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                                            equivalence between different languages. This study compares the
                                            problems and solutions that have been carried out in the Eurovoc
                                            multilingual thesaurus with the ISO 5964 (ISO 5964 is a
                                            guidelines for establishment and development of multilingual
                                            thesauri). The Swedish descriptors in the subject area
                                            ”education and communication”, from Eurovoc have been
                                            observed and compared with the guidelines recommendations.

                                           The results show that, the majority of the investigated Swedish
                                            descriptors do not present any problem. Most of the terms that are
                                            used as descriptors are found in dictionaries and glossaries
                                            or appear with high frequency in Swedish websites.
                                            But there still are some problems caused by
                                            non-equivalence. Two descriptors have a non-satisfying
                                            solution. Those two situations differ somewhat from the
                                            situations described in the guidelines. Also a number of the
                                            descriptors that were not found in dictionaries have a less
                                            natural character, even though they are understandable and
                                            should work for the purpose of information retrieval.
                                            In general the recommendations in the guideline are followed by
                                            the creators of Eurovoc, although there are some exceptions.
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Och HERREN sade: ’ Se, de är äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål,
och detta är deras första tilltag: härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än
beslutat att göra. Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungmål, så att den
ene icke förstår den andres tungmål.

Första Mosebok. 11:6,7.
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1. Inledning

1.1 Problemområde

De senaste årens alltmer omfattande internationella utbyte av information har ökat behovet av
flerspråkiga verktyg för informationsåtervinning. Användargrupper från olika kulturer med
skilda lingvistiska bakgrunder söker i allt större utsträckning efter likartad information. 1

Forskningen har de tre senaste decennierna försökt få fram olika metoder för att överbrygga
de språkliga barriärerna inom såväl fritextsökning som sökning med kontrollerat vokabulär.2

En metod för att överbrygga de språkliga barriärerna, inom ramarna för kontrollerat
vokabulär, är flerspråkiga tesaurer. När en flerspråkig tesaurus finns tillgänglig kan dokument
bli indexerade på ett eller flera språk oavsett vilket språk dokumentet är skrivet på. Detta gör
att användare kan bygga upp sökstrategier vid databassökning med hjälp av sitt modersmål
eller det språk som står användaren närmast.3

De första flerspråkiga tesaurerna togs i bruk redan på 70-talet.4 Under 80-talet utarbetade ISO
internationella standarder för konstruktion av enspråkiga och flerspråkiga tesaurer. Idag finns
ett flertal flerspråkiga tesaurer tillgängliga i flerspråkiga informationssystem.

Ett problem som ibland uppstår vid konstruktion av flerspråkiga tesaurer, är att termerna inte
alltid överensstämmer mellan olika språk. Olika kulturer har utvecklat olika
begreppsföreställningar vilket resulterat i olikartade termförråd. Ett begrepp som uttrycks
genom en term i ett språk kan därför vara problematisk att uttrycka med en motsvarande term
i ett annat språk. Detta gör det svårt att utveckla ett ett-till-ett förhållande mellan
indexeringstermerna hos de olika språken i en tesaurus. ISO menar dock att det finns
lösningar på dessa problem och har utarbetat förslag på lösningar i standarden då dessa fall
uppkommer vid tesauruskonstruktion. De menar också att det finns fem grader av ekvialens
mellan termer hos olika språk. Men att i de allra flesta fall, upp till 90% i vissa fall, (beroende
på språk och disciplin) är termerna oproblematiska och besitter exakt ekvialens.

Trots det riktas idag från en del håll kritik mot flerspråkiga tesaurer just på grund av icke-
ekvivalenta termer mellan olika språk. Det finns de som menar att nya former för konstruktion
av flerspråkiga tesaurer är nödvändiga för att möta framtidens mångkulturella värld. Det är
dock långt ifrån alla som håller med om detta och menar att traditionella flerspråkiga tesaurer
är effektiva nog för detta syfte. Följande citat speglar bra hur uppfattningarna skiljer sig åt:

The problems of multilingual thesaurus are no worse, in kind, than those of monolingual
thesaurus construction; providing of course that there are competent linguists available.”5

                                                                
1 Davies, Sylvia & Jorna, kerstin (2001). Multilingual thesaurus for the modern world: No ideal solution, s. 1.
2 Oard W, Douglas (1997). SIGIR-97 Tutorial: Cross language Information Retrieval.
3 Hudon, Michèle (1997). Multilungal thesaurus construction: integrating  the views of different cultures in one
gateway to knowledge and concepts, s. 112.
4 Hudon, Michèle (1998). Compability and identity are not synonym: Conceptual structures in multilingual
thesauri, s. 152.
5 Aitchison, Jean, Gilcricht, Alan & Bawden, David (1997). Thesaurus Construction and Use: A Practical
Manual, s. 135.
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Ovanstående citat är hämtat ur Thesaurus Construction and Use: A practical manual. av J.
Aitchison, A. Gilcricht och D.Bowden. De jämför här med enspråkiga tesaurer. Tidigare i
samma verk hänvisar de till en undersökning av Krook och Lancaster beträffande problem hos
enspråkiga: ”They [Krook & Lancaster; min anm.] find that the majority of basic problems of
thesaurus had alredy been solved by 1967…” 6

Man menar väl här egentligen att de flesta problem i stort sett redan är lösta vad beträffar
konstruktion av såväl enspråkiga som flerspråkiga tesaurer. Ett antal senare artiklar tyder dock
på att så inte skulle var fallet eftersom man där föreslår nya metoder för konstruktion av
flerspråkiga tesaurer. Två sådana artiklar är Multilingual Thesaurus for the Modern World:
No ideal solution? av K.Jorna & S.Davies och Thesaurus and Beyond: An advanced formula
for linguistic engineering and information rerieval av W.Schmitz-Esser7. Nedanstående citat
är hämtat ur den förstnämnda artikeln:

…diverse user groups from different cultural and linguistic background seek access to equelly
diverse pieces of information. The authors of this paper believe that most current forms of
multilingual information access are inadequate for this role, and that a new form of multilingual
thesaurus is required .8

De ovanstående citaten är lämpliga som utgångspunkter för den här uppsatsen. Den här
magisteruppsatsen behandlar problem orsakade av icke-ekvivalenta termer mellan språk hos
traditionellt konstruerade flerspråkiga tesaurer. Diskussionen om framtida metoder för
flerspråkig tesauruskonstruktion bottnar huvudsakligen i ekvivalensproblematiken. Även
faktorer som organisationsfrågor, kostnadsfrågor och liknande spelar naturligtvis in i
diskussionen men ligger dock något utanför den här uppsatsens ram.

1.2 Val av ämne

Den här uppsatsen är en fortsättning på min b-uppsats som jag skrev tillsammans med Stefan
Virtala, vilken behandlade flerspråkiga tesaurer på ett mer generellt plan. Mitt intresse för
språk har växt fram under mina vistelser utomlands. Jag har bland annat varit på en längre
språkresa i Frankrike. Jag har också studerat två terminer som ERASMUS student på
bibliotekhögskolan Escuela Universitaria de Biblioteconomia y Documentatión i Madrid. Där
har jag konfronterats med problemet att formulera sökfrågor på spanska vid databassökning.
Men tesaurus och ämnesordsindexering var också mer betydande ämnen där, vilket gjorde att
mitt intresse ökade för tesaurus. Jag har dock ingen språkvetenskaplig bakgrund, vilket man
kanske bör ha när man skriver en sådan här uppsats. Innan har jag läst litteraturvetenskap och
idé –och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet. Språkvetenskap är dock inte helt
främmande för mig eftersom texter av de större lingvistiska namnen som Saussure,
Wittgenstein, Barthes m.fl. ingår vid idé –och lärdomshistoriska studier. Ämnet flerspråkiga
tesaurer tycks också ganska så orört i Sverige vilket gör det mer spännande.

                                                                
6 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 13.
7 Schmitz-Esser, Winfried (1999). Thesaurus and Beyond: An advanced formula for linguistic engineering and
information retrieval, s. 10-22.
8 Davies, Sylvia & Jorna, Kerstin (2001), s. 1.



8

1.3 Teoretisk ram och empiriskt material

Den teoretiska ramen för undersökningen utgörs av ISO:s(International Standard
Organization) standarder. ISO 2788 är standarden för enspråkiga tesaurer och ISO 5964 är
standarden för flerspråkiga. Vid konstruktion av flerspråkiga är det tänkt att bägge ska
användas på grund av att strukturer och språkproblem till stor del är gemensamma. Det är
främst ISO 5964 som används i den här studien. Det är i den det redogörs för olika grader av
ekvialens mellan termer i olika språk. Den anger vilka problematiska situationer som kan
tänkas förekomma vid flerspråkig tesauruskonstruktion och tillhandahåller lösningar på dessa
problem.

För att titta på hur det förhåller sig i verkligheten har en fallstudie av Europeiska Unionens
flerspråkiga tesaurus Eurovoc gjorts. Eurovoc används för indexering och återvinning av
dokument i EU:s institutioner. Den är indelad i olika ämnesavdelningar och finns tillgänglig
på unionens alla officiella språk, däribland svenska. Det är de svenska indexeringstermerna
under avdelningen Undervisning och kommunikation som utgör det empiriska materialet för
den här studien.

1.4 Syfte och problemställning

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera, definiera och klargöra vilka som är de
specifika språkliga problemen hos flerspråkiga tesaurer. Med specifika problem görs här en
avgränsning gentemot de gemensamma problemen som finns i såväl enspråkiga som
flerspråkiga tesaurer. Undersökningen gör inte anspråk på att fastslå huruvida de traditionella
metoderna för flerspråkig tesauruskonstruktion är lämpade för framtidens globala
informationsutbyte. Men den närmar sig frågan något genom att uppsatsen behandlar just det
område där en stor del av kritiken mot flerspråkiga tesaurer ligger.

Det övergripande syftet och de två generella frågor som uppsatsen kretsar kring är:

• Vilka är de språkliga problemen specifika för flerspråkiga tesaurer och av vilken
karaktär är de?

För att besvara det har jag valt att titta på förhållandet mellan vad standarden säger om
problemen och hur det ser ut i praktiken. Det har resulterat i tre mer specificerade frågor:

• Hur har de svenska indexeringstermerna påverkats av flerspråkigheten i Eurovoc?
• I vilken grad överensstämmer standardens definition av problemen med de problem som

förekommer hos de i studien utvalda termerna i Eurovoc?
• I vilken utsträckning har man i Eurovoc följt standardens förslag till lösningar på dessa

problem ?
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1.5 Disposition

Introduktion
Uppsatsen inleds med en introduktion i ämnet tesaurus. Centralt i den här uppsatsen är
begreppen ’term’ och ’begrepp’. Dessa definieras här utifrån språkvetenskapliga teorier för att
sedan appliceras på ämnesrepresentation och flerspråkig tesaurus. Sedan introduceras läsaren i
hur en tesaurus fungerar vilket är nödvändigt för att den icke insatte ska kunna följa
resonemanget i den fortsatta uppsatsen. Tekniska termer och begrepp som används i
uppsatsen definieras löpande i detta avsnitt. För övrigt definieras begrepp löpande i hela
uppsatsen när de först förekommer.

Forskningsöversikt
I det här avsnittet sätts flerspråkiga tesaurer in i ett större sammanhang. Här redogörs för
historisk och aktuell forskning på området. Det diskuteras alternativa metoder för
flerspråkighet, för att sedan fokusera på forskning runt ekvivalensproblemet. Relevant
litteratur som ISO 5964 presenteras i sin kontext i detta avsnitt.

