersökning går det att 
hitta två källor till det stora antalet termer i söksträngarna. Den första är tesaurerna som gör 
att antalet engelska termer ökar, vilket får konsekvensen att den andra källan, ordboken, ger 
en väldig mängd svenska termer till de slutliga söksträngarna. Det faktum att de båda 
tesaurerna i vissa fall ger olika synonymer till ett och samma sökord har troligen haft mindre 
betydelse i sammanhanget. De flesta synonymer har flera översättningar i ordboken vilket 
medför att en synonymoperator innehåller ett så pass stort antal termer, med stor skillnad i 
betydelse, att detta har en större inverkan på resultatet.  

Att en synonymoperator innehåller många termer innebär i sig inte att den blir mångtydig. 
Synonymoperatorerna används med syfte att minska mångtydigheten genom att ange den 
semantiska relationen mellan det termer som ingår i den. I undersökningen har emellertid en 
stor mängd termer tillförts synonymoperatorerna, och även om de engelska termerna i en 
operator är synonyma med varandra medför översättningen att ett stort antal irrelevanta och 
överflödiga termer tillförs operatorn.  I topic 037 är t ex termen RUN i expanderingen med 
Roget’s synonym till termen FERRY. RUN har dock ca 120 översättningar i Norstedts ordbok, 
vilka inkluderar sinsemellan skilda betydelser som; SPRINGA, LYDA, DRIVA, VANDRINGSFISK, 
SORT, TILLVERKNINGSSERIE etc. Om flera termer med olika betydelser, om än inte lika 
mångordiga, tillförs en synonymoperator medverkar det till att operatorns syfte motverkas.  
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Tanken med synonymoperatorn är, som tidigare påpekats, att minska mångtydigheten genom 
att hålla samman olika uttryck för ett begrepp. Dokumentfrekvensen för det begrepp som 
uttrycks av synoperatorn är summan av det olika termernas dokumentfrekvens.55 Systemet 
summerar frekvensen för varje term i operatorn med avseende på ett specifikt dokument. 
Detta ska förbättra resultatet men om termerna i en synonymoperator efter översättning inte 
enbart består av synonymer kan detta innebära en större mängd brus. Om en synonymoperator 
t ex innehåller termerna #syn(mord döda braksuccé hit) är det inte sannolikt att de 
förekommer i samma dokument, annat än möjligen i en filmrecension. Däremot är de 
synonymer enligt Roget’s (se topic 012, bilaga 1). Detta innebär att både dokument som 
innehåller termerna MORD och DÖDA, och således är relevanta för topic, och dokument som 
innehåller termerna BRAKSUCCÉ och HIT, alltså irrelevanta för topic, kommer att hämtas av 
återvinningssystemet. Eftersom sannolikhetsvärdet med hänseende för ett dokument beräknas 
utifrån frekvensen för de termer som ingår i synonymoperatorn kan det innebära att de 
dokument som innehåller de irrelevanta termerna ges en högre placering i träfflistan om de 
termerna förekommer ofta i dokumenten. Detta skulle kunna vara en förklaring till det rätt 
dåliga resultatet för de expanderade söksträngarna i denna undersökning. Den stora mängden 
termer i synonymoperatorerna har gjort att det ursprungliga begrepp som operatorerna avser 
att uttrycka har gått förlorad i översättningen. Det finns förvisso enskilda topics där den 
metod som hade störst mängd termer också fick det bästa resultatet, både i recall och i 
precision. I exempelvis topic 007 har Roget’s med 608 ord i söksträngen både det bästa 
recallvärdet och den bästa precisionen. Men sett till helheten har den metod som har det 
minsta antalet termer lyckats bäst. Norstedts hade t ex de bästa precisionsvärdena vid låga 
DCV.  

Även om undersökningsmaterialet är för litet för att dra några generella slutsatser så ger det 
en fingervisning om att allmänna tesaurer i kombination med en allmän ordbok kan vara 
mindre lämpligt vid informationssökning över språkgränser. Resultatet stämmer ganska bra 
med de resultat som presenteras i kapitel 2, Tidigare undersökningar, även om mina resultat 
visar sämre procentuella siffror. Enbart en ordbok gör att resultatet blir sämre genom att den 
tillför, både många och ibland irrelevanta, termer till en söksträng eller operator. Att till detta 
dessutom föra termer från allmänna tesaurer medverkar till att ytterligare öka 
synonymoperatorernas mångtydighet.  

Ett alternativ till att använda allmänna översättningsresurser är att använda fackordböcker och 
-tesaurer. Undersökningen utfördes visserligen i en nyhetsdatabas som innehåller flera ämnes-
områden, vilket var en anledning till att jag valde allmänna tesaurer och ordbok, men Ari 
Pirkola menar att det är möjligt att använda flera ordböcker, var och en med ett begränsat 
ämnesområde, som tillsamman täcker allmänna språkfrågor och många specifika områden.56  
Det hade eventuellt förbättrat resultatet i den här undersökningen. Utan att kunna belägga det 
empiriskt kan jag anta att möjligheten finns att antalet termer i synonymoperatorerna hade 
varit mindre, och att de faktiska hade varit synonymer. Det hade gjort att operatorerna hade 
fungerat som det är tänkt och minskat mångtydigheten hos termerna, istället för som nu 
tvärtom. 

 

7. Diskussion 
Den ovan presenterade undersökningen har utförts inom forskningsområdet Cross Language 
Information Retrieval (CLIR). Syftet med den forskningen är att hitta bra metoder för att 
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kunna utföra informationssökning över språkgränser, något som kan vara aktuellt i vissa 
situationer. Douglas W Oard skrivet t ex i artikeln Serving users in many languages att 
användare som söker information i digitala bibliotek kan ha nytta av att kunna söka 
information i stora dokumentsamlingar på samma gång och då endast behöva använda ett 
språk i sökningen, även om dokumentsamlingen innehåller texter på flera språk. Det kan 
emellertid bli nödvändigt att översätta enstaka dokument som endast finns tillgängliga på ett 
språk som användaren inte behärskar.57 Även om artikeln handlar om digitala bibliotek menar 
jag att resonemanget kan överföras till databaser. Att söka information i en databas som 
innehåller dokument på flera språk, eller att söka i flera databaser samtidigt, underlättas 
betydligt om den som söker informationen kan göra så få sökningar som möjligt.  

I inledningen av uppsatsen antyddes att det är osannolikt att en informationssökare kan vara 
intresserad av att söka information i dokumentsamlingar som innehåller ett språk som han/hon 
inte behärskar. Detta är visserligen inget osannolikt antagande, men det finns tillfällen då den 
som söker informationen är en annan en den som slutligen ska använda den. På större företag, 
institutioner och bibliotek finns personer som arbetar med att ta fram information åt andra. 
Där kan det finnas behov av att göra informationssökning i databaser med dokument skrivna 
på språk som den sökande inte behärskar, men väl den som ska använda informationen. I 
dessa fall underlättar det om den som söker informationen kan utföra sökningen på sitt eget 
modersmål, eller ett språk denne behärskar väl, för att sedan presentera resultatet i form av en 
träfflista eller abstracts för användaren som sedan gör det slutliga urvalet.  

Det finns som synes fördelar att vinna genom tvärspråkig informationssökning. Den tid som 
används för en enskild sökning blir kortare om informationssökaren slipper översätta sök-
strängarna på egen hand och om sökningarna kan göras i flera databaser, oavsett språk, med 
samma söksträng. Att översätta ett eller ett par dokument är dessutom antagligen mer 
ekonomiskt än att vara tvungen att översätta en större mängd dokument, utan att vara säker på 
vad de innehåller, eller att missa viktig information. Det sista kan vara betydelsefullt i de fall 
viktig information endast finns tillgänglig på ett språk, t ex ny forskning som inte hunnit 
översättas. I de fall användaren av information är en annan än den som söker är det dessutom 
möjligt att det inte krävs någon översättning.   

Tvärspråkig informationssökning kan således vara värdefullt, men det kräver att de verktyg 
som används, t ex översättningsresurser och tesaurer, fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Det är här forskningen inom CLIR kommer in. Genom att studera hur de olika verktygen 
fungera, och i vilka typer av sökningar eller databaser de fungerar och inte fungerar, blir de 
metoder som används bättre. I dag vet vi t ex att tvärspråkig informationssökning med hjälp 
av en vanlig enkel ordbok, elektronisk eller tryckt, presterar sämre än enspråkig IR, och vi vet 
också varför. Min egen uppsats inom CLIR antyder t ex, även om den har ett litet 
undersökningsmaterial, att allmänna tesaurer inte förbättrar utfallet vid expansion av 
söksträngarna vid informationssökning i en allmän databas.  

Förutom att studera verktygen för informationssökning är det även viktigt att studera hur 
språken är konstruerade och vilka konsekvenser det får för översättningsarbetet, t ex hur 
fraser och sammansatta ord påverkar resultatet. Genom forskningen blir det möjligt att hitta 
lösningar som gör att resultaten inom informationssökning över språkgränser blir bättre. 
Bättre och säkrare metoder ger, vågar jag påstå, vinster, både i form av mindre tidsåtgång vid 
informationssökning, och i form av större tillgång till information. Det sista är inte minst 
viktigt med tanke på att elektronisk informationsöverföring (t ex Internet) gör att databaser i 
hela världen blir tillgängliga. För att använda informationen från databaser krävs det 
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emellertid att den som söker kan finna den. I detta arbete blir de metoder som CLIR-
forskningen studerar och konstruerar ett betydelsefullt hjälpmedel. 

 

8. Sammanfattning 
I undersökningen ställdes frågorna hur väl söksträngar som expanderats med hjälp av 
allmänna tesaurer i jämförelse med söksträngar som enbart översatts med en allmän ordbok 
och om antalet expanderingstermer hade någon inverkan på sökresultatet. För att försöka 
besvara frågorna har jag genomfört en empirisk undersökning där engelska söksträngar 
expanderats och sedan översatts till svenska.  

Undersökningen utfördes i den svenska dokumentsamling som tillhör Query Performance 
Analyzer (QPA) vid universitetet i Tammerfors. Det återvinningssystem som används i QPA 
är InQuery, vilket medger möjligheten att strukturera söksträngarna för att förbättra resultaten.  

De engelska söksträngarna konstruerades på manuell väg med utgångspunkt i en samling 
engelska topics, vilka finns översatta till svenska i den testdatabas som användes för 
undersökningen. De strukturerades med hjälp av InQuerys #sum- och #synoperatorer samt 
med närhetsoperatorn #uw25 som syftar till att hålla samman de fraser som tesaurerna ger. 

De följande momenten i undersökningen var tänkta att utföras på automatisk väg, även om de 
i undersökningen utfördes manuellt av mig. Först expanderades söksträngarna med hjälp av 
de Internetbaserade tesaurerna Roget’s och Merriam-Webster Online varefter samtliga termer 
översattes med hjälp av Norstedts svensk-engelska ordbok. Söksträngarna expanderades med 
samtliga föreslagna synonymer i tesaurerna. Översättningen gjordes sedan enligt det normala 
tillvägagångssättet inom CLIR, vilket innebär att samtliga översättningar till alla 
expanderingstermer inkluderades i de slutliga söksträngarna. Skillnader mellan tesaurerna är 
att Roget’s oftast ger fler synonymer än Merriam-Webster Online och att tesaurerna ibland 
ger olika synonymer till samma sökord.. 