Teoretisk Ram
Här redogörs för de språkliga problemen som är specifika för flerspråkig tesaurer utifrån ISO
5964. Exempel konstruerade av ISO illustrerar vilka icke-ekvivalenta situationer mellan
termer hos olika språk som kan förekomma när en flerspråkig tesaurus skapas. Exemplen
kommenteras och kategoriseras utifrån olika grader av ekvivalens och olika situationer inom
samma grad av ekvivalens. Lösningar som ISO tillhandahåller redogörs i detta avsnitt.

Metod
I det här kapitlet presenteras först Eurovoc kortfattat. För att på så vis ge en bild av hur
tesaurusen är uppbyggd och fungerar. Avsnittet syftar till att innan metoden presentera
tesaurusen i sin helhet med tanke på språk och ämnesområden som har valts bort från
undersökningen. I metodavsnittet redogörs för hur urvalet av indexeringstermer gått till. Här
redogörs också för tillvägagångssättet jag valt för att besvara frågeställningarna.
Undersökningen utförs i flera steg. En kvantitativ ansats görs för att avlägsna termer som
används i svenska språket som problemfria. Det görs med hjälp av ordlistor, ordböcker och
sökning efter termer på webben. De återstående termerna analyseras sedan utifrån kvalitativa
ansatser med hjälp av jämförelser mellan språk, relationer i tesaurusen och med hjälp av de
kvantitativa sökresultaten. Reliabilitet och validitet utifrån använd metod diskuteras
avslutningsvis.

Resultat
Här presenteras resultaten från undersökningen. Först presenteras kortfattat de kvantitativa
resultaten. Sedan följer ett längre avsnitt där de mer problematiska termerna eller tveksamma
termerna analyseras och kategoriseras. Resultaten jämförs här med ISO:s teorier.
Analysen av de undersökta termerna är en betydande del av resultatet och är placerat i detta
avsnitt. Detta ska dock inte förväxlas med analysen av resultatet som görs i
diskussionsavsnittet.
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Analys/Diskussion
Resultaten diskuteras och analyseras i samband med att frågeställningarna besvaras. Tänkbara
orsaker till resultaten diskuteras. ISO:s teorier och andra tesaurusforskares teorier diskuteras i
samband med de empiriska resultaten. Sedan redogörs för slutsatserna av undersökningen och
på vilka sätt resultaten kan bidra till forskningen Framtiden för flerspråkiga tesaurer
diskuteras avslutningsvis mer fritt.

Sammanfattning
Uppsatsen i sin helhet sammanfattas kortfattat i detta avsnitt.
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2. Introduktion

2.1 Tesaurus

Termen ”tesaurus” är den latinska formen av det grekiska ordet ”thesauros” vilket
ursprungligen betyder skattkammare. På 1500-talet återupptogs termen och man började
använda den som synonym till ordbok (en skatt av ord). Termen föll sedan i glömska tills
Peter Mark Roget’s återupplivade den 1852, som titel till hans lexikon för synonymer. Syftet
med arbetet var att ge användare ett urval bland liknande termer, när den först tänkta termen
inte riktigt passade in i sammanhanget.9

Hundra år senare, i början på 50-talet började man använda ordet tesaurus igen, som namn för
ordlistor, men med rakt motsatt syfte –att fastställa användning av endast en term som ska
representera ett begrepp, för att på så vis eliminera synonymer. En likhet med Roget´s
Thesaurus är dock att bägge visar på termers hierarkiska och associativa relationer till
varandra. En tesaurus av idag är en lista över kontrollerat vokabulär, där likheter,
homografiska, hierarkiska och associativa samband är tydligt angivna med hjälp av
standardiserade indikatorer. Dess syfte är att tillhandahålla konsekvens i fråga om termval vid
indexering av dokument. Detta ska sin tur underlätta sökningen genom att man har bestämda
ingångstermer till dokumenten i form av deskriptorer.10

Tesaurer förekommer i såväl pappersform som i elektronisk form, även om det senare blir allt
vanligare. Idag finns ofta tesaurer tillgängliga elektroniskt i databasens gränssnitt som
exempelvis LISA Thesaurus i databasen Library and Information Science Abstracts.
Det primära syftet med en tesaurus är idag, enligt Aitchison, att tillhandahålla termer vid
informationsåtervinning i databaser. Men innan dess används den av indexeraren.
Indexeringen startar med att indexeraren gör en intellektuell analys av dokumentet för att
avgöra på begreppsmässig nivå vad dokumentet handlar om. Därefter tilldelas dokumentet de
indexeringstermer som bäst representerar begreppen, vilka hämtas från termlistan, dvs.
tesaurusen. När sedan sökningen görs används tesaurusen för att ge användaren de termer som
dokumenten i databasen är indexerade med.11 Syftet är detsamma för en flerspråkig tesaurus
men med extensionen att indexerare och informationssökare ska ges möjlighet att arbeta med
deras modersmål eller åtminstone med ett språk som är dem familjärt. 12

                                                                
9 American National Standards Institute (1994). Guidlines for the Construction, Format and Management of
Monolingual Thesauri, s 38.
10 American National Standards Institute (1994). Guidlines for the Construction, Format and Management of
Monolingual Thesauri, s 38.
11 Aitchison, Jean, Gilcricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 3.
12 ISO/TC 46 (1985). ISO 5964: Guidlines for the establishment and development of multilingual thesauri,
s. 6.
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2.2 Förhållandet Begrepp och Term

I en flerspråkig tesaurus är det meningen att olika termer från olika språk ska representera ett
och samma begrepp. ’Begrepp’ och ’term’ som är centralt i den här studien är två enheter som
ofta förväxlas.13 Det är därför lämpligt att definiera dessa två enheter och klargöra vilket
förhållande de har till varandra. Det går att urskilja två skolor beträffande förhållandet
’begrepp’ och ’term’. Den ena härrör från lingvisten Saussure och är baserad på teorin om
’det språkliga tecknet’. Den andra är baserad på teorin om ’den semiotiska triangeln’, vilken
brukar tillskrivas filosoferna Ogden & Richard.14 Hos Saussure är ’det språkliga tecknet’ två
sidor av samma sak  -innehållssida och uttryckssida15 Ogden beskrev ’den semiotiska
triangeln’ som relationer mellan tre enheter  -symbol, tanke och referent. ’Terminologiläran’
som är läran om begrepp och termer och deras relationer16tar sin utgångspunkt i ’den
semiotiska triangeln’ vilken utgör en central del i dess läror.17 Terminologin som är besläktat
med området ämnesrepresentation används i det här avsnittet för att tillsammans med ISO
definiera relationerna kring begrepp och termer. Detta appliceras sedan på
ämnesrepresentation och flerspråkiga tesaurer. Men först något om ’den semiotiska triangeln’.

2.2.1 Den Semiotiska triangeln

Ogden & Richard skilde mellan de tre enheterna ’thought or reference’, ’symbol’ och
’referent’. De tre enheterna utgör hörnpelarna i deras triangeln som de utarbetade i The
Meaning of meaning 1923. De menade att de tre enheterna bör hållas isär eftersom de utgör
tre skilda företeelser.

Thoughts or Referense

Symbol                                                  Referent
Figur 1. Ogden & Richards
Semiotiska triangel.18

Överst i triangeln har man placerat ’thought or reference’. ’Thought or reference’ kan här
översättas med tanke eller föreställning och dess referering till någonting. Det är det som med
                                                                
13 ISO/TC 46 (1984). ISO 2788: Guidlines for the establishment and development of monolingual thesauri, s,. 1.
14  Ofta hänvisas till Ogden & Richard (se exempelvis Terminologiläran och dess relationer till andra områden:
nordisk  forskarkurs i Mariehamn  s. 77). Idéen om särskiljandet mellan symbol, tanke och referent härrör
emellertid från den amerikanske filosofen Charles S. Peirce som använde enheterna sign, interpretant och object
vilket är samma sak. Hardwick S. Charles (1977) Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles
S. Peirce and Victoria Lady Welby, s. xxxi.
15 Saussure, Ferdinand de (1970). Kurs i allmän lingvistik, s. 93-98, 145-149.
16 Terminologins Terminologi (1989). (NordTerm Publication 2), s. 8.
17 Laurén, Christer & Picht, Heribert (1990). Terminologilärens og dens anvendelse, s 8.
18 Ogden, C.K & Richard, I.A (1966). The Meaning of meaning: A study of  the influences of language upon
thought and of science of symbolism, s. 11.
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ett enhetligt ord kallas ’begrepp’ hos terminologerna. ’Symbolen’ som befinner sig i
triangelns vänstra nederkant är hos Ogden & Richard endast instrument. Symbolerna är det
som motsvaras av termer, ord eller tecken. Dessa är enligt Ogden & Richard utbytbara.

’Referenten’ som är placerad i triangelns högra nederkant ligger egentligen utanför språkets
domäner. Referenten eller referenterna är de verkligt existerande objekten oberoende av
språket. Ordet ’referent’ står för vad vi tänker på eller refererar till när vi använder språket.
Det kan vara något abstrakt eller ett konkret ting. Därav ordet referent i stället för ting eller
objekt som har mer materiella associationer.

Ogden & Richards tes är att man alltid måste utgå från ’begreppet’(föreställningen). Mellan
’symbolen’ och ’referenten’ finns endast en indirekt förbindelse. Termen ”hund” har enligt
dem inget att göra med det verkliga objektet hund eller hundar som går omkring på gatorna.
Det krävs en ’tanke’ av något slag för att ord eller termer ska få någon mening. Först då
uppstår en förbindelse mellan ’symbol’ och ’referent’. Mellan symbolen och begreppet finns
en direkt förbindelse orsakad delvis av sociala och psykologiska associationer och delvis av
refereringarna till de verkliga objekten. Mellan begreppet och referenten finns en direkt
förbindelse när vi tänker på något som uppfattas med sinnena. Eller en indirekt när vi tänker
på något vi inte ser framför oss för stunden.

Förenklat innebär ’den semiotiska triangeln’ att ’termen’ (symbolen) symboliserar
’begreppet’(föreställningen) som i sin tur refererar till ’referenten’ –den verkliga företeelsen –
det begreppet står för 19

2.2.2 Begrepp och termer i ämnesrepresentation

Ämnesrepresentation är en form av språk. På spanska exempelvis heter motsvarande ämne
’lenguaje documental’ (dokumentspråk), vilket innefattar klassifikation och indexering.20

Indexeringsspråken är inte språk i ordets rätta bemärkelse men de har en språkliknande
struktur. De olika indexeringsspråkens bruk av naturligt språk varierar emellertid.
Klassifikationssystem, ämnesordlistor och tesaurer kan ses som konstgjorda språk för att
beskriva innehållet i dokument. ’Ämnesrepresentation’ ligger nära de språkvetenskapliga
disciplinerna ’terminologi’ och ’morfologi’ såtillvida att alla har det gemensamt att de har
ordet som objekt. ’Morfologi’ är läran om språkens minsta betydelsebärande enheter och
deras kombination till större ord. ’Terminologi’ är läran om fackliga ord, dess termer, begrepp
och definitioner.21 I den här uppsatsen är det främst terminologi det handlar om beroende på
att morfologi ofta är en angelägenhet inom varje enskilt språk.