I resultaten av den här undersökningen gav expandering med tesaurer ett sämre resultat än 
metoden att enbart översätta söksträngarna med ordbok. Det är emellertid svårt att definitivt 
besvara frågan om antalet ord haft någon avgörande betydelse för resultatet. Skillnaden 
mellan de två tesaurerna är liten, 26 procents recall för Roget’s och 25 procents recall för 
Merriam-Webster Online. Det kan ge en liten fingervisning om att stort antal expanderings-
termer ger att högre recall, men skillnaden är för liten för att dra någon definitiv slutsats. Det 
motsägs dessutom av att enbart översättning med Norstedts ordbok gav ett något större 
recallvärde, 28 procent. 

När det gäller den genomsnittliga precisionen är resultaten överlag tämligen låga. Ordboken 
gav det bästa resultatet på ca 8 procents genomsnittlig precision, följt av Merriam-Webster 
Online med ca 4 procents precision och Roget’s som uppnådde ca 3 procents precision. Även 
här har ordboken uppnått det bättre resultatet och den metod som gav det största antalet 
termer gav det sämre resultatet. En anledning till resultatet kan vara att tesaurerna ger så 
många synonymer till varje sökterm att InQuerys synonymoperator förlorar sin funktion. 
Tanken med operatorn är att varje term som ingår i den är en uttryck för ett gemensamt 
begrepp. Viktningen för det begreppet baseras på synonymtermernas frekvens i ett dokument 
och om operatorn innehåller en stor mängd termer som inte är synonymer eller relevanta för 
det topic som sökningen utgår från, innebär det att ett betydande antal irrelevanta termer 
kommer att ingå i synonymoperatorn och därigenom kommer ett antal irrelevanta dokument 
att placeras på träfflistan.  Det kan leda till att relevanta dokument placeras längre ner i listan, 
eller helt hamnar utanför. 
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Ett problem när det gäller användning av allmänna ordböcker i översättningen är att de ger en 
större mängd översättningstermer, med ett bredare betydelsespektra, än en fackordbok. Ett 
annat problem är att en allmän ordbok inte alltid innehåller de termer som ingår i söksträngen, 
i synnerhet inte om söksträngen expanderats med en allmän tesaurus. I denna undersökning 
finns både enskilda termer och fraser ur tesaurerna som inte översatts eftersom de inte ingår i 
ordboken.  

För att avslutningsvis besvara undersökningens två frågor så antyder resultaten att söksträngar 
som expanderats med allmänna tesaurer och sedan översatts med en allmän ordbok  presterar 
sämre än söksträngar som enbart översatts. I den mån antalet söktermer har haft någon 
inverkan på resultatet har det varit i negativ riktning. Den stora mängden termer i en 
synonymoperator som blir resultatet av expandering gör att den ursprungliga innebörden av 
en söksträng går förlorad i översättningen. 
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Bilaga   

Söksträngar 
001 architecture, berlin 
NOR: #sum(berlin #syn(arkitektur byggnadskonst byggnadssätt byggnadsstil uppbyggnad 
konstruktion)) 
 
ROG #sum(berlin #syn(arkitektur byggnadskonst byggnadssätt byggnadsstil uppbyggnad 
konstruktion byggande byggnation byggnadsverksamhet byggnad hus uppförande anläggande 
tillverkning tolkning tydning utläggning ingenjörsvetenskap ingenjörskonst teknik 
ingenjörsväsen maskinindustri verkstadsindustri maskinteknik maskin maskinbygge 
manövrerande manövrer manipulation fiffel planering planläggning planlösning struktur 
sammansättning byggnadsverk byggnadskomplex strukturera organisera)) 
 
MWO #sum(berlin #syn(arkitektur byggnadskonst byggnadssätt byggnadsstil uppbyggnad 
konstruktion sminkning mask maskering smink skönhetsmedel kosmetika förpackning 
utstyrsel sammansättning beskaffenhet natur läggning karaktär egenskaper konstitution 
kroppsbyggnad ombrytning påhitt lögnhistoria extraprov omprov make-up komposition 
komponerande konstverk tavla uppläggning utarbetande författande skrivande avfattning 
arbete uppsatsskrivning uppsats sättning hopsättning bildande bildning blandning förening 
sammansatt materia ämne blandmaterial ackordsumma kompensation förlikning kompromiss 
väsen statsförfattning grundlag fysik sinnesförfattning sinnesart temperament struktur 
konstituerande inkräktande utseende förordnande förordning lag uppförande uppbyggande 
anläggande byggnad tillverkning tolkning tydning utläggning formge designa teckna rita 
skapa konstruera utföra bygga planera planlägga uttänka beräkna avse bestämma ämna form 
design planläggning planering planlösning skiss ritning utförande typ modell mönster motiv 
plan anslag syfte ändamål ändamålsenligt formande utformning daning gestaltning formering 
gruppering formation)) 
 
003 drugs, policy, netherlands 
NOR #sum(narkotika #syn(politik policy linje hållning inriktning program klokhet taktik 
beräkning statskonst statsklokhet försäkringsbrev siffertippning klok förnuftigt handlingssätt) 
#syn(nederländerna nederländsk)) 
 
ROG #sum(#syn(narkotika biologisk lugnande knark dopingmedel stimulantia tips stalltips 
impregneringsmedel lack fernissa smörjmedel smörja smet ytvalla tillsatsämne framkallare 
framkallningsvätska antiknackningsmedel dummer fåntratt knarkare narkoman dopa bedöva 
impregnera lura dupera knarka tippa väsen väsende grunddrag grundbeståndsdel kontentan 
andemeningen huvudsaken kärnan essens extrakt parfym väldoftande läkande botande 
hälsosam hälsobringande medicinsk narkotisk bedövande sömngivande narkotiskt preparat 
opiumhaltig opiehaltig rogivande förslöande opiat narkotikum narkotisera söva döva förslöa 
medel opium pharmaceutisk tablett piller boll kula plåga förgifta förpesta inflammera 
infektera dryck åläggande stadgande recept ordination föreskrift preskription hävd seditativ 
stimulerande njutningsmedel stimulans uppiggande stärkande uppfriskande tonisk tonikum 
tonika grundton huvudaccent) #syn(politik policy linje hållning inriktning program klokhet 
taktik beräkning statskonst statsklokhet försäkringsbrev siffertippning klok förnuftigt 
handlingssätt handling action handlande uppträdande verksamhet rörelse ingripande 
åtgörande åtgärd agerande inverkan verkan effekt funktion mekanism verk mekanik rättegång 
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process åtal strid rörelser åtbörder sätt att fungera rättsliga åtgärder skötsel administrering 
förvaltning handhavande styrelse regering ministär administration utredning dödsbo 
boutredning skipande utdelning utdelande givande insättande användning förestavande 
ordnande ordning anordning uppställning disposition arrangemang plan bearbetning anstalt 
förberedelse förlikning uppgörelse ackord uppförande beteende skick förhållande reaktion 
gång reagera arbeta channels lopp bana riktning kurs väg serie räcka följd studiegång rätt 
lager skikt segel undersegel jakt harjakt jaga rinna vänja vana kutym praxis sedvana 
handelsbruk kundkrets kunder krets riktlinje princip rev streck mätlina ledning kabel tråd linje 
kontur grundlinje rynka fåra strimma rutt trade spår kedja terräng rad roll gren ätt familj 
metod tillvägagångssätt förfaringssätt fack bransch verksamhetsområde vara sortiment slag 
order modell typ fodra sko fylla späcka betäcka rita skissera kanta bilda häck drift 
management direktion regi regim hanterande behandling manövrering manövrer lirkande takt 
smidighet knep list manipulerande ordningsföljd system reda ordentlighet arbetsordning 
ordningsstadga reglemente regel föreskrift stadga ritual befallning tillsägelse bud åläggande 
beslut utslag rekvisition uppdrag anvisning klass stånd rangklass orden sort storleksordning 
grad formering fribiljett frikort rabattbiljett rabattkort beordra befalla förordna beställa 
rekvirera ordinera föreskriva ålägga anordna inrätta styra leda organisation organisering 
företag organism struktur komposition statsform statsskick styrelseform författning 
statsbildning stat samhälle praktik övning träning utövande tillämpning procedur förfarande 
rutin tågordning dagordning programmera programstyra protokoll utkast fördrag etikettsregler 
skriva norm rättesnöre sedvänja bestämmelse stadgande rättsregel förklaring styre välde 
styrelseskick makt myndighet tumstock måttstock tankestreck behärska prägla fastställa 
avgöra bestämma linjera regera råda gälla ligga meddela krigslist fint taktiskt grepp grundsats 
lära lärosats teori #uw25(byråkrati pedantisk pedanteri paragrafrytteri byråkratisk) 
#uw25(bibeln) #uw25(the numbers)) #syn(nederländerna nederländsk)) 
 
MWO #sum(#syn(narkotika biologisk läkande botande hälsosam hälsobringande medicinsk 
farmaceutisk) #syn(politik policy linje hållning inriktning program klokhet taktik beräkning 
statskonst statsklokhet försäkringsbrev siffertippning klok förnuftigt handlingssätt lopp bana 
riktning kurs gång ordning väg förfaringssätt serie räcka följd lärokurs studiegång rätt lager 
skikt segel undersegel jakt harjakt jaga rinna lina rev mätlina ledning kabel tråd streck kontur 
grundlinje rynka fåra strimma rutt trad spår kedja terräng rad roll gren ätt familj ritning metod 
tillvägagångssätt fack bransch näringsgren verksamhetsområde vara sortiment slag lager order 
modell typ fodra sko fylla späcka betäcka rita skissera kanta statsform statsskick styrelseform 
författning statsbildning stat samhälle procedur förfarande rutin tågordning åtgärd dagordning 
programmera programstyra) #syn(nederländerna nederländsk)) 
 
004 flood, europe, agriculture, cost 
NOR #sum(#syn(högvatten flod översvämning flöde ström bölja älv sjö hav strålkastare 
översvämma dränka bevattna flöda strömma) #syn(europa kontinenten) #syn(jordbruk 
agrikultur) #syn(kosta kostnadsberäkna kostnad pris bekostnad)) 
 
ROG #sum(#syn(kväva strypa förkväva undertrycka choka storkna spärras tiga kvävning 
kvävningsanfall choke spjäll trångborrning tillbaka spärra kvävas översvämning sjö hav 
strålkastare bevattna syndaflod skyfall översvämma dränka drunkna överväldiga döva 
överrösta sluka fylla fullteckna plombera komplettera expediera effektuera utföra blanda 
förfalska fyllas svälla lystmäte fyllning påfyllning tillfredställa mätta beklä inneha besätta 
tillsätta bli flyta rinna strömma flöda härröra komma bölja fladdra svalla svaja falla stiga 
rinnande flöde flod ström älv tillströmning genomströmning stigande lätt överfylla överlasta 
överflöd uppsjö överfyllnad mättande frossande mättnad proppa utgjuta framvällande fors 
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stråle flåspatos välla forsa vara översvallande spruta utbrott sentimentalt svammel döpa doppa 
ymnighet överskott överlopp överflöde spill överfull oversupply förkrossa övermanna 
överhopa krossa täcka begrava tynga rusa storma störta driva forcera skinna pungslå lura 
rusning rush anstormning framstörtande anlopp anfall jäkt jäktande brådskande rusande 
forsande kasta brusa ockupera saturera ladda rulla vaja dallra vibrera brottsjö svallvåg svall 
bränningar uppsving strömsprång strömökning kastas ombord slacka plötslig ökning träsk 
kärr moras myr sumpmark belägra undantränga kvista överhoppa skuggan svärm myller 
vimmel skara skock hop hord svärma trängas kretsa myllra vimla sopa feja fara dra susa jaga 
glida sota bestryka härja vinna draga röra smeka sopning bortsopande sotning svep drag tag 
kast sväng snitt svepande framfart krökning böjning krök kurva båge räckhåll räckvidd 
synhåll synvidd omfång vidd krets spännvidd överblick skottvidd bestrykning paravan 
skyddssvep minsvepning patrullering brunnssvängel bunkåra sotare sopare usling lymmel 
tabelras slam storseger brakseger susande skrida sträcka svänga dragga fösa ren svepa 
framöver spana rörelse ständig bana uppkörsväg uppsluka förinta tillintetgöra #uw25(pour 
over)#uw25(flöda))#syn(europa kontinenten) #syn(jordbruk agrikultur lantbruksvetenskap 
agronomi lanthushållning brukning bearbetning kultur odling utveckling bildning själskultur 
odla bilda förfina andlig trädgårdsodling trädgårdsskötsel trädgårdskonst hortikultur åkerbruk 
hushållning sparsamhet skörd gröda) #syn(kosta kostnadsberäkna kostnad pris förbrukande 
förbrukning åtgång nedläggande insats utgift utlägg bekostnad expenses funding lån kredit 
låna betalning inbetalning utbetalning inlösen likvid lön straff #uw25(matching funds))) 
 
MWO #sum(#syn(älv sjö hav strålkastare översvämma dränka bevattna flyta rinna strömma 
flöda härröra komma bölja fladdra svalla svaja falla stiga rinnande flöde flod ström 
tillströmning genomströmning översvämning stigande lätt gångbar cirkulerande kurant gängse 
allmän aktuell rådande nuvarande innevarande löpande dagens senaste strömdrag strömstyrka 
lopp strömning tendens riktning gällande drivande drift strömsättning strömsättningshastighet 
fart drivkraft glidning skur moln virvel driva hög drivgods kurs syfte mening tankegång 
avvaktande overksamhet avdrift boskapsdrift avlagring krosstensgrus glaciallera drivgarn 
vadställe stoll ort förbindelsetunnel hålstamp puns dorn glida släntra vandra ströva flotta göra 
utvidga punsa bristande företagsamhet vind för våg hopas drivor täckas med hål ihop hopa 
flytning flux strömhastighet fluss smältningstillsats smälta förändring flytande behandla 
ymnigt rusa storma störta forsa välla forcera skinna pungslå lura rusning rush anstormning 
framstörtande anlopp anfall jäkt jäktande brådskande rusande framvällande forsande kasta 
fram ockupera högvatten svall vattendrag å bäck stråle förlopp nivågrupp vaja nivågruppera 
sträckas spruta släppa låta tidvatten tid stund  ebb tidvattnet utnyttja) #syn(europa 
kontinenten) #syn(jordbruk agrikultur lantbruk uppfödning odling åkerbruk lanthushållning 
hushållning sparsamhet) #syn(kosta kostnadsberäkna kostnad pris bekostnad kurs odds 
prissätta märka fakturera värdera uppskatta anklaga notera debitera belasta ladda mätta 
genomdränka uppsätta ålägga anbefalla förmana instruera anfalla tackla beskyllning avgift 
taxa skatt debitering konto utgift bekostnad ersättning pålaga laddning uppsättning sats 
fyllning charge kok åläggande befallning maning instruktion herdabrev uppdrag befattning 
ämbete vård uppsikt skyddsling hjord församling anfall chock anfallssignal tackling 
sköldemärke spänning kick last börda framföra rusa betalt bra skriva upp kredit förvar 
prislapp hastighet fart takt tal frekvens tariff belopp värde klass rang skatta taxera beräkna 
betygsätta räkna anse gilla beskatta klassificera klassa gradera justera förtjäna gräla skälla 
värd  räknas betraktas betydelse lapp flik tabb öronlapp slejf hank rockhängare stropp udd 
rivöppnare etikett kortflik kortryttare rockmärke rockkvitto skålla gradbeteckning beteckna 
utse anslå bestämma skylt tulltaxa tulltariff tull tullar tullsystem prislista straffskala 
tullbelägga)) 
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005 european union, non-member, attitude 
NOR #sum(#uw25(europeiska unionen) #uw25(non-member) #syn(ställning hållning attityd 
ståndpunkt åsikter politik) 
 
ROG #sum(#uw25(europeiska unionen) #uw25(non-member) #syn(åsikter politik luft 
atmosfär fläkt drag kåre vädra lufta ventilera torka utseende prägel min åtbörd melodi air 
vinkel hörn kantighet synpunkt synvinkel sida aspekt tendens inriktningen anfallsvinkel meta 
fiska tro trossats övertygelse tilltro vissnad grässtjälk fält äng hed böjelse håg lust anslag 
fallenhet inriktning dragning böjd krokig krökt rynkad ojust köpt korrumperad vriden tokig 
vänster fördom partiskhet vinkling ensidighet förkärlek diagonal snedremsa snedslå kroklinje 
förspänning snedhet bias förmagnetisera påverka sned snett karaktär natur egenart 
beskaffenhet egenskap karaktärsfasthet anseende rykte vitsord betyg person individ original 
roll figur karaktärsskildring kännetecken karaktärsdrag märke tecken bokstav siffra bokstäver 
skrift tryck handstil uppträdande uppförande hållning anordning placering arrangemang 
uppställning förberedelse disposition ordnande läggning lynne temperament förfogande 
dispositions överlåtelse bortskänkande avyttrande hörlurar mikrofon lutning böjning 
inklination tycke svaghet benägenhet sympati  tänkesätt mindtrip stämning humör 
föreställning uppfattning åsikt aning omdöme betänkande expertutlåtande perspektivriktning 
perspektivlära perspektiv syn utsikt perspektiviska position ställning läge plats anställning 
befattning ståndpunkt påstående tes sats anbringa lokalisera ange pose skick tillstånd 
sinnestillstånd attityd inställning placera posera avoghet motvilja fördomsfullhet 
förhandsinställning förfång men nackdel inverka menligt vara skada anlag reaktion bakslag 
omslag motstånd opposition rutin praxis regel program arbetsgång rutinsak formsak slentrian 
nummer schema rutinmässig vanemässig slentrianmässig mottaglighet känslighet sensibilitet 
ömtålighet känsel medvetenhet medvetande känsla känslosamhet sentimentalitet grundtanke 
välgångsönskan tänkespråk sentens slutta luta lutande tillrättalägga anpassa färga vinkla 
sluttning riktning stance slagställning ligga belägen kvar fast gälla förhålla mäta styra stilla 
halt stanna fördra uthärda utstå klara finna bjuda bestå betalningen stående stannande försvar 
ställ fot hållare stativ kiosk bord disk utställningsmonter station stolpe läktare estrad tribun 
spelning turnéort vittnesbås gröda upprättstående stillastående ständig permanent ståplats 
status ställningstagande sinnelag lugn dåligt retlighet häftighet härdning hårdhetsgrad 
anlöpning blandning blanda älta arbeta anlöpa mildra dämpa modifiera temperera kynne 
tempererad temperatur vridning tvinning flätning tråd maskinspunnet garn snöre snodd krök 
sväng vrickning förvridning grimas rynkning förvrängning förvanskning tolkning 
snedvridning störning rubbning abnormitet egenhet särdrag oväntad förveckling komplikation 
knep trick skruv snedstöt blanddryck tjej brallis slyna slinka sno tvinna fläta spinna vira linda 
led vricka förvränga vränga förvanska vantolka snedvrida förrycka skruva sätta oärlig twista  
ändra åsyn anblick synhåll synkrets sikte sikt visning besiktning granskning inspektion vy 
bild foto översikt överblick syfte avsikt mål förhoppning uppsyn bese betrakta anse granska 
skärskåda undersöka syna besiktiga inspektera #uw25(sinnestillstånd själstillstånd) 
#uw25(påstående uttalande tillåtelse)) 
 
MWO #sum(#uw25(europeiska unionen) #uw25(non-member) #syn(åsikter politik ställning 
pose hållning ståndpunkt skick läge tillstånd stämning sinnestillstånd attityd inställning 
placera posera transport forsling frakt fraktande fraktning fraktfart vagn ekipage underrede 
posering poserande framställa snärja förlägen positure stance slagställning)) 
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007 Drug, use, soccer 
NOR #sum(#syn(drog läkemedel apoteksvara bedövningsmedel förgifta droga bedöva söva 
narkotika) #syn(användning begagnande bruk nytta funktion uppgift tjänst ändamål gagn 
fördel användbarhet sed praxis ritual övning erfarenhet vana använda begagna bruka nyttja 
anlita utnyttja behandla visa ådagalägga)fotboll) 
 