Den moderna terminologigläran illustrerar vanligtvis ’begreppet’ med hjälp av ’den
semiotiska triangeln’. Fast terminologerna använder sig av ytterligare ett element: ’definition’
och skapar en tetraeder av triangeln (se figur 2). Liksom hos Ogden & Richard är det hos
terminologerna ’begreppet’ och inte ’uttrycket’ de utgår från. Det är ’begreppet’ som ska
definieras, inte uttrycket. Hos dem finns inte den ofrånkomliga förknippning av uttryck och
innehåll som hör samman med Saussures teckenbegrepp. ’Begreppet’ existerar oberoende av
’uttrycket’.22

                                                                
19 Ogden, C.K & Richard. I.A (1966),  s. 7-12.
20 Escuela Universitaria de Biblioteconomia y documentatión (EUBD) (2003).
21 Henriksen, Tor (2001). Bibliotek –og informasjonsvitensapen og språket: kort översikt, s. 1-7.
22 Laurén, Christer & Picht, Heribert (1990), s. 8.
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’Begrepp’ definieras hos terminologiläran som en mental föreställning om en referent eller
flera referenter. Begreppen används för att strukturera vetande och de behöver nödvändigtvis
inte ha något motsvarande uttryck.23 Definitionen kan jämföras med ISO:s lexikon för
information och dokumentation som ligger inom ramarna för identifikation och beskrivning
av informationsresurser -Glossary of terms and definitions in International Standards
developed by ISO/TC 46/SC 924 där definitionen för ’begrepp’ är: ”A unit of thought”. 25

’Referent’ beskrivs inom terminologin som en företeelse som kan påvisas eller uppfattas.26

Vare sig i terminologiläran eller hos Ogden finns en direkt förbindelse mellan ’term’ och
’referent’. I en tesaurus är det begreppet som representeras med hjälp av indexeringstermer.
27Det vill säga människans uppfattning eller föreställning om referenten (företeelsen eller
objektet) inte referenten i sig.

’Definition’ är enligt terminologiläran en språkligt utformad beskrivning av ett begrepp som
ska avgränsa begreppet mot andra begrepp. Det görs med hjälp av kännetecken kopplade till
begreppet, dvs. egenskaper hos referenten eller referenterna.28 Nationalencyklopedins artiklar
är ett exempel på definitioner. Definitioner av begrepp i en magisteruppsats är ett annat
exempel på definitioner. I tesaurus används ibland så kallade ScopeNotes för att definiera en
deskriptor vilket också är en form av definition (Mer om ScopeNotes i avsnittet tesaurusens
relationer s. 18).

’Term’ definieras hos terminologerna som ett språkligt uttryck för ett begrepp. Termer kan
utgöras av enskilda ord, ordgrupper eller förkortningar. För att ett språkligt uttryck ska få
kallas ’term’ menar terminologerna att det måste vara allmänt känt och helst erkänt bland
fackspecialister inom området.29 Information och dokumentationslexikonet definierar ordet
’term’ på följande vis: ”word, phrase or symbol used to denote a concept”. 30 Information och
dokumentationslexikonet definition av term är något friare än terminologernas i och med att
den inte behöver vara erkänd av fackfolk.

En variant av term eller tecken som är fundamental inom området ämnesrepresentation är
’indexeringsterm’. För indexeringsterm har information och dokumentationslexikonet
följande definition: ”The representation of a concept in the form of either; a term derived from
natural language, preferably a noun or noun phrase or a classificaton symbol”.31 Även en
klassifikationskod kan enligt information och dokumentationslexikonet vara en
indexeringsterm. En ’indexeringsterm’ i en tesaurus eller i en ämnesordlista är en term som
används för indexering. Den kallas också i tesaurussammanhang för ’föredragen term’. I en
tesaurus finns också ’icke-föredragna termer’. Dessa används inte för indexering utan
hänvisar till de föredragna termerna, vilket kommer att förklaras utförligare i avsnittet
tesaurens relationer (s. 16-18). Ofta används termerna ”deskriptor” eller ”föredragen term”. i
                                                                
23 Terminologins Terminologi (1989), s. 8.
24 Detta bör påpekas att detta verk inte är en ISO-standard, utan en sammanställning av begreppsdefinitioner från
olika ISO standarder inom information och dokumentation. Den officiella standarden för terminologi inom
information och dokumentation finns i  ISO 5127, vilken dock inte finns tillgänglig på Internet.
25 ISO/TC 46: International Organization for Standardization (2002). Glossary of terms and definitions in
International Standards developed by ISO/TC 46/SC 9.
26 Terminologins Terminologi (1989), s. 10.
27 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 3.
28 Terminologins Terminologi (1989), s. 7-21.
29 Terminologins Terminologi (1989), s. 20.
30 ISO (2002).
31 ISO (2002).
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stället för ”indexeringsterm”. 32 Man kan säga att ”deskriptor”, ”indexeringsterm” och
”föredragen term” inom ramarna för tesaurus är synonymer. Termen ”indexeringsterm” har
dock en något vidare betydelse, och kan även användas för klassifikationssymboler och
indexering utan hjälp av tesaurus. I Eurovoc används termen ”deskriptor”. I den här uppsatsen
används främst beteckningen ”deskriptor” men även de övriga två beteckningarna
förekommer. Med hjälp av terminologilärans ’semiotiska tetraeder’ sammanfattas
ovanstående resonemang applicerat på ämnesrepresentation i form av flerspråkiga tesaurer
och klassifikation.

                                                                       (begrepp)

                                                                                                                             Flerspråkig
                                                                                                                                                      Tesaurus      UDK
                                                                                                                             Stjärna          524.3
                                  (referent)                                                                                                     Estrella
                                 ( referenter)                                                                                    (term)    Star
                                                                                                                                                      Etoil

                                                                         (definition)

                                                                       Scope Note: himlakropp, planet
                                                                                            Fixstjärna

Figur 2. ’Semiotiska tetraeden’ applicerad
               På ämnesrepresentation. Uppsatsförfattarens egen modifikation.
               (en liknande modell finns dock i ISO:s ”Guide to Terminology”)

I ovanstående modell är det begreppet ’stjärna’ som representeras med deskriptorer i fyra
olika språk. Att UDK-termen ligger där beror på att ett internationellt klassifikationssystem
som UDK(Universal Decimal Classification) på sätt och vis är en flerspråkig tesaurus,
eftersom klassifikationskoderna är i stort sett samma i de flesta UDK-versioner.
(klassifikation som flerspråkiga verktyg diskuteras något i nästa kapitlet Forskningsöversikt.
s. 24-25 ). En ScopeNote ligger där för att illustrera en definition. Här med syftet att det inte
ska bli förväxlingar med en ’stjärna’ i bemärkelsen känd artist.

Språk är givetvis mer komplext än vad som visas här. Saussure uttrycker det som: ”…språket
– det mest komplexa och mest universella av alla system…”33. Ord genomgår semantiska
förändringar. Saussure menar att det som förbinder tecknen med det betecknade är ’arbiträr’,
d.v.s. godtyckligt. Ord är inte förbundna till det de betecknar med några naturlagar. Olika

                                                                
32 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s 3.
33 Saussure, Ferdinand de (1970), s 96.
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tecken betecknar samma sak i olika kulturer, orden ändrar betydelse efter kulturella och
språkliga förändringar, betydelsen förändras beroende på vilken kontext ordet står i, o.s.v. 34

Fortsättningsvis i den här uppsatsen används enkelt citationstecken när det talas om ’begrepp’.
Exempelvis när betydelsen av ett begrepp definieras. För ”term”, ”indexeringsterm”,
”deskriptor” och ”föredragen term” används dubbelt citationstecken. Termen eller tecknet i
sig diskuteras då, inte betydelsen av ordet. När ett ord betonas används kursiv stil.

2.3 Tesaurusens Relationer

Tesaurus är en form av kontrollerat vokabulär. Termerna i en tesaurus måste kontrolleras.
Detta kan göras på fler sätt.

1) Genom ’termernas form’: grammatisk form, singular eller plural, stavning, förkortningar
och om termen ska vara sammansatt eller ej.

2) Val mellan tillgängliga synonymer för att uttrycka ett begrepp.
3) Besluta huruvida behandla vissa termer i tesaurusen. Som exempelvis lånord, slang,

egennamn, företagsnamn och liknande termer som oftast inte står i ordböcker.
4) Bestämma meningen av termen med hjälp av anmärkningar i anslutning av termen. 35

Den första punkten ’termernas form’ är främst en angelägenhet inom respektive språkgrupp. I
tyskan och franskan föredras exempelvis singularis, medan engelskan kan ha antingen eller
beroende på vilket begrepp termen representerar. Generellt anges konkreta begrepp i plural
och abstrakta i singular i engelskan. 36 Denna morfologiska aspekten av språkliga problem
kommer inte att beröras nämnvärt i denna uppsats eftersom detta utgör de gemensamma
problemen hos en –och flerspråkiga tesaurer. Endast det som blir nödvändigt för att kunna
redogöra för ISO:s lösningar kommer att behandlas. Detta gäller i synnerhet sammansatta
termer. De övriga tre punkterna berörs i högre grad i den här studien som behandlar
flerspråkighet. I en tesaurus sker kontrollen av termerna genom ’tesaurusens relationer’ I en
tesaurus existerar tre grundläggande relationer mellan begreppen:

• Ekvivalenta relationer
• Hierarkiska relationer
• Associativa relationer

2.3.1 Ekvivalenta relationer

’Ekvivalenta relationer’ uttrycks i en tesaurus med hjälp av symbolerna UF(used for) och
USE(use). På svenska: används för och använd. Dessa symboler används då ett begrepp kan
uttryckas med två eller flera termer. Det rör sig då om synonymer eller kvasisynonymer. En av
                                                                
34 Sören Sjöström har skrivit om olika orsaker till semantiska förändringar i Semantisk Förändring: Hur ord får
nya betydelser (2001). Språket är dock inte helt godtyckligt menade Saussure, det bygger också på konventioner
eller kollektiva vanor precis som med mode eller seder. En enskild person kan därmed inte ensam subjektivt
använda termer efter eget godtycke och på så vis förändra språket. Saussure (1970), s 96-97.
35 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 15.
36 ISO/TC 46. ISO 2888 (1985), s. 13.
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termerna utses till föredragen term eller deskriptor som det också kallas. Det är denna term
som ska användas som indexeringsterm av dokumenten. De övriga termerna – synonymerna
eller kvasisynonymerna används ej för indexering och benämns icke-föredragna termer.

De ’icke-föredragna termerna’ förekommer dock i tesaurusen och fungerar som ingångar
(entry points) till tesaurusen. Det vill säga, om man söker på en icke föredragen termen följs
den av symbolen USE, som hänvisar till den föredragna termen. Tvärtom, söker man på den
föredragna termen eller deskriptorn följs den av UF, -används i stället för, som indikerar den
icke föredragna termen. De korsvisa hänvisningar som görs mellan föredragna och icke
föredragna termer fungerar också som betydelseförklaring av deskriptorn. 37

En indexeringsterm kan bestå av en eller flera termer. När den består av fler än en term kallas
den för en ’sammansatt term’. Ett exempel på sammansatt term från ISO är:  ”Hospital for
Children”. ”Hospital for Children” räknas som en indexeringsterm. Hos sammansatta termer
är det möjligt att använda sig av som ISO  kallar det: ’factoring’ (jag använder den svenska
termen faktorering här). Med ’faktorering’ menas att indexeringstermen kan bli delad
morfologiskt i separata delar.38 Vi kommer i nästföljande kapitel se att ISO ibland använder
sig av faktorering för att tillhandahålla lösningar hos termer som inte överensstämmer hos
flerspråkiga tesaurer. Nedan ett exempel ur Eurovoc på ”virtuellt bibliotek” som sammansatt
och föredragen term som används i stället för den icke föredragna termen ’cyberbibliotek’

VIRTUELLT BIBLIOTEK  UF  cyberbibliotek

Cyberbibliotek  USE  VIRTUELLT BIBLIOTEK

2.3.2 Hierarkiska relationer

’Hierarkiska relationer’ visar hur begreppen förhåller sig till varandra överordnat och
underordnat med hjälp av termerna. Genom att röra sig upp och ned i hierarkin är det
meningen att man ska kunna lokalisera mer specifika eller generella termer. För detta används
symbolerna BT(broader term) och NT(narrower term). Bredare term respektive smalare term.
Bredare termer representerar ett vidare begrepp och smalare term representerar ett begrepp
med specifikare mening.