ROG #sum(#syn(drog läkemedel apoteksvara bedövningsmedel förgifta droga bedöva söva 
narkotika biologisk botemedel bot botande kurering tillfrisknande själavård prästbefattning 
pastorat församling vulkanisering bota läka kurera konservera salta röka torka preparera härda 
vulkanisera lugnande knark dopingmedel stimulantia tips stalltips impregneringsmedel lack 
fernissa smörjmedel smörja smet ytvalla tillsatsämne framkallare framkallningsvätska 
antiknackningsmedel dummer fåntratt knarkare narkoman dopa impregnera lura dupera 
knarka hasch tillsätta späda gift tippa väsen väsende grunddrag grundbeståndsdel kontentan 
andemeningen huvudsaken kärnan essens extrakt parfym väsentlig egenskap väldoftande 
medikament läkande hälsosam hälsobringande medicinsk medicin läkekonst läkarvetenskap 
trolldom amulett fetisch narkotisk bedövande sömngivande opiumhaltig opiehaltig rogivande 
förslöande opiat narkotikum narkotisera döva förslöa medel opium pharmaceutisk behandla 
laxermedel lindra hjälpa tablett piller boll kula plåga förpesta inflammera infektera dryck 
åläggande stadgande recept ordination föreskrift preskription hävd utväg gottgörelse 
kompensation remedium avhjälpa reparera seditativ stimulerande uppiggande njutningsmedel 
stimulans stärkande uppfriskande tonisk ihållande tonikum tonic tonika grundton 
huvudaccent) #syn(användning begagnande bruk nytta funktion uppgift tjänst ändamål gagn 
fördel användbarhet sed praxis ritual övning erfarenhet vana använda begagna bruka nyttja 
anlita utnyttja behandla visa ådagalägga anta acceptera motta godta godkänna erkänna 
adoptera uppta omfatta lägga välja införa anbringa applicera tillgripa tillämpa ägna tillämpas 
gälla passa ansöka vända sätta stryka skänka ge tilldela placera kapitalisera omsätta finansiera 
förse förtära förstöra förinta förbruka konsumera dricka kontroll herravälde makt myndighet 
övervakning uppsikt reglering bestämmande behärskning behärskningsförmåga hållhake 
kontaktanordning styranordning manöverorgan regulator styrning kontrollera behärska 
övervaka revidera dirigera sköta reglera bemästra styra tygla utövande uttömning utvecklande 
uppbjudande träning motion kroppsövning kroppsrörelse idrott övningsuppgifter skrivövning 
stil övningsstycke högtidlighet öva utöva exercera bruket motionera rörelse sysselsatt prov 
pröva skaffa göra gällande uppbjuda utveckla uttömma slut utblotta utmatta slutdebattera 
pumpa blåsa evakuera strömma utblåsning utströmning avlopp avgas avloppsånga avgasrör 
utsugningsanordning utpumpare ventileringsapparat beröra vidröra hantera handha handskas 
något leda ställa handla föra handtag skaft öra grepe dörrvred medel verktyg tillfälle 
förevändning plocka förvalta manövrera lyda klara vinna land orka lyckas ordna förmå 
hushålla reda röra bläddra manipulera fuska förfalska verka verkan medverka arbeta igång 
fungera operera finansoperationer spekulera driva åstadkomma genomföra verkställa veck 
lager skikt tråd enkelgarn sträng kardel vändning riktning tendens böjelse flitigt bedriva 
ansätta bearbeta överhopa trafikera full gång kryssa lovera regelbundna turer uppehålla 
trafiken trafik vänta segla praktik kutym övning normera avpassa inrätta rucka justera relatera 
berätta förtälja skildra relation springa ränna löpa skynda ila rusa störta fly flykta förrinna 
tävla kandidera glida sprida breda fara fälla flyta rinna droppa slingra klättra jaga förfölja 
regera dominera forsla transportera köra skjuta bete beta föda hälla innehålla spruta smuggla 
tråckla kasta sy förstygn smälla skiva stöpa gjuta sprutmåla länsa rännande löpning lopp 
språng språngmarsch sträcka sats ansats poäng run färd tur tripp resa körning rutt väg runda 
remsa ström flöde bäck ras fall sträckning förlopp rytm serie följd räcka period utveckling svit 
rusning typ sort märke tillverkningsserie tryckning upplaga kull hjord drift stim vandringsfisk 
vandring inhägnad rastgård betesmark spår stig bana tillgång rulad maska inflygning diarré 
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utrunnen smält skirad gjuten insmugglad tappa riva maskan förmåga offra spendera slösa 
tillbringa fördriva förbrukas utgift utlägg anslag avsätta tillvarata tillgodogöra öde ödslig 
ödelagd ofruktbar ouppodlad förspilld öda förslösa förnöta miss förfaras spillo försumma 
försitta ödelägga föröda förhärja skövla tära försvaga förfalla vansköta vanvårda missvårda 
förstöras uttömmas förminskas slöseri slösande misshushållning avfall sopor skräp rester 
utskott makulatur spill svinn avloppsrör ödemark vildmark ödejord vidd rymd ödeläggelse 
förödelse förslitning nedslitning avnötning förfall vanvård missvård svinga jobb verksamhet 
gärning insatser syssla sysslor göromål sysselsättning verk jobba arbete verksam funka drivas 
jäsa virvla mala bearbetas rulla stampa svalla tränga kalkylera räkna förarbeta förädla knåda 
forma utforma lösa exploatera jäkta utsuga välla anställa orsaka förverkliga uppnå flytta baxa 
böja brodera rida dressera betala #uw25(put forth) #uw25(play on) #uw25(make use) #uw25 
(make with) #uw25(make do) #uw25(draw on) #uw25(do with) #uw25(repetition 
snabbgenomgång))fotboll) 
 
MWO #sum(#syn(drog läkemedel apoteksvara bedövningsmedel förgifta droga bedöva söva 
narkotika bot botande kurering tillfrisknande själavård prästbefattning pastorat församling 
vulkanisering bota läka kurera konservera salta röka torka preparera härda vulkanisera 
medikament läkarbehandling medicinering medicin läkekonst läkarvetenskap medicinera 
laxera trolldom amulett fetisch laxermedel lindra hjälpa utväg gottgörelse kompensation 
remedium avhjälpa reparera uttrycklig bestämd noggrann angiven specificerad särskild 
speciell specifik säregen utmärkande enkel osammansatt okomplicerad konstlös anspråkslös 
simpel okonstlad naturlig rättfram troskyldig naiv enfaldig godtrogen beskedlig lätt tydlig klar 
självklar uppenbar ren dumbom tok medicinalväxt läkeört) #syn(användning begagnande 
bruk nytta funktion uppgift tjänst ändamål gagn fördel användbarhet sed praxis ritual övning 
erfarenhet vana använda begagna bruka nyttja anlita utnyttjad behandla visa)fotboll) 
 
009 methane, deposit, energy, use 
NOR: #sum(#syn(metangas sumpgas gruvgas) #syn(lägga deponera anförtro avsätta avlagra 
utfälla deposition tillgodohavande förvar pant hypotek handpenning förskott insats 
depositionsavgift fällning bottensats avlagring lager fyndighet) #Syn(energi kraft 
handlingskraft ork eftertryck) #syn(användning begagnande bruk nytta funktion uppgift tjänst 
ändamål gagn fördel användbarhet sed praxis ritual övning erfarenhet vana använda begagna 
bruka nyttja anlita utnyttja behandla visa ådagalägga)) 
 
ROG: #sum(#syn(metangas sumpgas gruvgas) #syn(lägga deponera avlagra utfälla 
deposition tillgodohavande förvar pant hypotek handpenning förskott insats depositionsavgift 
bottensats avlagring fyndighet hopa samla ackumulera ackumuleras samlas lagras ökas strand 
brädd brink bank rev grund vall driva ren sluttning kant bankning skevning sidlutning 
dosering dosera banka skeva luta rad förråd förvandla kollekta kollektbön plocka kassera 
uppbära indriva avhämta hämta hopas postförskott föröva begå göra anförtro remittera utskott 
binda förplikta leverera framföra befria frälsa yttra föredra hålla förlösa rikta avlossa kasta 
dike grav vattengrav kanaler dika spola skaka krascha rensa droppe tår glas slurk gnutta stänk 
karamell fall nedgång sjunkande djup fallbräde fallucka öppning droppa drypa falla glida 
segla stupa dö mojna sluta upphöra torka avsomna förfalla anstå dra trycka krypa lappa släppa 
undfalla utelämna tappa överge avstå avbryta gå umgås avpollettera peta föda skjuta slå 
sträcka marken sänka linje anka and raring dykning dopp duckning bock bockning nick 
individ kurre snubbe dyka böja väja undan ducka bocka nicka knixa smita segelduk buldan 
entrust spannmålsbod spannmålsmagasin samling antologi magasinera förvara bärga lager 
skatt depåfynd kistbotten hamstra tesaurera gömma installera inviga insätta montera investera 
placera omringa belägra innesluta kläda bekläda satsa behålla uppehålla bevara äga föra 
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underhålla försörja sköta vårda förestå leda skydda stanna följa förbli fortsätta underhåll 
uppehälle torn släta pressa dämpa stilla ordning duka täcka anlägga bygga våga förlägga tänka 
värpa vad läge ställning riktning jobb sysselsättning specialitet bransch andel pris värpning 
ligg skjut park parkanläggning parkeringsplats bilparkering fotbollsplan bollplan stadion 
parkera plats utrymme ort öppen hus hem bostad rang position rätta anställning uppgift ställa 
förlagd producerad uppförd skaffa utnämna erinra inrangera identifiera lokalisera uppskatta 
planka bräda plank programpunkt planta växt ört verk anläggning fabrik utrustning maskineri 
aggregat redskap spion infiltratör skörd pose plantera inplanta ympa ingjuta införa inplantera 
bosätta grunda kolonisera fästa anbringa sticket dölja smuggla plums plupp plopp duns 
plumsa pluppa ploppa knäpp spel klink dollar knäppa klinka drämma brådstörtad plötslig 
brådskande överilad förhastad besinningslös huvudet fällning kondensat påskynda kondensera 
fällas vila ro lugn harmoni reserv frid sömn vilopaus rast viloplats paus cesur stöd slumra 
stödja rädda reservera bespara undvika hinna räddning undantag hjälpa avgöra slut ordna 
klara lugna stabilisera betala likvidera utjämna fastställa avtala bestämma förordna etablera 
utbreda klarna avsätta ekorre stoppa gömställe undangömt mustasch varuhus magasin 
förrådshus rymma data utrusta förse fylla proviantera stuva packa beslå rymmas flytta 
förflytta transportera överlåta överföra kalkera girera transferera sälja flyttas förflyttas byta 
övergång flyttning förflyttning överflyttning omplacering transfer överlåtelse transport 
överlåtelsehandling överföring kalkering tryck kopia dekal överföringsbild gnuggbild 
övertryck girering transferering förflyttad soldat klenod pärla skatter klenoder dyrbarheter 
skatta värdera värde #uw25(squirrel away) #uw25(plunk down) #uw25(lay away) 
#uw25(stock up) #uw25 (sit down) #uw25(sock away) #uw25(salt away) #uw25(spara 
åsidosätta förbigå kringgå) #uw25(dimpa plumsa) #uw25(plank down) #uw25(put aside) ) 
#Syn(energi kraft handlingskraft ork eftertryck) #syn(användning begagnande bruk nytta 
funktion uppgift tjänst ändamål gagn fördel användbarhet sed praxis ritual övning erfarenhet 
vana använda begagna bruka nyttja anlita utnyttja behandla visa ådagalägga anta acceptera 
motta godta godkänna erkänna adoptera uppta omfatta lägga välja införa anbringa applicera 
tillgripa tillämpa ägna tillämpas gälla passa ansöka vända sätta stryka skänka ge tilldela 
placera kapitalisera omsätta finansiera förse förtära förstöra förinta förbruka konsumera 
dricka kontroll herravälde makt myndighet övervakning uppsikt reglering bestämmande 
behärskning behärskningsförmåga hållhake kontaktanordning styranordning manöverorgan 
regulator styrning kontrollera behärska övervaka revidera dirigera sköta reglera bemästra 
styra tygla utövande uttömning utvecklande uppbjudande träning motion kroppsövning 
kroppsrörelse idrott övningsuppgifter skrivövning stil övningsstycke högtidlighet öva utöva 
exercera bruket motionera rörelse sysselsatt prov pröva skaffa göra gällande uppbjuda 
utveckla uttömma slut utblotta utmatta slutdebattera pumpa blåsa evakuera strömma 
utblåsning utströmning avlopp avgas avloppsånga avgasrör utsugningsanordning utpumpare 
ventileringsapparat beröra vidröra hantera handha handskas något leda ställa handla föra 
handtag skaft öra grepe dörrvred medel verktyg tillfälle förevändning plocka förvalta 
manövrera lyda klara vinna land orka lyckas ordna förmå hushålla reda röra bläddra 
manipulera fuska förfalska verka verkan medverka arbeta igång fungera operera 
finansoperationer spekulera driva åstadkomma genomföra verkställa veck lager skikt tråd 
enkelgarn sträng kardel vändning riktning tendens böjelse flitigt bedriva ansätta bearbeta 
överhopa trafikera full gång kryssa lovera regelbundna turer uppehålla trafiken trafik vänta 
segla praktik kutym övning normera avpassa inrätta rucka justera relatera berätta förtälja 
skildra relation springa ränna löpa skynda ila rusa störta fly flykta förrinna tävla kandidera 
glida sprida breda fara fälla flyta rinna droppa slingra klättra jaga förfölja regera dominera 
forsla transportera köra skjuta bete beta föda hälla innehålla spruta smuggla tråckla kasta sy 
förstygn smälla skiva stöpa gjuta sprutmåla länsa rännande löpning lopp språng språngmarsch 
sträcka sats ansats poäng run färd tur tripp resa körning rutt väg runda remsa ström flöde bäck 
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ras fall sträckning förlopp rytm serie följd räcka period utveckling svit rusning typ sort märke 
tillverkningsserie tryckning upplaga kull hjord drift stim vandringsfisk vandring inhägnad 
rastgård betesmark spår stig bana tillgång rulad maska inflygning diarré utrunnen smält skirad 
gjuten insmugglad tappa riva maskan förmåga offra spendera slösa tillbringa fördriva 
förbrukas utgift utlägg anslag avsätta tillvarata tillgodogöra öde ödslig ödelagd ofruktbar 
ouppodlad förspilld öda förslösa förnöta miss förfaras spillo försumma försitta ödelägga 
föröda förhärja skövla tära försvaga förfalla vansköta vanvårda missvårda förstöras uttömmas 
förminskas slöseri slösande misshushållning avfall sopor skräp rester utskott makulatur spill 
svinn avloppsrör ödemark vildmark ödejord vidd rymd ödeläggelse förödelse förslitning 
nedslitning avnötning förfall vanvård missvård svinga jobb verksamhet gärning insatser syssla 
sysslor göromål sysselsättning verk jobba arbete verksam funka drivas jäsa virvla mala 
bearbetas rulla stampa svalla tränga kalkylera räkna förarbeta förädla knåda forma utforma 
lösa exploatera jäkta utsuga välla anställa orsaka förverkliga uppnå flytta baxa böja brodera 
rida dressera betala #uw25(put forth) #uw25(play on) #uw25(make use) #uw25 (make with) 
#uw25(make do) #uw25(draw on) #uw25(do with) #uw25(repetition snabbgenomgång))) 
 
MWO: #sum(#syn(metangas sumpgas gruvgas) #syn(lägga deponera anförtro avsätta avlagra 
utfälla deposition tillgodohavande förvar pant hypotek handpenning förskott insats 
depositionsavgift fällning bottensats avlagring lager fyndighet strand brädd brink bank rev 
grund vall driva ren sluttning kant bankning skevning sidlutning dosering dosera banka skeva 
luta rad förråd förvandla) #Syn(energi kraft handlingskraft ork eftertryck) #syn(användning 
begagnande bruk nytta funktion uppgift tjänst ändamål gagn fördel användbarhet sed praxis 
ritual övning erfarenhet vana använda begagna bruka nyttja anlita utnyttjad behandla visa)) 
 
011 south africa, constitution 
NOR #sum(uw25(sydafrika) #syn(författning konstitution grundlag fysik sinnesförfattning 
sinnesart temperament sammansättning struktur beskaffenhet konstituerande inrättande 
utseende förordnande förordning lag)) 
 
ROG #sum(uw25(sydafrika) #syn(författning konstitution grundlag fysik sinnesförfattning 
sinnesart temperament sammansättning struktur beskaffenhet konstituerande inrättande 
utseende förordnande förordning lag kodex lagsamling balk norm kod nyckel chiffer 
chiffermaskin chifferspråk programmeringskod koda kryptera chiffrera kodifiera komposition 
komponerande konstverk tavla uppläggning utarbetande författande skrivande avfattning 
arbete uppsatsskrivande uppsats sättning hopsättning bildande bildning blandning förening 
blandmaterial ackordsumma kompensation förlikning kompromiss natur läggning väsen vänja 
bruk vana kutym praxis sedvana handelsbruk kundkrets kunder skick upprättande grundande 
tillkomst etablerande etablering skapande införande fastställande fastslående giftermål 
inkomst kår organisation styrka bestånd besättning personal stat institution inrättning anstalt 
stiftelse företag etablissemang handelshus butik fabrik verk anläggning arbetsplats hushåll 
formande utformning daning gestaltning formering gruppering formation lagstiftning 
lagstiftningsarbete #uw25(written law))) 
 
MWO #sum(uw25(sydafrika) #syn(författning konstitution grundlag fysik sinnesförfattning 
sinnesart temperament sammansättning struktur beskaffenhet konstituerande inrättande 
utseende förordnande förordning lag kroppsbyggnad bygga förfärdiga uppföra uppresa 
upprätta anlägga forma skapa grunda lita byggnad konstruktion snitt vana dräkt klädnad kåpa 
habitus klä bebo)) 
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012 solar temple, murder, suicide 
NOR #sum(#uw25(solar temple) #syn(mord mörda fördärva misshandla rådbråka) 
#syn(självmord självmördare)) 
 
ROG #sum(#uw25(solar temple) #syn(mord mörda fördärva misshandla rådbråka 
tillintetgörelse förstöring förintelse lönnmord nedsvärtning förtal blod åderlåta blodsutgjutelse 
slakteri slaktaryrke slakt blodbad massaker slakthus massmord brott förbrytelse 
brottshandling gärning brottslighet kriminalitet död frånfälle dödsfall förstörande förstörelse 
ödeläggelse destruktion avlivande nedslaktning fördärv undergång dispatching slå stöta hitta 
finna träffa träffande återge passa drabba rikta anfalla ta tända stöt träff gliring tjuvnyp succé 
braksuccé slagnummer nummer hit dråpare mördare dråp knifing likvidering betalning 
likvidation avveckling administration undanröjande lynchning massakrera slakta rum sjö 
öppen skjutning skjutande skjutskicklighet jakt jakträtt jaktmark jaktsällskap fotografering 
filmning slaying terrorism skräckvälde skräckregemente slöseri misshushållning skövling 
minskning hopkrympning nedslitning avtynande förtvinande tvinsot viktminskning tärande 
krympande förtvinande #uw25(brott) #uw25(fixa mörda) #uw25(ensidig) #uw25(the 
business) #uw25(the works) #uw25 (taking out) #uw25(kiss-off) #uw25(dust-off) 
#uw25(capital murder) #uw25(big chill)) #syn(självmord självmördare)) 
 
MWO #sum(#uw25(solar temple) #syn(mord mörda fördärva misshandla rådbråka blod 
åderlåta slå stöta klara göra komma hitta finna träffa träffande återge passa drabba rikta 
anfalla attack ta tända stöt träff gliring tjuvnyp succé braksuccé slagnummer nummer hit 
dråpare mördare dråp dödande dödlig mördande isande oemotståndlig fantastisk urkomisk 
dödskul döroligt #uw25(fixa mörda) #uw25 (brott)) #syn(självmord självmördare 
#uw25(självmördande självmord) #uw25(harakiri självmord) #uw25(sjävförstörelse 
självmord) #uw25(self-murder) #uw25(self-slaughter) #uw25(self-violence))) 
 
013 world population conference, cairo, birth control 
NOR #sum(cairo #uw25(world population conference) #uw25(födelsekontroll)) 
 
ROG #sum(cairo #uw25(world population conference) #uw25(födelsekontroll avhållelse 
avhållsamhet återhållsamhet nykterhet abstinens kondom preventivmedel mellangärde 
diafragma membran skiljevägg bländare pessar spiral tablett piller boll kula plåga robbert spel 
kautschuk gummi radergummi massör gummi säkerhet trygghet ofarlighet säkring vasektomi 
jungfrulighet jungfrudom mödom oskuld kyskhet #uw25(vatican roulette) #uw25(tied tubes) 
#uw25(planned parenthood))) 
 
MWO #sum(cairo #uw25(world population conference) #uw25(födelsekontroll 
preventivmedel)) 
 
015 european, industry, competitiveness, damage 
NOR #sum(competitiveness #syn(europé europeisk) #syn(flit arbetsamhet strävsamhet 
idoghet industri näringsliv industrigren näringsgren näring) #syn(skada skador skadegörelse 
kostnad skadas)) 
 