Hierarkiska relationer täcker två typer av relationer. Den ena är ’generiska relationer’ som
identifierar länkar mellan klasser eller kategorier och dess medlemmar eller arter. Den andra
är hel och delrelationer eller ’partitativa relationer’. De partitativa relationerna ses vanligen
som en associativ relation vilket vi kommer till härnäst. I partitativa relationer är det ofta
frågan om delar av en helhet. Det kan vara system eller organ i kroppen, geografiska
områden, skoldiscipliner eller hierarkiska sociala strukturer m.m. 39 Nedan ett exempel på
bredare och smalare begrepp för sociologi i Eurovoc. Observera att alla tre termerna här är
föredragna termer.

   SOCIOLOGI
        BT SAMHÄLLSVETENSKAP
        NT ARBETSLIVSSOCIOLOGI

                                                                
37 ISO/TC 46. ISO 2888 (1985), s. 30-32.
38 ISO/TC 46. ISO 2888 (1985), s. 4.
39 ISO/TC 46. ISO 2888 (1985), s. 33-39.
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2.3.3 Associativa relationer

Den tredje typen av relationer i en tesaurus är ’associativa relationer’ även kallade relaterade
termer. Dessa symboliseras med RT(related term). Här rör det sig om besläktade,
närbesläktade begrepp som associeras med den aktuella termen. Men inte synonymer,
kvasisynonymer, bredare eller smalare termer. Det finns relaterade termer som tillhör samma
kategori och relaterade termer som inte tillhör samma kategori. De har ofta en mental
association och det är meningen att användaren ska bli påmind om de andra termerna. I
exemplet nedan från Eurovoc är det inte fråga om en synonym, ej heller en över – eller
underordnad term. Men termen ’digitalisering’ har associationer till termen ”skanner”. 40

DIGITALISERING
    RT SKANNER

2.3.4 Scope Notes, Kvalifikatorer och Indikatorer

I alla tre typer av relationer är syftet förutom ovanstående som sagts om respektive relation
också att sätta in deskriptorn i sitt sammanhang. Det vill säga att med hjälp av de korsvisa
hänvisningarna utifrån varje term ska man också kunna förstå vad deskriptorn betyder eller
står för. I vissa fall anses det dock att en förklaring av termen är nödvändig. Man använder sig
då av en ’Scope Note’. En ’Scope Note’ är en not där meningen av indexeringstermen
beskrivs för att avgränsa kriterier och betydelse av termen. En ’Scope Note’ betecknas av
symbolen SN. De flesta deskriptorerna i en tesaurus följs inte av en Scope Note eftersom de
förstås ändå utifrån strukturerna och hänvisningarna, men ibland kan den vara till stöd. Ett
exempel när Scope Notes kan vara användbart är vid ’neologismer’ eller ’coined terms’ som
ISO benämner dem. Neologismer är språkliga nybildningar. ISO använder sig ibland av
neologismer som lösningar vid problematiska begrepp hos olika språkgrupper. Även vid
’lånord’, dvs. ord som lånats från ett annat språk, används ofta Scope Notes. 41

I Eurovoc har man valt att använda sig av ’Scope Note’ till termen ’elektronisk utgivning’ i
exemplet nedan.

ELEKTRONISK UTGIVNING
    SN Insamling, organisering och utgivning av information via digitala, interaktiva
hjälpmedel.

Scope Notes ska dock inte förväxlas med ’qualifier’(I den här uppsatsen används termen
”kvalifikator”) En kvalifikator används normalt för att avskilja homografer från varandra. Det
vill säga termer med samma stavning men med olika betydelser. Kvalifikatorn skrivs inom
parantes och utgör en del av termen. Exemplet nedan, hämtat från ISO, är ett exempel på
kvalifikator.42

CRANES (birds)

CRANES (lifting equipment)    

                                                                
40 ISO/TC 46. ISO 2888 (1985), s. 39-44.
41 ISO/TC 46. ISO 2888 (1985), s. 20.
42 ISO/TC 46. ISO 2888 (1985), s. 16.



19

I Eurovoc använder man sig av de engelska beteckningarna för indikatorerna i alla
språkversionerna. I ISO:s exempel i avsnittet teoretisk ram används däremot varje språks egna
indikatorer. I exemplen använder sig ISO av de engelska, franska och tyska språken.

  Engelska                     Franska                    Tyska
BT broader term TG terme générique OB oberbegriff
NT narrower term TS terme spécifique UB unterbegriff
RT related term VA voir aussi VB verwandter begriff
USE use EM employer BS benutze
UF use for EP employé pour BF benutz fûr
SN scope note NE note explicative D definition

Figur 3: Indikatorer i ISO:s exempel.
43

Denna något långa introduktion i språk och tesaurus har haft som syfte att underlätta för
läsaren att förstå alla exempel på ekvivalensproblem(från ISO och Eurovoc)som i den andra
halvan av uppsatsen förekommer flitigt. Nästa avsnitt syftar till att sätta in flerspråkiga
tesaurer och ekvivalensproblemen i sitt sammanhang.

                                                                
43 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 4.
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2 Forskningsöversikt
.
3.1 CLIR

Flerspråkiga tesaurer ingår i ett större forskningsområde som går under benämningen Cross
Language Information Retrieval (CLIR). Diekema & Oard beskriver CLIR-forskningen som
inriktad på processer där ett dokument skrivet på ett språk, ska kunna återvinnas med hjälp av
sökfrågor utifrån ett annat språk. I takt med den alltmer globaliserade ekonomin och den
ökade internationaliseringen genom Internet har CLIR-forskningens betydelse ökat. Den
innefattar allt från kontrollerat vokabulär och fritext där fokus ligger på översättning av
sökfrågor till översättning av hela dokument.44 Idag är flerspråkiga tesaurer det som används i
praktiken, men även fritext system har börjat dyka upp för praktiskt bruk.45

Det är främst kontrollerat vokabulär som är av intresse för den här uppsatsen men även i viss
mån fritext. Med ’fritext’ menar man naturligt språk då termerna hämtas från titel, abstrakt,
nyckelord eller fulltext av dokumentet, vilket ofta görs på automatisk väg. Såväl enspråkiga
som flerspråkiga tesaurer används ibland för fritextsökning för att föreslå synonymer eller
smalare termer. Sökningarna riktas i allmänhet då mot titelfältet, abstraktfältet eller hela
dokumentet i fulltext. 46 Med ’kontrollerat vokabulär’ menas att termerna är utvalda av
indexerare på intellektuell väg från klassifikationssystem, ämnesordlistor eller tesaurer. Vid
sökning med tesaurus riktas då sökningarna mot deskriptorfältet47 Ofta finns möjlighet till
både fritext och kontrollerat vokabulär vid databassökning. 48

Det först dokumenterade försöket inom CLIR är från 1964 då International Road Research
system använde en flerspråkig tesaurus med indexeringstermer på engelska, franska och tyska.
1969 översatte Pevzner en större ryskspråkig tesaurus till engelska. Salton gjorde 1970 och
1973 mindre studier med tvåspråkiga termlistor på engelska och tyska. 1977 kunde man
identifiera att fyra flerspråkiga återvinningssystem med flerspråkiga tesaurer användes i
Europa. Första versionen av ISO 5964 utarbetades året därefter för att sedan uppdateras
1985.49 De första försöken med fritext inom CLIR gjordes 1990 av Landauer & Littman med
korpusbaserade tekniker och 1991 av Radwan & Fluhr 1991 med kunskapsbaserade tekniker.
Korpusbaserade och kunskapsbaserade ansatser är idag också de två dominerande områdena
för CLIR-forskning idag inom fritext.50 Vid kunskapsbaserade tekniker använder man sig av
tvåspråkiga ordböcker eller ontologier för översättning vid sökfrågor. Vid ontologier är det
vanligtvis flerspråkiga tesaurer som används.51

                                                                
44 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard (1998). Cross-language Information Retrieval, s. 223.
45 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard (1998), s. 243.
46 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 3.
47 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 5.
48 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 5.
49 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard (1998), s. 224.
50 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard 1998), s. 224.
51 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard (1998), s 233. Diekema & Oard benämner tesaurus som en ontologi.
Begreppet ontologi används lite olika, men det skiljer sig något från tesaurus. De används ofta inom artificiell
intelligens och är idag aktuella som en viktig komponent till semantiska webben. Likheter är att ontologier visar
begrepp och deras relationer. Ontologier går dock djupare i relationerna runt begreppen och kan förstås av
maskiner med hjälp av logik. Ding, Ying & Foo. Schubert (2001). Ontology research and development. Part I –
a review of ontology generation , s 131-132.
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Fritext inom CLIR har dock ännu inte varit lika framgångsrikt som fritext i enspråkiga
informationssystem, vilket kan förklaras med att forskningen är relativt ny. 52 Ett vanligt sätt
att mäta effektiviteten inom CLIR är att jämföra effektiviteten av CLIR –resultat med
motsvarande teknik för enspråkighet. Inom fritext har man uppnått mellan 50% och 75% för
motsvarande enspråkiga teknik.53 Vilket kan jämföras med kontrollerat vokabulär i form av
flerspråkiga tesaurer där man i bästa fall kan uppnå 100% av enspråkig effektivitet54        

Flerspråkiga tesaurer är dock inte helt problemfria. Oard nämner tre huvudsakliga problem:
kostnad, aktualitet och användarvänlighet. För det första är tesaurer dyra att tillverka och
underhålla. För det andra ligger tesaurer ofta efter det aktuella språkbruket eftersom nya
termer hela tiden tillkommer i språken. Detta hänger naturligtvis ihop med
underhållsproblemet, d.v.s. hur ofta tesaurusen uppdateras. För det tredje är de för otränade
informationssökare ofta svåra att använda och förstå.55 Oard nämner inte ekvivalens mellan
språk, vilket den här uppsatsen fokuserar på, som ett huvudsakligt problem. Det antyds
emellertid i samband med att utgångspunkter för konstruktion av flerspråkiga tesaurer
diskuteras. En utgångspunkt är att översätta en redan befintlig enspråkig tesaurus till ett annat
språk. Detta leder dock till att tesaurusens originalspråk får en begreppsmässig dominans över
det senast tillkomna språket.56

Vilka utgångspunkter man haft vid flerspråkig tesauruskonstruktion är av betydelse för
ekvivalensproblemens omfattning. Det finns tre huvudsakliga utgångspunkter för konstruktion
av flerspråkiga tesaurer. Den första utgångspunkten är att konstruera den från ab initio. Det
vill säga från scratch eller nolläge. Man konstruerar då en helt ny tesaurus utan direkta
referenser till termer eller strukturer hos en existerande tesaurus. Det är av ISO den mest
rekommenderade metoden. Den andra utgångspunkten, som redan nämnts, är att översätta en
redan existerande tesaurus. ISO menar att det finns två situationer för den utgångspunkten.
Den ena situationen är då feedback på originalspråket är tillåtet eller möjligt. Det vill säga
originalspråket kan bli modifierat om problem uppstår. Den andra situationen är då feedback
inte är tillåten eller möjlig av någon anledning. När den senare situation uppstår
rekommenderar ISO att inte översätta en existerande tesaurus utan i stället konstruera en ny
tesaurus, det vill säga den första utgångspunkten. Den tredje utgångspunkten är att slå
samman fler, på olika språk, redan existerande tesaurus. Även här krävs att feedback är möjlig
hos alla språk, annars rekommenderar ISO även här den första utgångspunkten. 57

3.2 ISO

ISO (International Organization for Standardization) är en organisation som arbetar för
internationell standardisering inom ett flertal områden. Det tekniska arbetet med standarderna
utförs av kommittéer som består av specialister inom de olika områdena.58 Ett område är
’Information och dokumentation’ där kommittén ’ISO TC 46’ är ansvariga för det tekniska
arbetet. Den består i sin tur av en underkommitté kallad ’ISO TC 46/SC 9’ som utvecklar och
underhåller standarder inom ramarna för identifikation och beskrivning av

                                                                
52 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard (1998), s 243.
53 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard (1998), s. 241.
54 Oard W, Douglas (1997).
55 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard (1998), s. 224.
56 Diekema, R Anne, Douglas W. Oard (1998), s 234.
57 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 6.
58 ISO/TC 46: Internat
ional Organization for Standrdization (2002). List of Technical Committes.   
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informationsresurser. ”ISO TC 46/SC 9” har publicerat ett femtontal standarder. 59  När de två
tesaurusstandarder som används i den här uppsatsen var det emellertid ”ISO TC 46/SC 5”,
tidigare ”ISO TC 46/SC 9” som hade ansvaret för arbetet. Dessa två standarderna heter ISO
2788:1986 Documentation: Guidlines for the establishment and development of monolingual
thesauri och ISO 5964:1985 Documentation:Guidlines for the establishment and development
of multilingual thesauri. Derek Austin, skaparen av PRECIS –indexeringssystemet, satt med i
kommittén när standarderna utarbetades och har haft stort inflytande på arbetet med dessa
standarder.60

Uppsatsen behandlar språkliga problem i flerspråkiga tesaurer men ISO menar att de flesta
procedurer och rekommendationer för enspråkiga tesaurer också gäller för flerspråkiga
tesaurer också. Det gäller bl.a. termernas form och grundläggande relationer i en tesaurus.

The guidelines given in this International Standard should be used in conjuction with ISO
2788, and regarded as an extension of the scope of the monolingual guidelines. It is
considered that the majority of procedures and recommendations contained in ISO 2788 are
equally valid for a multilingual thesaurus. This applies particularily to general procedures
concerning, for example, the forms of terms, the basic thesaural
relationships…. 61

De flesta språkliga problemen är gemensamma hos en – och flerspråkiga tesaurer. De är
uppbyggda på samma vis, de har samma struktur och relationerna är densamma. Därför
återfinns alla språkliga problem i enspråkiga tesaurer även i flerspråkiga. ISO definierar de
gemensamma språkliga problemen på följande vis:

Language problems which call for decision on matters such as the forms of indexing terms
(for example their representation as plurals or singulars), or the status of the term (ie
preferred or non-preferred).62

Dessa problem ligger dock något utanför den här uppsatsens ram. Här är det snarare
effektivitet hos flerspråkiga tesaurer i förhållande till enspråkiga tesaurer som är
problemområdet. Detta i enlighet med CLIR-forskning som beskrivits ovan. Det görs dock
inte någon kvantitativ mätning i förhållande till enspråkighet, men undersökningen fokuserar
på problem som inte en enspråkig tesaurus dras med. Dessa problem är i huvudsak
ekvivalensproblemen beskrivna i ISO 5964. De huvudsakliga teoretiska ramarna för den här
uppsatsen utgörs därför av ISO 5964. De gemensamma och de specifika problemen för
flerspråkiga tesaurer går dock i varandra i och med att man måste besluta hur de enskilda
språkens form ska ta sig uttryck när flerspråkiga problem ska lösas.

3.3 Ekvivalensproblemet

De specifika språkliga problemen för flerspråkiga tesaurer beror främst på att olika
språkgrupper har olika begreppsföreställningar. Det kan vara problem att uttrycka ett begrepp
i ett språk som överensstämmer med termerna i de övriga språken. ISO definierar de specifika
språkliga problemen som följande:

                                                                
59 ISO/TC 46: Internalional Organization for Standrdization (2002). Standards for identification and description
of information and documentation.
60 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 13.
61 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 1.
62 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 5.
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Language problems which call for the choice of an appropriate procedure when a term in
one language expresses a concept which cannot be represented by an exactly equivalent
term in one or more of the other languages.63

Här kan det vara på plats med en påminnelse att exakt ekvivalens mellan termer i olika språk
kan uppnås i de allra flesta fall. ISO menar att upp till 90% av termerna kan vara
oproblematiska vid konstruktion av flerspråkig tesaurus. De lösningar ISO tillhandahåller
behöver därigenom endast appliceras på en del av termerna. Men det varierar beroende på
vilken disciplin det gäller. Vissa discipliner är mer problematiska än andra vad beträffar
ekvivalens mellan termer. Problemens omfattning beror enligt ISO också på vilka språk som
är inblandade.64

Michéle Hudon har publicerat två artiklar där bland annat ISO 5964 och
ekvivalensproblematiken i flerspråkiga tesaurer diskuteras.65 Hudon menar att flerspråkiga
tesaurer är kraftfulla verktyg för att överbrygga de språkliga barriärerna förutsatt de är riktigt
konstruerade. Hon har dock identifierat problem hos många idag existerande flerspråkiga
tesaurer. Ofta utvidgar man ett språk för att överensstämma med ett främmande språks
begreppsliga struktur till den grad att vissa termer blir oigenkännliga för det egna språkets
användare. När ett begrepp existerar och är namnsatt i ett språk och inte i ett annat, försöker
man hitta en ekvivalent term i det andra språket för begreppet, vilket ibland kan leda till
meningslösa uttryck för det andra språkets användare.66

Hudon poängterar här vikten av utgångspunkter för konstruktion av flerspråkiga tesaurer. För
att undvika dessa problem menar även Hudon att konstruera tesaurusen ab initio är det mest
fördelaktiga. En annan orsak till problemet med ekvivalens som Hudon diskuterar är det ISO
kallar ’likvärdig status’ hos alla språk.67 ’Likvärdig status’ innebär att varje språk måste ha en
och endast en likvärdig deskriptor i varje språk. Det råder då ett så kallat ett-till-ett
förhållande mellan deskriptorerna hos de olika språkversionerna. Varje språk har med andra
ord lika många deskriptorer och man tillåter inte luckor i enskilda språkversioner. ISO menar
att beslutet huruvida alla språk ska ha ’likvärdig status’ ligger hos tesauruskonstruktörerna
men rekommendationerna och lösningarna i ISO 5964 är gjorda utifrån att alla språk har
’likvärdig status’.68 Även i Eurovoc som undersöks i den här uppsatsen har alla språk
’likvärdig status’.

Ett alternativ, vore enligt Hudon, att tillåta antalet deskriptorer variera hos olika språk.
Framförallt när ett begrepp existerar i en kultur och är representerat med en term, men samma
begrepp inte existerar i en annan, bör man tillåta luckor, dvs. inte ha någon motsvarande
deskriptor i det andra språket. Hon menar att en sådan tesaurus i högre grad skulle reflektera
varje språks äkta språkliga och kulturella identitet. 69 Anledningen till att man har ’likvärdig
status’ hos alla språk är enligt ISO att indexerare och användare alltid ska kunna använda sitt
eget språk för indexering och informationsåtervinning. 70En annan anledning som Hudon
nämner, är att i datorbaserade system som de sett ut tills idag med automatisk indexering,
                                                                
63 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 5.
64 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 7.
65 Hudon är forskare på École de bibliothéconomie et des sciences de l`linformation, Université de Montréal, i
Canada. Canada är som bekant ett tvåspråkigt land. Skolan här har ett franskt namn, vilket gör att man kan gissa
att man haft problem med exempelvis engelskans dominans i landet och därav intresset för ämnet. [min gissning]
66 Hudon, Michèle (1997), s. 111-114.
67 Hudon, Michèle (1997), s. 114.
68 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985),  s. 2,6.
69 Hudon, Michèle (1997), s. 114.
70 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 6.
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sökning etc. har det varit nödvändigt med ’likvärdig status’.71 Idag finns dock möjligheter
menar hon att med teknikens hjälp tillhandahålla separata strukturer genom någon form av
språkneutrala skiftmekanismer.72 Hudon går inte något djupare in på de tekniska detaljerna
men betonar i sina bägge artiklar att varje språks kulturella särart bör bibehållas så långt som
möjligt och att neologismer och lånord därför bör undvikas. Hon går så långt att hon talar om
”kulturell imperialism” hos vissa flerspråkiga tesaurer och menar att man borde tala om
”multikulturella tesaurer” i stället flerspråkiga tesaurer. I flerspråkiga länder som Canada där
franskan inte står lika högt som engelskan har flerspråkiga tesaurer också en politisk
dimension menar hon. 73 Hudon menar dock att de traditionella utifrån ISO skapade
flerspråkiga tesaurer har en framtid, men efterlyser en uppdatering av standarden där större
hänsyn tas till varje språks kulturella särart och att varje språk behandlas likvärdigt. 74

Som nämnts i inledningen har även förslag på helt nya metoder för flerspråkig
tesauruskonstruktion presenterats. Eftersom dessa metoder endast är på förslagsstadiet ännu
nämns de här bara kortfattat. Det kan bl.a. nämnas att de två artiklarna omtalade i inledningen
skrivna av Jorna & Davis respektive Schmitz-Esser, bägge är närmanden till
klassifikationssystem. Dessa förslag till flerspråkiga tesaurer påminner om
klassifikationssystem såtillvida att de använder sig av facetter för att överbrygga
ekvivalensproblemet. Genom språk och kulturbaserade facetter som skiljer sig åt hos de olika
språkversionerna ersätts de, i traditionella flerspråkiga tesaurer, associativa relationerna.
Schmitz-Esser använder sig av tretton facetter75 och Jorna av fem. 76 Bägge artiklarna bygger
också på att varje deskriptor följs av encyklopediska artiklar som talar om den exakta
betydelsen av deskriptorn. 77 Även om dessa föreslagna metoder skulle klara
ekvivalensproblemet bättre än traditionella flerspråkiga tesaurer så är de mycket kostsammare
och kräver mer arbete. De är dock endast förslag och på diskussionsstadiet ännu, vilket också
författarna till artiklarna påpekar.78

Att utgå från strukturer och begreppsgrupperingar i befintliga klassifikationssystem vid
flerspråkiga tesaurer är däremot redan ett faktum. Ett exempel är jordbrukstesaurusen ’CAB
Thesaurus’ som är baserad på ett redan existerande klassifikationsschema.79 Ett annat
exempel är ’EBTI Thesaurus’, en flerspråkig tesaurus som används i Europeiska Unionen för
indexering av produkter och varor. Den konstruerades utifrån CN(Combined Nomenclature)
som är ett enumerativt klassifikationssystem för ’EBTI database’. Det gjordes genom att, som
Corentin & Gilcricht beskriver det: ”thesaurize” CN klassifikationssystem. Det vill säga skapa
en standardiserad deskriptor för varje namngiven klassifikationskod så långt som möjligt.
Men att ge de namngivna koderna en mer naturlig karaktär i deskriptorn.  80 För att söka i flera
databaser samtidigt som i DIALOG eller DATASTAR har förslag på att använda sig av UDK