ROG #sum(competitiveness #syn(europé europeisk) #syn(flit arbetsamhet strävsamhet 
idoghet industri näringsliv industrigren näringsgren näring storfinansen klase bukett knippa 
bunt tofs tott samling grupp hop klunga skock massa affär affärsverksamhet företag firma 
affärshus butik sysselsättning yrke bransch uppgift åliggande göromål göra sak syssla ärende 
uträttningar angelägenhet spel mimik handel varuutbyte umgänge korporation kår samfund 
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bolag styrelse kommunal kalaskula skrå besättning manskap lag roddarlag gäng band anhang 
folkmassa folkhop folksamling trängsel vimmel mängd trängas packa överlasta överhopa 
ansätta pressa bombardera skift liga sällskap uppsättning omgång gå skötsel drift förvaltning 
ledning management direktion regi regim handhavande behandling manövrering 
manövrerande lirkande takt smidighet kupp list manipulerande fabrik megacorp krets klick 
avdelning trupp gangsterliga omringa ofreda anfalla mobba invadera översvämma monopol 
ensamrätt multinationell utrustning utstyrsel ekipering kläder persedlar mundering redskap 
tillbehör utrustande enhet styrka utrusta ekipera produktion framställning tillverkning alstring 
frambringande produkt alster verk framskaffande framläggande företeende uppvisande 
iscensättning ringa klinga ljuda skalla genljuda slå ringning signal klingande klang ton ring 
krans cirkel bana arena manege utställningsplats ringmärka affärer affärsrörelse köpenskap 
kommers omsättning utbyte affärsgren hantverk fack hantering näringsfång handla schackra 
spekulera segla byta köpslå sälja langa trafikera trafik samfärdsel geschäft #uw25(commercial 
enterprise)) #syn(skada skador skadegörelse kostnad skadas tillfällighet slump olycksfall 
olyckshändelse olycka bisak oväsentlig egenskap utspädning motgång motighet elände 
bedrövelse sorg smärta lidande sjukdom krämpa hemsökelse plåga nöd trångmål fördärv 
undergång  förbannelse bane vanställa fläcka skämma besudla fläck fel skönhetsfel 
skönhetsfläck skavank brist spränga flåsa flämta spruta ljuda slänga slösa bränna bjuda sumpa 
missa sticka kika dunsta avslöja basunera blomning slag stöt sönderbrytning krossande brott 
spricka blåmärke blånad krossår bula mörbulta stöta krossa offer skadad sårad katastrof 
upplösning förorening nedsmutsning nedsmittning kontamination förvanskning blandning 
sammanslagning korruption mutning mutsystem fördärvande sedefördärv förvrängning 
förruttnelse förgängelse försämring värdeminskning kapitalförslitning nedvärdering 
depreciering förringande avskrivning berövande förlust försakelse deprivation förstörande 
förstörelse tillintetgörelse förintelse ödeläggelse destruktion avlivande nedslaktning urartning 
förfall förfång  men nackdel förödelse förhärjning skövling otjänst björntjänst störande 
oroande oro störning rubbning oordning oreda förvirring tumult orolighet åtnjutande ond elak 
ondskefull otäck dålig syndig fördärvlig olycklig olycksbringande ont missförhållande gissel 
ondska synd vedermöda besvärlighet strapats påfrestning prövning umbärande vålla såra 
kränka oförrätt försvagning påläggande lidelse straff syndastraff knockout skenauktion 
pangsuccé toppengrej pangbrud pangkille toppentjej toppenkille marring ofog rackartyg 
sattyg skälmskhet rackarunge busfrö förtret åverkan missöde malör stympande styrning våld 
övervåld våldförande kränkande våldshandling illdåd nidingsdåd illgärning övergrepp attentat 
våldföra förolämpa skymfa uppröra chockera förorenande miljöförstöring besudlande 
vanhelgande skändning profanering pollution härja ödelägga förhärja föröda hemsöka plundra 
motsatt omvänd bakvänd omkastad spegelvänd motsats baksida frånsida avigsida omkastning 
växling bakslag nederlag kasta upphäva reparera backa ändra återkalla ruin spillror lämningar 
fall fördärva ruinerande ödeläggande förstöra ruinera störta grusa förföra falla ruinerad 
ruining förstöring hugg rapp slaglängd takt drag stråktag tag rodd roddsätt nedslag streck 
bråkstreck snedstreck grepp schackdrag steg handling detalj ro akteråran anstryka släta glätta 
strykning smekning kval öde ödslig ödelagd ofruktbar ouppodlad förspilld bort förslösa 
förnöta spilla låta förfaras försumma försitta skövla tära förtära försvaga förfalla vansköta 
vanvårda missvårda förbruka fördriva tillbringa förstöras uttömmas förminskas krympa sina 
slöseri slösande misshushållning avfall sopor skräp rester utskott makulatur spill svinn 
avloppsrör ödemark vildmark ödejord vidd förslitning nedslitning avnötning vanvård 
missvård sår kränkning hjärtesår skadeskjuta vrakspillror vrakdelar vrakgods strandvrak 
skeppsbrott haveri omintetgörande wrecking)) 
 
MWO #sum(competiveness #syn(europé europeisk) #syn(flit arbetsamhet strävsamhet 
idoghet industri näringsliv industrigren näringsgren näring affär näringsliv affärsverksamhet 
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företag firma affärshus butik sysselsättning yrke bransch uppgift åliggande göromål göra sak 
syssla ärende uträttningar angelägenhet spel mimik handel varuutbyte umgänge affärer 
affärsrörelse köpenskap kommers omsättning utbyte affärsgren hantverk fack hantering 
näringsfång handla schackra spekulera segla byta köpslå sälja langa trafikera trafik samfärdsel 
geschäft) #syn(skada skador skadegörelse kostnad tillfoga skadas men oförrätt orättfärdig 
behandling ont såra sårad stöta kränka slag stöt krossår ofog rackartyg sattyg skälmskhet 
rackarunge busfrö förtret  åverkan våld övervåld våldförande kränkande våldshandling illdåd 
nidingsdåd illgärning övergrepp attentat våldföra förolämpa skymfa uppröra chockera ruin 
spillror lämningar undergång fall fördärv förfall förödelse ödeläggelse ruinerande 
ödeläggande ödelägga förstöra ruinera störta bringa krossa grusa fördärva förföra ruinerad)) 
 
020 Single, european, currency 
NOR #sum(#syn(enda enstaka ensiffrig enkel odelad enhetlig ensam ogift ensamstående ärlig 
uppriktig singel endollarsedel enpundssedel enmansföreställning solouppträdande soloartist 
stjärna) #syn(europé europeisk) #syn(utbredning spridning livstid gångbarhet giltighetstid tid 
omlopp cirkulation löptid valuta pengar betalningsmedel)) 
 
ROG #sum(#syn(enda enstaka ensiffrig enkel odelad enhetlig ensam ogift ensamstående 
ärlig uppriktig singel endollarsedel enpundssedel enmansföreställning solouppträdande 
soloartist stjärna tydlig klar distinkt påtaglig märkbar avgjord bestämd otvetydig uttrycklig 
utpräglad olik skild särskild framstående berömd ryktbar frejdad celeber utmärkt 
utomordentlig förnämlig lysande distingerad stilfull förnäm speciell synnerlig ovanlig 
exceptionell sällsynt isolerad exklusiv sluten avvisande uteslutande artikel specialtelegram 
specialmeddelande film individuell enskild egenartad särpräglad personlig 
portionsförpackning udda olika individ människa person typ odelbar storhet avskild enstöring 
ensamvarg ojämn omaka extra överskjutande övertalig överbliven tillfällig sporadisk avlägsen 
underlig besynnerlig konstig kuf kufisk onliest ursprunglig första originell nyskapande 
självständig original grundtext originaltext originalhandskrift förlaga originalspråk nyskapare 
noggrann noga nogräknad granntyckt kinkig kräsen utförlig detaljerad partikulär detalj 
makalös oförliknelig privat egen subjektiv kränkande närgången yttre kroppslig personnytt 
personligt hemlig dold undangömd tillbakadragen menig osedvanlig rar fin utmärkt 
enastående tunn gles blodig begränsad inskränkt enslig belägen separat åtskild särtryck skilja 
avskilja avsöndra frånskilja särskilja separera sortera sära osammansatt okomplicerad 
konstlös anspråkslös simpel okonstlad naturlig rättfram troskyldig naiv enfaldig godtrogen 
beskedlig självklar uppenbar ren dumbom tok medicinalväxt läkeört singular säregen märklig 
egendomlig sula fotsula botten undersida underlag tunga oöverträffad allena ödslig ensling 
eremit ensamcell extrapolis extraupplaga extranummer extratåg angiven specificerad specifik 
utmärkande främmande obekant ny märkvärdig sällsam avmätt reserverad olegerad oblandad 
oförfalskad enad obruten oskiftad outdelad obemängd like unshared separated #uw25(without 
equal) #uw25(singled-out) #uw25(not general) #uw25(not public)) #syn(europé europeisk) 
#syn(utbredning spridning livstid gångbarhet giltighetstid tid omlopp cirkulation löptid valuta 
pengar betalningsmedel hillebard faskinkniv näbb lagförslag bill proposition räkning nota 
faktura anslag affisch program växel sedel förteckning lista intyg affischera bröd matbröd 
levebröd föda uppehälle stålar kosing bröa panera kontanter kassa kontant förvandla 
struntsummor småpotatis kycklingfoder hönsfoder myntning myntsystem myntsort bildning 
nybildning säd spannmål vete havre korn pepparkorn banal smörja trams salta konservera 
liktorn deg kulor papperspengar sedlar grönsaker grönfoder rassla skramla slamra smälla 
skrälla klirra dåna skära kivas käbbla gräla föra oljud rassel skrammel skrällande klirr lagligt 
sallad salladshuvud lina rev streck mätlina ledning kabel tråd linje kontur grundlinje linjer 
rynka fåra strimma gräns rutt trad bana spår kedja terräng rad länga räcka fil gren led ätt 
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familj riktning kurs väg metod tillvägagångssätt förfaringssätt handlingssätt attityd hållning 
fack bransch verksamhetsområde vara sortiment lager order modell typ mintchoklad 
mintkaramell mintkaka myntverk massa verkstad källa härd ursprung prägla mynta bilda 
skapa referat koncept manuskript påse säck stöta peta knulla rota stöka påta snoka stöt knuff 
bahytt tuss vaddtuss sudd propp bunt packe mängd sedelbunt förladdning bulle dubbelmacka 
rulla vaddera stoppa moolah dinero color coins #uw25(long green) #uw25(dead president) 
#uw25(cold cash))) 
 
MWO #sum(#syn(enda enstaka ensiffrig enkel odelad enhetlig ensam ogift ensamstående 
ärlig uppriktig singel endollarsedel enpundssedel enmansföreställning solouppträdande 
soloartist stjärna sula fotsula botten undersida underlag tunga oöverträffad enastående allena 
spousless) #syn(europé europeisk) #syn(utbredning spridning livstid gångbarhet giltighetstid 
tid omlopp cirkulation löptid valuta pengar betalningsmedel slantar mynt räknemynt lucre 
nödvändig önskvärd kontanter kassa kontant coin slant peng mynta prägla nybilda skapa deg 
kulor stålar lagligt sallad salladshuvud kosing #uw25(long green))) 
 
021 european, economic, area 
NOR #sum(#syn(europé europeisk) #syn(ekonomisk nationalekonomisk) #syn(yta areal 
ytinnehåll area område trakt kvarter distrikt plats utrymme gård)) 
 
ROG #sum(#syn(europé europeisk) #syn(ekonomisk nationalekonomisk saklig praktisk 
omogen skolflicksaktig budgetär statsfinansiell affär affärsliv affärsverksamhet företag firma 
affärshus butik uppgift åliggande göromål göra sak syssla ärende uträttningar arbete bransch 
angelägenhet spel mimik kommersiell merkantil affärsmässig lönande reklaminslag 
reklamfilm handelsresande fiskal industriell industriman industri materiell kroppslig fysisk 
materialistiska väsentlig påtaglig substantiell relevant betydelsefull material ämne tyg 
monetär inbringande lukrativ penningförvärv pekuniär produktiv fruktbar bördig rik nyttig 
givande tacksam vinstgivande förmånlig fördelaktig lönsam räntabel renumerative lösande 
solvent vederhäftig befriande förlösande lösningsmedel lösning handel affärer affärsrörelse 
köpenskap kommers omsättning utbyte affärsgren yrke hantverk fack hantering näringsfång 
handla driva schackra geschäft byteshandla livsduglig livskraftig genomförbar #uw25(profit-
making)) #syn(yta areal ytinnehåll area område trakt kvarter distrikt plats utrymme gård 
bredd vidd helhetsverkan kompass omkrets gräns omfång omfattning räckvidd ram omge 
omringa omsluta innesluta fatta begripa uppfatta uppnå åstadkomma planlägga planera 
avstånd distans sträcka väg stycke reservation förbehållsamhet kyla tidsrymd bakgrund 
distansera överträffa överflygla vid utvidgning utsträckning fält åker gärde äng mark land 
hage gebit fack slagfält valplats krigsskådeplats slag plan sida utelag fältparti botten grund 
uteman verkan inverkan verksamhet funktion gång användning bruk kraft process förrättning 
operation arbete förfarande förfaringssätt företag spekulation drivande drift skötsel hantering 
rad räcka riktning linje skjutbana provningsbana spännvidd räjong verkningskrets 
aktionsradie skjutavstånd urval sortiment klass skotthåll skottvidd utbredningsområde 
betesmark jaktområde strövområde utflykt tåg vandring spis led klassificera inrangera ströva 
beta löpa ligga utbredd förekomma variera spelrum storlek mått format nummer ranson 
portion tillverka storlekar lim limvatten limmad limbehandla rymd rum världsrymden 
svängrum mellanrum integritet sfär period mellanslag spatie utslutning spatium placera klot 
glob kula himlakropp krets sfärisk spänna tumma påsläppa utvidga bredda våld överskrida 
benen bre töja sträckning spänning töjning tänjning elasticitet töjbarhet avsnitt raksträcka 
vända våd)) 
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MWO #sum(#syn(europé europeisk) #syn(ekonomisk nationalekonomisk) #syn(yta areal 
ytinnehåll area område trakt kvarter distrikt plats utrymme gård bälte zon skärp livrem 
svångrem ammunitionsgördel gehäng rem slag omgjorda prygla kuta region nejd rymd rike 
territorium land mark besittning gebit planhalva revir sträcka system apparat skrift broschyr 
traktat taxezon strimma band gördel indela zonplanera stadsplanera lokalisera)) 
 