                                                                
71 Hudon, Michèle (1997), s. 113.
72 Hudon, Michèle (1998), s. 153.
73 Hudon, Michèle (1997), s. 112.
74 Hudon, Michèle.(1998), s. 154.
75 Schmitz-Esser, Winfried (1999), s. 10-22.
76 Davies, Sylvia & Jorna, Kerstin (2001), s. 284-295.
77 Davies, Sylvia & Jorna, Kerstin (2001), s. 284-295.
78 De är på diskussionsstadiet såtillvida att dessa former av tesaurus ännu inte börjat användas i olika
informationssystem. Men såväl Schmitz som Davies & Jorna har konstruerat egna tesaurus utifrån deras förslag.
InfoDEFT thesauri av Davis & Jorna och Schmitz-Esser ställde ut en tesaurus på EXPO 2000 i Hannover.
79 Dexter Clarke, Stella G. (1997). The Construction of a multilingual thesaurus based, on a classified structure,
s. 120-128.
80 Corentin, Roulin & Gilcricht, Alan (1997). A multilingual thesaurus for indexing description of goods:
characteristics and link with the corresponding classification scheme, s. 98.
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som ett neutralt språk föreslagits. UDK skulle då fungera som ett ”switching language”, ett
sorts intermediärspråk, vilket skulle underlätta översättning från ett språk till ett annat.81

Den flerspråkiga dimensionen är dock densamma även om man använder sig av
klassifikationssystem. Såväl ’EBTI Thesaurus’ och ’CAB Thesaurus’ följer
rekommendationerna i ISO 5964. Tesaurusen blir ju dock mer neutral med tanke på de olika
språkversionerna. Men ekvivalensproblem finns även om man använder sig av
klassifikationssystem. Corentin & Gilcricht ger ett exempel på räkor i CN, där engelskan har
både ”shrimps” och ”prawns” för positionen 0306.13 i CN, medan franskan har endast en:
”crevettes” och spanskan fyra: ”camarones”, ”langostinos”, quisquillas” och ”gambas”. Detta
orsakar ekvivalensproblem i ’EBTI Thesaurus’ där man har endast två deskriptorer för dessa
begrepp.82

Studien som görs i den här magisteruppsatsen skiljer sig från tidigare forskning såtillvida att
den undersöker problem i en existerande flerspråkig tesaurus och jämför med ISO. Hudons
artiklar är den forskning som ligger närmast till hands. När ekvivalensproblemen diskuteras
utgår hon emellertid endast från ISO:s standarder och använder sig endast av ISO:s exempel
(Hudon nämner förvisso att hon identifierat problem hos existerande tesaurer, men inte i
vilken). Överhuvudtaget när detta problem omnämns i CLIR forskning så hänvisar man oftast
till ISO 5964 eller Hudon. Visserligen exemplifierar Corentin & Gilcricht, Dexter Clarke m.fl.
ekvivalensproblem från existerande tesaurer med några enstaka exempel. Men ingen tidigare
forskning undersöker ett urval av termer som i den här studien. På så vis uppnås en
helhetsbild av problemet i och med att även ekvivalenta termer lyfts fram. Nackdelen är dock
att det inte finns etablerade metoder att applicera på undersökningen.

I Sverige tycks emellertid intresset svalt för flerspråkiga tesaurer och för CLIR-forskning
överhuvudtaget. Åtminstone att döma av artiklar inlagda i nordiskt BDI-Index,83. Av
magisteruppsatser på BHS som finns tillgängliga på Internet finns endast en som behandlar
CLIR-forskning. 84. Det kan ju tyckas märkligt med tanke på Internets framfart, vilket gör att
internationella databaser blir åtkomliga från olika delar världen. En förklaring kan vara att det
är relativt nytt. En annan förklaring kan vara att, engelskan har varit som Dexter Clarke
benämner det, ett: ”lingua franca”. Kommunikation mellan universitet, indexering och
abstrakt produceras i stor utsträckning i engelskspråkiga länder. Att flerspråkigheten ökar är
ändå en realitet.85 Corentin & Gilcricht menar att i ett system som EBTI då man söker i
dokumentbeskrivningen med fritext går ungefär 1/3 av dokumenten förlorade om man inte
behärskar att formulera sökfrågor på tyska.86

                                                                
81 Frâncu, Victoria (1997). Language barriers and bridges: A comparative study on three UDC editions, s. 72-77.
82 Corentin, Roulin & Gilcricht, Alan (1997), s. 103.
83 Jag har där sökt på såväl engelska och svenska termerna för flerspråkiga tesaurus. Jag har också gått igenom
träffarna på enbart ”tesaurus” och sökt på ”CLIR” .Där finns inget som behandlar ämnet.
84 Magisteruppsatsen som finns är en forskningsöversikt och behandlar flerspråkiga tesaurus något i
bakgrundskapitlet: Cederlund, Petter (2002). Cross-Language Information Retrieval: En granskning av tre
översättningsmetoder använda i experimentell CLIR-forskning.
85 Dexter Clarke, Stella G. (1997), s. 72.
86 Corentin, Roulin & Gilcricht, Alan (1997), s. 98.
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4. Teoretisk Ram

4.1 Grader av ekvivalens mellan språken

I det här avsnittet redogörs för språkproblem som uppstår specifikt i flerspråkiga tesaurer. Vid
konstruktion av flerspråkiga tesaurer skiljer man mellan ’source language’ och ’target
language’. ’Source language’ är det språk som används som utgångspunkt när en deskriptor
blir översatt till den närmaste motsvarande termen i ett annat språk. Övriga språk går under
beteckningen ’target language’.87 (Här används beteckningarna ’källspråk’ och ’målspråk’).
ISO menar att det finns fem olika nivåer av ekvivalens mellan termerna hos de olika språken88

• Exakt ekvivalens
• Inte exakt ekvivalens
• Delvis ekvivalens
• En till flera termers ekvivalens
• Ingen ekvivalens

Exemplen som följer är alla hämtade från ISO 5964. Exemplen följs av egna kommentarer
och översättningar till svenska för att göra situationerna begripligare.

4.2 Exakt ekvivalens

Med ’exakt ekvivalens’ menar man att det existerar termer i de olika språken, som hänvisar
till samma begrepp. De kan antingen vara morfologiskt relaterade, dvs. ha samma
betydelsebärande orddelar eller vara icke-morfologiskt relaterade. De kan också uttrycka
samma idé utifrån olika synvinkel. Det engelska ordet ”blackbird” har två betydelsebärande
ord, ”black” och ”bird”, liksom det svenska som har ”kol” och ”trast” för ”koltrast”. De
räknas dock i indexeringssyfte som likvärdiga de franska och tyska termerna av ISO, eftersom
de betecknar samma begrepp. ”Soft drink” och ”boisson non alcoolisée” betyder också samma
sak –’alkoholfri drink’, även om begreppet uttrycks ur olika synvinkel i engelskan och
franskan. Här råder alltså inga problem, i alla tre situationerna är det samma begrepp man
talar om.

Ex. 1)                                  engelska                tyska                franska         

Morfologiskt relaterade:  PHYSICS            PHYSIK          PHYSIQUE
Icke- morfologiskt
Relaterade:                       BLACKBIRD     AMSEL            MERLE
Olika synvinkel:               SOFT DRINKS        -                  BOISSON NON ALCOOLISÉE 89

                                                                
87 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 136.
88 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 8.
89 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 11.
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4.3 Inte exakt ekvivalens

Med ’inte exakt ekvivalens’, menas att termerna generellt uttrycker samma begrepp i
respektive språk. Men att innebörden inte är exakt identiskt mellan termerna. Nedanstående
exempel visar på termer som generellt uttrycker samma begrepp. De är t ex. ofta behandlade
som likvärdiga i lexikon trots att betydelsen av termerna skiljer sig åt något.90

Den franska betydelsen av ’menu’ är – detaljerad lista över de enskilda rätterna i en måltid.
Men kan också betyda meny över rätter och priser.91 Det tyska ordet ’gedeck’ är mer
högtidligt och betyder ’bordkuvert’ men kan ibland också användas för ’meny’. 92

Ex. 2)

tyska                   franska

GEDECK            MENU

ISO menar dock att de för indexeringssyfte bör behandlas som om de hade exakt motsvarighet
eftersom de bara skiftar i bibetydelse.93

4.4 Delvis ekvivalens

’Delvis ekvivalens’ uppstår när en term i det ena språket inte kan matchas exakt i det andra
språket. Exempelvis när termen i ett av språken har en smalare eller bredare innebörd än dess
motsvarighet i ett annat språk. Nedanstående termer refererar till samma begrepp, men en av
termerna har en bredare innebörd. Det tyska ordet har här en bredare innebörd av begreppet
’vetenskap’. Det inkluderar human likväl som naturvetenskaper – liksom i svenskan. I
engelskan menar man däremot exempelvis ej litteraturvetenskap när man talar om ’science.’
Ämnen som historia, litteratur och språk går där under beteckningen arts eller humanities.94

Man kan i det här sammanhanget tala om skillnad i specificitet mellan termer i olika språk
eller att det tyska begreppet refererar till fler referenter, dvs. även humanvetenskaperna.

Ex 3)
Tyska                         engelska               Franska
WISSENSCHAFT         ?                            ?
    ?                              SCIENCE             SCIENCE

ISO har här två lösningar. Antingen att man betraktar termerna som likvärdiga som i exemplet
ovan –inte exakt motsvarighet. Eller att man som nedan adopterar den bredare termen som
lånord i de övriga språken och organiserar dem hierarkiskt.

                                                                
90 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 11.
91 Rey, Alain & Rey-Debove, Josette (1993). Le Nouveau Petit Robert: Dictionary Alphabétique et Analogique
de la language Francaise, s. 1386.
92 Nordstedts (1994). Tysk-Svenska Ordbok, s. 316.
93 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 11.
94 Hornby, AS (1995). Oxford Advanced Learner`s Dictionary: of Current English, s. 55.
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WISSENSCHAFT     =     WISSENCHAFT     =     WISSENSCHAFT
                                                SN Loan term adopted            NE Emprunt de
                                                                 from German.                           L´allemand.
      UB SCIENCE                   NT SCIENCE                   TS SCIENCE

SCIENCE                              SCIENCE                         SCIENCE
    D Lehnwort für SCIENCE
     OB WISSENSCHAFT           BT WISSENSCHAFT      TG WISSENSCHAFT

ISO rekommenderar den senare lösningen endast i extrema situationer. 95  

4.5 En till flera termers ekvivalens

’En till flera termers ekvivalens’ är den mest komplexa situationen. Den uppstår när en term i
ett språk, inte kan matchas i ett annat språk. Men begreppet kan uttryckas genom
kombinationer av två eller fler termer. Detta kan visa sig i tre olika situationer.96

Situation 1: Ett begrepp som representeras genom en term i källspråket, men inte känns igen
som en enkel företeelse av användarna i målspråket. Begreppet ses i stället som en
sammansättning av två skilda företeelser, varav bägge företeelserna är representerade av två
specifika termer. I exemplet nedan krävs två tyska termer: ”rutschen” och ”schleudern”,
ungefär glida och kasta eller slunga framåt, för att täcka in den engelska termen ”skidding”,97

som man kan översätta med slira eller sladda på svenska.98

Ex 4)

engelska               tyska
SKIDDING  =   ?
       ?                       RUTSCHEN
       ?                       SCHLEUDERN

ISO har fyra lösningar, varav man rekommenderar C.
Lösning A: Man konstruerar en motsvarande term som i källspråket, genom att kombinera fler
mer specifika termer i målspråket.

SKIDDING      =         RUTSCHEN + SCHLEUDERN
                                              BF Rutschen
                                              BF Schleudern

                                           Rutschen
                                              BS RUTSCHEN + SCHLEUDERN

                                            Schleudern
                                               BS RUTSCHEN + SCHLEUDERN

                                                                
95 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 12.
96 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997), s. 137.
97 Nordstedts (1994), s. 631, 653.
98 Hornby, AS (1995), s. 1193.
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Lösning B: Behandla källspråkstermen som homograf och lägga till kvalifikatorfraser för att
urskilja de mer specifika betydelserna i målspråket.

SKIDDING(forwards)       =      RUTSCHEN
SKIDDING(sideways)      =       SCHLEUDERN

Lösning C: Att göra kombinationer av lösningarna A och B.

SKIDDING                    =         RUTSCHEN + SCHLEUDERN
                                                       D Zu benutzen, wenn ein
                                                                      dokument sowohl Rutschen
                                                                      als auch Schleudern
                                                                      behandelt.

   NT SKIDDING(forwards)    =        UB RUTSCHEN
   NT SKIDDING(sideways)   =           UB SCHLEUDERN

SKIDDING(forwards)               =     RUTSCHEN
   BT SKIDDING                 =          OB RUTSCHEN + SCHLEUDERN

SKIDDING(sideways)              =      SCHLEUDERN
    BT SKIDDING                =          OB RUTSCHEN + SCHLEUDERN

Lösning D: Adoption av termen i källspråket som låneterm i målspråket och termen i
målspråket som låneterm i källspråket. Med hjälp av Scope Notes om nödvändigt.

SKIDDING                             =        SKIDDING
                                                                 D Lenwort aus dem Englischen
                                                                                   bedeutet sowohl Rutschen
                                                                                   als auch Schleudern.

   NT RUTSCHEN                                   UB RUTSCHEN
   NT SCHLEUDERN                              NT SCHLEUDERN

RUTSCHEN                     =        RUTSCHEN
     SN Skidding forwards;
            loan term adopted
            from German.
     BT  SKIDDING                                    OB SKIDDING

SCHLEUDERN                         =         SCHLEUDERN
     SN Skidding sideways;
              loan term adopted
              from German.
      BT SKIDDING                                       OB SKIDDING99

                                                                
99 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 12-14.
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Situation 2: En sammansatt term i källspråket, representerar ett begrepp som är uttryckt med
två eller flera separata termer i målspråket. Den här situationen påminner om den förra, men
här kan man använda sig av faktorering. Det går att morfologiskt dela indexeringstermen i
separata delar.100 Den engelska sammansatta termen ’solar heating’, som betyder ungefär
soluppvärmning eller att man använder sig av solens energi finns inte i franska språket.101

Men begreppet går att uttrycka med hjälp av termerna ’chauffage’ som betyder uppvärmning
eller producera värme och ’energi solaire’ som betyder solenergi. 102

Ex 5)

engelska                                  franska

SOLAR HEATING                CHAUFFAGE
                                                ÉNERGI SOLAIRE

ISO har tre lösningar, varav den bästa beror på omständigheterna.

Lösning A: Här använder man sig av faktorering, vilket man enligt ISO bör göra så länge inte
betydelsen av den sammansatta termer går förlorad.

HEATING                        =     CHAUFFAGE

SOLAR ENERGY           =      ÉNERGIE SOLAIRE

Solar heating
     USE HEATING + SOLAR ENERGY

Lösning B: Om meningen går förlorad i den sammansatta termen, har ISO följande lösning:

SOLAR HEATING                =           CHAUFFAGE + ÉNERGIE SOLAIRE

HEATING                              =            CHAUFFAGE

SOLAR ENERGY                  =            ÉNERGIE SOLAIRE

Lösning C: Den tredje lösningen är att man använder sig av en neologism. Vilket visas
exempel på under ingen ekvivalens nedan (s. 32). Man skapar då en sammansatt term i
målspråket, vilket dock inte är att rekommendera av ISO.103

Situation 3: När två samlingstermer existerar för att representera en klass i källspråket och det
bara finns en term för klassen i målspråket. I exemplet här nedan är det franska ordet ”bètail”
och det engelska ”livestock” likvärdiga och betecknar nötkreatur och hästar. Men i det franska
språket finns ytterligare termer som betecknar samma begrepp. Man skiljer där mellan
’le gros bètail’ vilket innefattar nötkreatur och hästar och ’le petit bètail’ som innefattar får
och grisliknande djur.104 Här råder det tveksamhet om vilket av de franska begreppen som är
att föredra.
                                                                
100 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 2.
101 Hornby, AS (1995), s. 1215.
102 Rey, Alain & Rey-Debove, Josette (1993), s. 354, 2105.
103 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 15-16.
104 Rey, Alain & Rey-Debove, Josette (1993), s. 215.
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Ex 6)
franska                                   engelska
BÈTAIL                                 LIVESTOCK
     TS BOEUF                                NT CATTLE
     TS CHEVAL                             NT HORSE

GROS BÉTAIL                                   ?
      TS BOEUF                                NT CATTLE
      TS CHEVAL                             NT HORSE

ISO har tre lösningar varav A enligt ISO normalt föredras.

Lösning A: Att man försöker hitta på en kombination i målspråket för att inkludera de extra
eller specifika medlemmarna som finns i källspråket och förklarar det med en Scope Note.

GROS BÉTAIL                     =     CATTLE + HORSES
                                                            SN Use this combination
                                                                                as an equivalent to
                                                                                 the French term
                                                                                  GROS BÉTAIL
TS BOEUF                            =           NT   CATTLE
TS CHEVAL                         =           NT   HORSES

Lösning B: Man väljer här att behandla synonymer i källspråket som inte finns i målspråket
som icke-föredragen term för att skapa överensstämmelse.

BÉTAIL                          =               LIVESTOCK
    EP Gros bétail
    TS BOEUF                                        NT CATTLE
    TS CHEVAL              =                     NT HORSES

Gros bétail
     EM BÉTAIL

Lösning C: Är att man adopterar den högsta kategorin i källspråket till målspråket som
låneterm och förklarar den med en Scope Note.

BÉTAIL                        =                       BÉTAIL
     TS GROS BÉTAIL                                NT GROS BÉTAIL

GROS BÉTAIL                                      GROS BÉTAIL
                                                                      SN Means both
                                                                                            CATTLE and HORSE
                                                                                             loan term adopted from
                                                                                             French.
       TG BÉTAIL                                            BT LIVESTOCK
      TS BOEUF                                              NT CATTLE
      TS CHEVAL                                           NT HORSES

BOEUF                         =                          CATTLE
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     TG GROS BÉTAIL                                  BT GROS BÉTAIL

CHEVAL                      =                          HORSES
      TG GROS BÉTAIL                                   BT GROS BÉTAIL105

4.6 Ingen ekvivalens

’Ingen ekvivalens’ är enligt ISO mycket sällsynt. Men det händer ibland att vissa termer inte
har någon motsvarighet i andra språk. Man använder sig här antingen av neologismer eller
lånar en term från ett annat språk. I bägge fallen använder man sig av en Scope Note för att
förklara termen..

Ex 7)

tyska                                            engelska                                               franska

SCHLÜSSELKIND             LATCHKEY CHILDREN         ENFANT À CLE
                                                                                                                  NE Enfant dont les parents
                                                                                                                                                  travaillent pendant la
                                                                                                                                                   journée et qui est
                                                                                                                                                   muni d´une clé pour
                                                                                                                                                   pouvoir rentrer chez
                                                                                                                                                   lui en sortant de
                                                                                                                                                   l´école. Équivalent
                                                                                                                                                   au terme allemand
                                                                                                                                                 SCHLÜSSELKIND106

Termen ”nyckelbarn” är inte så vanlig i det svenska språket numera men den existerar
fortfarande i ordlistor. ’Nyckelbarn’ betyder barn vars båda föräldrar är borta hela dagen och
som därför har egen nyckel till hemmet.107 I franskan existerar dock inte termen, utan man gör
här en språklig nybildning ”enfant à cle”, för att täcka in begreppet och förklarar den med
hjälp av en Scope Note. Eller också så lånar man som i exemplet nedan termen från ett annat
språk. Det tyska ordet ’beruvfsverbot’ existerar inte i engelskan. Man lånar då ordet från
tyskan, och förklarar det med en Scope Note.

Ex 8)

tyska                                        engelska

BERUFSVERBOT                  BERUFSVERBOT
                                                                 SN Alleged prohibition of
                                                                         Certain classes of persons
                                                                         From official employment.
                                                                         Loan term adopted from
                                                                         German; used only in some
                                                                         Political contexts.

                                                                
105 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 16-18.
106 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 10.
107 Nationalencyklopedins Ordbok (1996). Andra Bandet, s. 470.
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ISO rekommenderar ingen av lösningarna. Valet vill i praktiken bero på flera faktorer som
exempelvis i vilken grad termen kan bli översatt med hjälp av existerande termer i det andra
språket.108

4.7 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns olika nivåer av motsvarighet mellan termer
i olika språk. ISO har valt att dela in dem i fem nivåer för att förtydliga problematiken vid val
av deskriptorer i flerspråkiga tesaurer. Det är också just detta som är mest problematiskt, rent
språkligt vad beträffar flerspråkiga tesaurer. Dessa problem är specifika för just flerspråkiga
tesaurer och man kan säga att det ovan redovisade utgör det extra arbetet utöver det normala
arbetet med språkliga problem som uppkommer i en enspråkig tesaurus. Det är begreppet
bakom en term eller flera termer som man strävar efter att täcka in likvärdigt i de olika
språken. Morfologisk skillnad, stavning, huruvida det är sammansatta termer eller ej har
mindre betydelse för valet av deskriptor enligt ISO. Det är huvudsaken att man är konsekvent
inom det egna språket.

Figur: 4, tabellöversikt över de fem kategorierna. Författarens egen tabell.

Exakt
ekvivalens

Inte exakt
ekvivalens

Delvis
Ekvivalens

En till flera
termers
ekvivalens

Ingen
ekvivalens

Termerna
överensstämmer
morfologiskt

Termerna ses
generellt som
likartade i lexikon
men kan skilja sig
något i betydelse

Termerna ses
generellt som
likartade men en av
termerna refererar
till ett bredare eller
smalare begrepp.

Ett begrepp i ett
språk ses inte som
ett begrepp i ett
annat språk.
Begreppet ses som
två eller flera
begrepp i det andra
språket.

Ett begrepp(ofta
kulturberoende) i
en språkgrupp är
okänt för en annan
språkgrupp.

Termerna
överensstämmer ej
morfologiskt

En ’sammansatt
term’ i ett språk
refererar till ett
begrepp som
uttrycks med flera
termer i ett annat
språk.

Nya begrepp ofta
inom teknologi och
vetenskap är
namnsatta i ett
språk men ännu
inte i ett annat
språk.

Termerna
överensstämmer
men uttrycks från
olika synvinklar

Ett språk har fler
hierarkier för en
klass än ett annat
språk.

                                                                
108 ISO/TC 46. ISO 5964 (1985), s. 8-19.
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5.Metod

5.1 Eurovoc

Fallstudien görs på de svenska deskriptorerna i ämnesområdet utbildning och kommunikation
i Eurovoc. Det är en fallstudie såtillvida att den undersöker ett avgränsat system. Fallet i sig är
dock egentligen bara ett exempel. Det är ekvivalensproblem i flerspråkiga tesaurer
konstruerade enligt ISO 5964 generellt undersökningen vill komma åt. Eurovoc är
konstruerad i enlighet med ISO 5788 och ISO 5964 liksom de flesta flerspråkiga tesaurer
(generaliserbarhet diskuteras avslutningsvis i detta kapitel s. 38 och i slutsatser s 54-56).

Eurovoc finns i såväl elektronisk som i tryckt form. Tesaurusen täcker unionens samtliga
verksamhetsområden vilka i tesaurusen är indelade i följande klasser: politik, internationella
förbindelser, europeiska gemenskaperna, lag och rätt, ekonomi, handel och affärsverksamhet,
finanser, sociala frågor, utbildning och kommunikation, vetenskap, företag och konkurrens,
sysselsättning och arbete, transport, miljö, jordbruk, skogsbruk och fiske,
jordbrukslivsmedelsindustri, produktion, teknik och forskning, energi, industri, geografi och
internationella organisationer. Den har med andra ord en hög grad av universell karaktär, det
vill säga. Den täcker ett flertal ämnesområden. Till skillnad från klassifikationssystem som
ofta gör anspråk på att täcka alla ämnesområden är en tesaurus annars ofta konstruerad för ett
specifikt ämnesområde. Varje ämnesområde består dock av fler underordnade ämnen, där
varje underordnat ämne placerats i en så kallad minitesaurus.