022 accident, airplane, runway 
NOR #sum(#syn(tillfällighet slump olycksfall olyckshändelse bisak) flygplan #syn(startbana 
landningsbana timmerrutschbana transportränna bädd spår stig plattform infart garagenedfart 
rastgård hönsgård ansatsbana)) 
 
ROG #sum(#syn(slump bisak blåsa flåsa flämta spruta ljuda slänga kasta slösa bränna bjuda 
sumpa missa sticka kila dunsta avslöja basunera blomning slag stöt katastrof elände olycksfall 
offer skadad sårad kollision sammanstötning krock ombordläggning strid konflikt kollapsa 
kvadda uppreklamera tilldragelse evenemang begivenhet företeelse fall tävling nummer 
tävlingsgren utgång resultat utfall slut leverflundra flundra ankarflyt hulling sidoflik lyckträff 
tur flax tupp tillfällighet slumpmässig måfå riskfylld fara hasard vågspel tärningsspel hinder 
riskera spel framkasta olyckshändelse missöde motgång otur malör seriekrock bakslag 
avbräck nederlag rangera shunta sidan skuffa undantag leda fösa växling rangering tabbe fel 
sönder kras krossa tillintetgöra mosa krossas störta smäll brak skvätt krasch sammanbrott 
skräll smash jättesuccé dundersuccé växel småpengar raket konkurs stacka rada hänga 
fullständig total hel fullkomlig slutsumman belöpa uppgå sammanlagt totalkvadda 
#uw25(wrack-up) #uw25(rear ender)) #syn(flygplan trafikflygplan luftskepp lerduva 
måltavla spjällåda spjällår bur packkorg tomback rishög stråle ström låga jetplan jetflyg pipa 
rör munstycke gjuttapp fram gagat jetsvart kolsvart glada drake skojare bondfångare 
ackommodationsväxel låneväxel stiga platan plan ytan nivå vinge bärplan jämn slät resa flyg 
glida plana hyvel rammotor skepp fartyg luftskepp rymdskepp skeppa sända skicka 
transportera avlasta ställa mönstra hyra gå #uw25(cloud buster)) #syn(startbana 
landningsbana timmerrutschbana transportränna bädd spår stig plattform infart garagenedfart 
rastgård hönsgård ansatsbana flygfält flygplats aerodrom hangar helikopterplatta 
helikopterflygplats heliport installation tillträdande invigning insättning installering 
uppsättning montering #uw25(runway strip) #uw25(home plate))) 
 
MWO #sum(#syn(tillfällighet slump olycksfall olyckshändelse bisak lyckträff chans 
möjlighet utsikt råka riskera lott händelse råka lycka tur öde) flygplan #syn(startbana 
landningsbana timmerrutschbana transportränna bädd spår stig plattform infart garagenedfart 
rastgård hönsgård ansatsbana)) 
 
025 italy, ex-ministers,imprison, bribe 
NOR #sum(italien #uw25(ex-ministers) fängsla #syn(muta betsticka)) 
 
ROG #sum(italien #uw25(ex-ministers) #syn(bunden destinerad studsa hoppa spritta skutt 
hopp språng studsning begränsning gräns begränsa caged begränsad inskränkt enslaved 
ensnared imprisoned arresten incarcarated isolerad jailed  penned subjugated 
#uw25(förborgad gömd)) #syn(mutor lockelse dragningskraft tjusning behag lockbete hetsa 
reta plåga mobba förfölja agna locka agn lockmat utpressning massa pengar mutfond 
mutpengar friköpa betalning kompensation ersättning gottgörelse vederlag lön skadestånd 
skadeersättning utjämning avtal överenskommelse fördrag kontrakt engagemang förbindelse 
entreprenad ackord beting trolovning avtala avsluta teckna förbinda ingå sluta knyta fatta få 
skaffa ådra åsamka förlova kontrahera rynka förkorta minska inskränka dras minskas krympa 
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frestelse lockmedel incitament kuvert konvolut omslag hölje omhölje mantel hylle honorar 
arvode avgift arvegods betala honorera engagera anställa extraförmån tjänsteförmån fringis 
gåva skänk donation givande gåvorätt talang förmåga begåvning begåva förläna utrusta hjälte 
smaskens godis härligt fint korruption mygel svindel jobb kneg praktisera knega ymp 
ympkvist transplantationsvävnad transplantat ympning transplantation ympställe transplantera 
överföra omplantera tillföra drickspengar dusör handtryckning gratifikation köttsaft sky jus 
korvspad sås stålar storkovan fett talg ister flott fettlager ullfett ullsvett smörjmedel smörjolja 
smörja mugg smör olja rundsmörjning valla is glass glitter kyla isa frysa glasera kylning 
eggande eldande sporrande stimulerande drivfjäder sporre motivation uppmuntran eggelse 
eggelsemedel stimulansåtgärd motiv bevekelsegrund anledning medel dragning ingress 
inledning motreaktion rekyl lagniappe drag lockfågel bulvan lura sticka sätta höja lyfta 
naturaförmån löneförmån extraslant uteslutande privilegium närvarande nuvarande 
förhandenvarande innevarande pågående aktuell gällande föreliggande ifrågavarande 
omedelbar present föreställa introducera presentera förete uppvisa lägga komma lämna 
överlämna framföra framställa inge anföra bevaka anmäla åtala överräcka räcka sända skänka 
donera uppföra visa låta uppträda spela föreslå kalla bära hembära skyldring anläggning an 
rikta pris kurs odds värde prissätta märka fakturera värdera uppskatta skydd beskydd 
protektion hägn värn lejd tullskydd belöning hittelön belöna löna vedergälla tröst doppa 
dränka sötningsmedel sötande sötning förljuvande ta hålla gå flytta forsla föra leda följa köra 
bjuda vidta anlägga beslag inta tillflykt söka anteckna skriva äta dricka använda ha åka välja 
resa fara acceptera anta hyra prenumerera abonnemang beställa behöva fordra krävas överta 
åta uppta tåla uppfatta förstå tro anse fånga hämta inhämta vinna hem över klara hoppa tjäna 
finna känna hysa träffa ertappa rymma plats förrätta läsa lära undervisa styra konstrueras 
skrivas verkan fastna fästa rot eld lycka nappa hugga fotografera ärva iväg vägen tagande 
fångst byte tagning upptagning del avsnitt stycke spets tipp topp snibb ända tå klackjärn 
doppsko skoning munstycke förgyllningspensel bladknopp beslå sko belysa toppen tippa 
tömma lasta störta hälla vippa kanta avstjälpningsplats klappa dricks vink varsko tipsa tips 
slag rapp #uw25(influence peddling) #uw25(corrupt money) #uw25(corrupting gift)) 
 
MWO #sum(italien #uw25(ex-ministers) #syn(bastille stänga sätta begränsa inskränka tvinga 
fängsla hindra internera lärarkandidat praktikant praktisera arbetsplats häkte kanna krus kruka 
tillbringare stånka stop kåk häkta drill slag slå fångvårdsanstalt) #syn(mutor köp köpa fästa 
anbringa montera rikta fängsla fastställa fixera bestämma göra stadga befästa förtäta binda 
arrangera placera ställa installera etablera befrakta fixa greja klara klar städa möblera 
uppmuntra reparera laga muta förstöra fastna stanna bosätta hårdna stelna knipa klämma 
dilemma positionsbestämning sil fix handtryckning smörja olja smidigare fylla berusa 
uppmuntran tröst doppa dränka kvadrat fyrkant ruta tärning torg plantering kvarter sjalett 
vinkelhake vinkellinjal vinkel kvadratisk fyrhuggen kanthuggen rätvinklig vinkelrät satt 
undersätsig reglerad balanserad uppgjord jämn kvitt renhårig ärlig redbar schysst otvetydig 
bastant stadig ordentlig rejäl mossig fyrhugga kanthugga kvadrera upphöja reglera utjämna 
avsluta betala tillfredsställa avpassa rätta lämpa passa stämma vinkelrätt rakt rätt renhårigt 
ärligt fingra mixtra tumma manipulera ändringar tubba bearbeta #uw25(friköpa))) 
 
032 priest, female, europe 
NOR #sum(#syn(präst prästviga) #syn(kvinnlig honlig fruntimmer kvinnsperson kvinnsfolk 
kvinna hona honblomma) #syn(europa kontinenten)) 
 
ROG #sum(#syn(präst prästviga adjunkt pastorsadjunkt gudomlig härlig förtjusande 
bedårande teolog prelat förutsäga spå äldre tidigare äldste fläder hyll fader far pappa upphov 
upphovsman pater doyen nestor ålderspresident avla biktfader munk broder fältpräst 
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skeppspräst lama militärpräst påve biskop överstepräst predikant förkunnare predikare rabbi 
rabbin kyrkoherde rektor himlalots ställföreträdare #uw25(holy man)) #syn(kvinnlig honlig 
fruntimmer kvinnsperson kvinnsfolk kvinna hona honblomma föränderlig variabel ombytlig 
ostadig barnafödande havandeskap fin utsökt mild skir späd klen ömtålig skör spröd vek 
kinkig grannlaga delikat vansklig känslig finkänslig taktfull läcker feminin effeminerad veklig 
klemig förvekliga förvekligad dekadent kraftlös orkeslös utsliten utmattad försvagad svag 
uttjänt antikverad förbrukad rättvis just fair ärlig hederlig renhårig regelmässig skälig rimlig 
billig ansenlig bra tillfredsställande hygglig godkänd klar lovande god gynnsam ljus blond 
fager vacker ren tydlig läslig oförvitlig fläckfri skön fri öppen oskymd jämn hederligt riktigt 
tydligt rent jämna klarna feminiserad femininum bördig fruktbar rik fet fruktsam fertil 
fortplantningsduglig befruktad grobar givande uppfinningsrik uppslagsrik produktiv blid mjuk 
ljuv vänlig saktmodig öm stilla låg diskret lätt varsam lindrig behaglig måttlig lagom sakta 
framflytande långsam from snäll ädel förnäm köttflugelarv flickaktig girly behagfull graciös 
elegant charmerande intagande smakfull älskvärd dam jungfrulig ungflicksaktig sedesam 
matronaliknande matroneaktig tantig tantaktig värdig mogen husmoderlig blygsam 
anspråkslös försynt ringa modest anständig ärbar muliebral ovipar äggläggande underkjol  
pistillate oblandad äkta gedigen kysk oskyldig raffinerad förfinad reproducerande reproduktiv 
mottaglig sensitiv sensibel uttrycksfull utsatt blyg skygg folkskygg tillbakadragen rädd 
misstänksam ängslig tveksam försiktig skum tvetydig skygga rygga slänga kasta kast försök 
lös dämpad soft tonande lätt slapp pjoskig beskedlig tokig fånig mjukt dämpat tyst hysch mör 
mjäll bräcklig ömmande kärleksfull ömsint kär uttrycka framföra hembära offerera betala 
anbud offert entreprenadanbud skötare vaktare tender proviantbåt jolle slingrande slingrig 
oärlig bakslug jungfru mö oskuld obefläckad obeträdd outforskad ny arg ilsken skröplig dålig 
bristfällig matt tunn trög svagtonig kärringaktig omanlig fruntimmersaktig kvinnligt 
#uw25(she-stuff) #uw25(pistil-bearing)) #syn(europa kontinenten)) 
  
MWO #sum(#syn(präst prästviga) #syn(kvinnlig honlig fruntimmer kvinnsperson kvinnsfolk 
kvinna hona honblomma feminin feminiserad femininum kärringaktig omanlig 
fruntimmersaktig kvinnligt muliebral) #syn(europa kontinenten)) 
 
034 consumption, alcohol, europe 
NOR #sum(#syn(förtäring förstöring konsumtion förbrukning åtgång lungsot) #syn(alkohol 
sprit) #syn(europa kontinenten)) 
 
ROG #sum(#syn(förtäring förstöring konsumtion förbrukning åtgång lungsot brännande 
brinnande glödande bränning consuming skada skador skadegörelse kostnad skadas förfalla 
förstöras fördärvas försvagas multna murkna ruttna vissna fördärva härja röta sönderfall 
upplösning avtynande avtyning förmultning förruttnelse minska avta minskning avtagande 
nedgång tömmande tömning åderlåtning ödeläggelse förödelse enslighet ödslighet ensamhet 
övergivenhet förtvivlan tröstlöshet förstörande förstörelse tillintetgörande förintelse 
destruktion avlivande nedslaktning fördärv undergång förhärjning skövling avsmalnande 
spridning skingring skingrande kringspriddhet sprängning dispersion förslösande 
bortplottrande utsvävningar festande supig drickande supande svirande dryckenskap 
dryckeslag dryckjom eating utmattning uttömmande uttömning utsugning utsläpp avlopp 
lufttomhet förbrukande nedläggande slöseri utgift förlust förlisning förlorande mistande 
skadebelopp skadesumma missbruk utnyttjande misshandel missbruka utnyttja misshandla 
ruin spillror lämningar fall ruinerande ödeläggande ödelägga förstöra ruinera störta krossa 
grusa förföra ruinerad swallowing tillvaratagande öde ödslig ödelagd ofruktbar ouppodlad 
förspilld slösa förslösa förnöta spilla försumma försitta föröda förhärja skövla förtära försvaga 
vansköta vanvårda missvårda förbruka fördriva tillbringa uttömmas förminskas slösande 
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misshushållning avfall sopor skräp rester utskott makulatur spill svinn avloppsrör ödemark 
vildmark ödejord vidd förslitning nedslitning avnötning vanvård missvård) #syn(alkohol sprit 
supa dricka kröka kröken fylla fylleskiva supkalas cocktail dryckesvaror drickande 
dryckenskap supighet rus klunk glas sup drink etanol etylalkohol eldvatten rusande 
berusningsmedel rusdryck spritdryck vätska spad sky sås bad lut full metanol träsprit 
månsken utopier nonsens smuggelsprit hembränt olja smörja oljeimpregnera lindrande 
överskylande förmildrande palliativ förmildring sarv tomatketchup rävgift blask mos sylt 
krydda uppkäftighet såsa krydda mildra rök bloss rökverk tobak cigarr cigarett marijuana 
hasch dundergrogg osa ånga röka vädra misstänka humör lynne stämning essens tinktur 
spritvaror spirituosa tippanordning tippningsplats tipplats småsupa pimpla dryck toddy 
palmvin #uw25(kröken hembränt) #uw25(hard stuff) #uw25(canned heat)) #syn(europa 
kontinenten)) 
 
MWO #sum(#syn(förtäring förstöring konsumtion förbrukning åtgång lungsot tuberkulos 
lungtuberkulos ftisis tbc #uw25(white plague)) #syn(alkohol sprit toddy charmotte dricka saft 
juice soppa kräm elström stålar spritdryck rusdryck vätska spad sky sås bad lut vatten full 
fylla supa kröka fylleskiva supkalas tömma dryck dryckesvaror drickande dryckenskap 
supighet rus klunk glas sup drink eldvatten humör lynne stämning essens tinktur spritvaror 
spirituosa tippanordning tippningsplats tipplats pimpla småsupa #uw25(kröken hembränt) 
#uw25(aqua vitae)) #syn(europa kontinenten)) 
 
037 ferry, estonia, sinking 
NOR #sum(estland #syn(färja färjeställe färjeplats färjeläge färjeförbindelse färjerätt 
transportera köra flyga) #syn(sjunkande sänkande)) 
 
ROG #sum(estland #syn(färja färjeställe färjeplats färjeläge färjeförbindelse färjerätt 
transportera köra flyga brumbjörn björn klumpeduns buffel baissespekulant bära föra äga ha 
inneha hysa uthärda tåla tolerera fördra tillåta frambringa föda hålla tynga trycka stödja vila 
segla ligga styra stäva sträcka bock hanne sprätt lejon ryssja bocksprång hoppa stånga stöta 
kapa lut tvätt bykkläder byka tvätta dollar medföra frambära framföra komma innehålla 
publicera forsla frakta driva leda rymma lasta erhålla hemföra innebära bygga utsträcka 
fortsätta överföra bärga avkasta lager registrerad uppskriven transport transporteras nå skjuta 
höras slaglängd skottvidd räckvidd chaufför befordra överbringa fortplanta förmedla meddela 
uttrycka förstå överlåta puckel gupp kulle hög kuta förarga irritera deppig kånka sätta sno 
släpa rycka släpande kånkande dragande ryck grepe öra handtag tapp fläns flik drulle dönick 
träskalle packe knyte bylte packning bal förpackning paket ask band samling hop massa pack 
lek släpp  koppel svärm flock skock kedja inpackning inpackningsbad produktion packa 
samla skocka förpacka emballera konservera täta lassa klövja lägga springa ränna löpa skynda 
ila rusa störta fly flykta förrinna tävla ställa kandidera glida igång sprida breda fara fälla flyta 
rinna droppa slingra klättra gälla lyda jaga förfölja delta regera dominera bete beta hälla 
spruta smuggla tråckla kasta sy förstygn smälla skira stöpa gjuta sprutmåla länsa spring 
rännande löpning lopp språng språngmarsch sats ansats poäng run färd tur tripp resa körning 
rutt väg runda remsa ström flöde bäck ras fall tendens riktning stäckning förlopp gång rytm 
serie följd räcka period utveckling svit rusning typ sort märke tillverkningsserie tryckning 
upplaga kull hjord drift stim vandringsfisk vandring inhägnad rastgård betesmark spår stig 
tillgång rulad maska inflygning diarré slut utrunnen smält skirad gjuten insmugglad förmåga 
sända skicka slunga bringa förläna bud skepp fartyg flygplan luftskepp rymdskepp avlasta 
rodning mönstra hyra skyttel skottspole pendelbuss pendelplan pendelbåt pendeltåg matarbuss 
skytteltrafik pendeltrafik pendla toto absolutist helnykterist last börda förflytta deportera 
transportmedel transportfartyg transportflygplan transportfordon hänförelse extas anfall 
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utbrott #uw25(move across) #syn(biokonkav cupped tillbucklad bucklig nedslagen nedstämd 
missmodig förstämd nere deprimerad matt flau stillastående dimpled dipped urholka hålig 
urholkad konkav insjunken infallen tom hungrig sugen dov intetsägande opålitlig falsk 
värdelös hålighet håla urholkning insänkning fördjupning grop sänka bäcken dal hålkärl holka 
gröpa hollowed kröka inåt incured tandad uddad naggad inskuren bucklor sönderskuren 
oregelbunden taggig rundad vikande scooped sjunkande sänkande sjunken nedsänkt avtärd)) 
 
MWO #sum(estland #syn(färja färjeställe färjeplats färjeläger färjeförbindelse färjerätt 
transportera köra flyga medföra gå frambära framföra komma innehålla publicera forsla frakta 
föra driva leda rymma lasta erövra hemföra innebära bygga utsträcka fortsätta överföra bärga 
avkasta lager registrerad uppskriven transport transporteras skjuta höras slaglängd skottvidd 
räckvidd brumbjörn björn klumpeduns buffel baissespekulant äga inneha hysa uthärda 
tolerera fördra tillåta frambringa tynga trycka stödja vila segla ligga styra stäva sträcka bock 
hanne sprätt lejon ryssja bocksprång hoppa stånga stöta kapa lut tvätt bykkläder byka tvätta 
dollar befordra överbringa fortplanta förmedla meddela uttrycka förstå överlåta puckel gupp 
kulle hög kuta förarga irritera deppig kånka sätta sno släpa rycka släpande kånkande dragande 
ryck grepe öra handtag tapp fläns flik drulle dönick träskalle tagg spets udd tand utsprång 
tinne kärva jack hack skåra reva slits tanda udda inskärningar nagga taggig skära ojämnt 
sticka knippa binge smula gnutta omgång laddning tåg rus fylla dryckeslag supgille fest packe 
knyte bylte packning bal förpackning paket ask band samling hop massa pack lek släpp  
koppel svärm flock skock kedja packis inpackning inpackningsbad produktion packa packas 
samla skocka förpacka emballera konservera lassa klövja lägga toto absolutist helnykterist 
last börda förflytta deportera transportmedel transportfartyg transportflygplan transportfordon 
hänförelse extas anfall utbrott) #syn(sjunkande sänkande gjutare grundare grundläggare 
stiftare donator stupa sjunka förlisa stranda tröttköra ådra fång ledstyvhet doppa översvämma 
dränka dyka försvinna submerse #uw25(falla sjunka stupa nedflyttad förlora minska 
försämras antecknas accepteras insjukna slockna åka ske hända) #uw25(sjunka förlisa 
försvinna omkull))) 
 

  