Tesaurusen ges ut på EU:s samtliga 11 officiella språk: spanska, danska, tyska, engelska,
grekiska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska.
I Eurovoc finns idag 6439 deskriptorer på varje språk. Varje deskriptor motsvaras av en
deskriptor på vart och ett av de andra språken. Språken har med andra ord ’likvärdig status’.
Även ett stort antal icke-deskriptorer förekommer i tesaurusen. Det vill säga synonymer och
liknande. Dessa varierar dock mellan de olika språkgrupperna eftersom vissa språk har ett
rikare ordförråd än andra och besitter därför inte något ett-till-ett förhållande. I den svenska
versionen förekommer 6101 termer som inte används för indexering. 109 Icke-deskriptorer
undersöks inte i den här studien men de används såtillvida att de fungerar som stöd vid
analysen av deskriptorerna.

Den första versionen av Eurovoc utarbetades 1984 och bestod då av sju språk. I den andra
versionen 1987, lades två språk till (portugisiska och spanska). Den tredje versionen
uppdaterades 1995. Version 3.1 var färdig år 2000 och inkorporerade svenska och finska.110

En viktig sak att påpeka, är att de två senast tillförda språken i tesaurusen är svenska och
finska och att tesaurusen ursprungligen utvecklades på franska.111 Detta bör rimligtvis
resulterat i att det finns flest problematiska termer i de svenska och finska versionerna och
minst i den franska.112

                                                                
109 Eurovoc Thesaurus (2003).
110 Eurovoc Thesaurus (2003).
111 IFLANET (1998). Newsletter of the section of classification and indexing.
112 Detta ska inte förväxlas men källspråk och målspråk. Ett språk kan vara källspråk för en term och ett annat
språk för en annan term. Att franskan dominerar har jag inte kunnat hitta dokumenterat förutom i ovanstående
not där riksdagsbiblioteket omnämner det och så kan mycket väl vara fallet. Officiellt ska det dock inte vara
något språk som dominerar. Exempel på när svenskan är källspråk är EU-ombudsman (se 5.3 Språkurval ).
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Det beror ju naturligtvis på hur man reglerat detta vid uppdateringarna men det är ändå en sak
att beakta vid resultatet av undersökningen.

Version 4 av Eurovoc, som undersöks här, uppdaterades 26/11/2002. I fortsättningen är det
bestämt att Eurovoc ska uppdateras oftare. Den ska då uppdateras var sjätte månad, och nästa
version (4.1) är planerad till juni 2003. Användarna av Eurovoc kan i ett underhållsformulär i
anslutning till den elektroniska versionen, föreslå förändringar i tesaurusen. Exempelvis
förslag på nya deskriptorer eller ändringar i relationerna. Förslagen beaktas sedan vid nästa
uppdatering av Eurovoc. 113

I den empiriska undersökningen har en jämförelse gjorts mellan kategorierna av problemen
hos ISO:s konstlade situationer med de verkliga problem som förekommer i urvalet hos
Eurovoc.

5.2 Val av tesaurus

Att valet av tesaurus i den här uppsatsen blivit Eurovoc beror främst på att den uttalat är
konstruerad i enlighet med ISO 2788 och ISO 5964. En annan anledning är att den uppdateras
kontinuerligt. Den senaste uppdateringen gjordes i november 2002. 114 Uppdatering av
tesaurus är viktigt eftersom språken ständigt förnyas. En slarvigt uppdaterad tesaurus skulle
därför inte ge en rättvis bild. Ytterligare en viktig anledning till valet är att svenska är ett av
språken i tesaurusen. Svenska förekommer inte i många flerspråkiga tesaurer. Dessutom är
tesaurusen lättillgänglig och finns i elektronisk form över Internet vilket gör att uppgifterna i
uppsatsen lätt kan kontrolleras.

5.3 Språkurval   

Det är de svenska deskriptorerna som är föremål för undersökningen. Eftersom detta är mitt
modersmål har jag större möjligheter att analysera deskriptorerna än om valet skulle fallit på
ett annat språk. För att få en bild av vad som orsakat problematiska termer i svenskan krävs
dock vissa jämförelser med andra språk. De språk jag använder mig av då är engelska,
spanska, danska och franska. Valet här är helt enkelt gjort utifrån de språk jag har någon form
av kunskap i. Dessa språk fungerar dock endast som verktyg, det vill säga, de är inte föremål
för undersökningen. Även om jämförelser görs med andra språk så beaktas inte problem och
lösningar i de andra språken. Exempelvis ’EU-ombudsman’ är en indexeringsterm i
tesaurusen som har svenskt språkligt ursprung. I den engelska versionen har man adopterat
det svenska ordet och kallar den motsvarande indexeringstermen för ’EC-ombudsman’.

5.4 Ämnesurval

Jag har valt att undersöka termer i det ämne som ligger närmast bibliotek –och
informationsvetenskap därför att det känns minst främmande av ämnena i tesaurusen. Som
nämnts i inledningen är det deskriptorerna i ämnesområdet undervisning och kommunikation
som undersökts. Undervisning och kommunikation består av följande underordnade ämnen:

                                                                
113 Eurovoc Thesaurus (2003).
114 Eurovoc Thesaurus (2003).
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• Skolväsen
• Utbildning
• Organisering av skolväsendet
• Dokumentation
• Kommunikation
• Information och Informationsbehandling
• Informationsteknik och databehandling.

De utvalda ämnen utgör vart och ett en minitesaurus. Sammanlagt finns i dessa ämnen 384
svenska deskriptorer. Fler av ämnena ligger som synes nära biblioteks –och
informationsvetenskap. Detta lämpar sig dels för mig själv vid bedömningen av
deskriptorerna och dels för läsarna som ska bedöma uppsatsen eftersom uppsatsen ligger inom
ramarna för biblioteks –och informationsvetenskap. Konstruktörer av tesaurer är vanligtvis
ämnesexperter (tillsammans med lingvister eller språkkännare) inom det ämnesområde
tesaurusen är avsedd för.115 Därför krävs det naturligtvis viss kännedom i ämnet om man som
i det här fallet ska kritiskt granska termerna i tesaurusen. En undersökning av exempelvis
ämnesområdet lag och rätt hade inte varit möjlig eftersom merparten av termerna där är
alltför svårbegripliga (om man som i mitt  fall inte bedrivit någon form av studier i ämnet) för
att upptäcka problemen.

Vissa ämnen är mer problematiska än andra, det vill säga, de innehåller fler icke-ekvivalenta
termer mellan språken än andra ämnen. Innan undersökningen genomfördes var jag medveten
om att ämnena utbildning och kommunikation tillsammans med ämnena lag och rätt
innehåller ekvivalensproblem. Riksdagsbiblioteket som medverkat vid konstruktionen av den
svenska versionen av Eurovoc nämner just dessa två ämnena som problematiska vid
konstruktionen. Fransk lagtradition och skolsystem är inte samma sak och fungerar inte på
samma vis som de svenska motsvarigheterna menar de.116

5.5 Tillvägagångssätt

Två premisser för tillvägagångssättet i den här undersökningen är: 1) Om en term används av
den svenska språkgruppen är det ingen ekvivalent problematisk term eftersom det då finns en
motsvarande term i svenska språket. 2) Användandet av termer i dagligt svenskt språkbruk
avspeglas av användandet av termer på svenska webbsidor.

För att angripa problemet utfördes undersökningen i tre steg. Först avlägsnas de vanliga
svenska termerna som problemfria. Med problemfria menar jag här att svenska språket har
motsvarande termer för de utländska. (Överhuvudtaget när jag talar om problematiska eller
problemfria i samband med termer är det ekvivalensproblem jag talar om.) Sedan avlägsnas
mindre vanliga men av svenska språkgruppen använda termer som problemfria.
Avslutningsvis analyseras de återstående termerna och jämförs med de utifrån ISO
kategoriserade problemen.

                                                                
115 Aitchison, Jean, Gilricht, Alan & Bawden, David (1997),  144, 145.
116 IFLANET (1998).
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1) 
I det första steget avlägsnades de utan tvekan problemfria indexeringstermerna från de
ursprungligt 384 utvalda. För detta använde jag mig av Svenska Akademins Ordlista (SAOL),
Nationalencyklopedins Ordbok och Nationalencyklopedin.(NE) Jag sökte först termerna i
SAOL. De termer som inte återfanns där söktes i NE Onlineversion. 117 I NE Onlineversion
söker man i NE ordbok och NE uppslagsverk samtidigt. Termerna återfinns antingen som
uppslagsord eller som fritext, d.v.s. de förekommer i någon av artiklarna. De termer som
återfunnits i dessa ordböcker kan inte orsakat några problem eftersom det uppenbarligen finns
en svensk term för motsvarande utländska termer. I SAOL är termerna dessutom godkända av
Svenska Akademin. Artiklarna I NE är också skrivna av ämnesexperter på de olika områdena.
Dessa termer är därför utan tvekan problemfria.

Alla termer som används i svenska språket återfinns dock inte i ordböcker. Nya termer
uppstår hela tiden och ordböckerna hinner inte med att vara helt aktuella. Dessutom är vissa
termer väldigt fackspecifika och har därför inte fått plats i ordböckerna. Även
institutionsnamn och liknande behöver inte förekomma i ordböcker. Återstår följaktligen
termer som används i svenska språket men som inte förekommer i ordböcker.

2)
I Steg två har de termer som används i svenska språket men inte förekommer i ordlistor
avlägsnats som problemfria. För att göra det har jag valt att använda mig av webbsidor på
Internet. Med hjälp av Google sökmotor har svenska termer sökts i Googles språkverktyg, sök
svenska sidor på svenska. Enkla termer har sökts som ett ord och sammansatta termer inom
”citationstecken”. Att jag valt Google beror på att den av Search Engine Watch tre gånger i
följd utsetts till bästa sökmotor. 118 Valet av sökmotor är dock inte viktigt för metoden eller
resultatet i sig men en bra sökmotor spar tid i arbetet.

För att vara säker på att termen används i svenska språket har den avlägsnats endast om den
förekommer på minst 10 webbplatser. De som förekommer på färre webbplatser undersöks
närmare i den kvalitativa delen. Jag har också tittat på några av de återvunna webbsidorna för
att se om termen står i rätt kontextuella sammanhang i förhållande till deskriptorn i
tesaurusen. Även här gäller ju att om termer används i svenska språket kan det inte vara
problem med ekvivalens eftersom termerna används i dagligt bruk även om de inte
förekommer i auktoritära ordlistor.

3)
De termer som återstår efter steg ett och två är tveksammare och har genomgått en
noggrannare kvalitativ analys. De är tveksamma i den bemärkelsen att de behöver inte vara
ekvivalent problematiska termer. Även om de inte återfunnits i ’termdatabaserna’ (jag kallar
ordböckerna och Googles sidor gemensamt för termdatabaser) behöver inte betyda att
termerna inte är ekvivalenta. Det kan exempelvis vara nya eller fackspecifika termer som
undsluppit sökmotorernas fångst. Kontrollerat vokabulär är inte heller samma sak som
naturligt språk. Det vill säga termerna kanske inte används i dagligt tal och skrift men
fungerar ändå bra som indexeringstermer, i och med att det är tydligt framgår vilka begrepp
de representerar.

                                                                
117 Sökningarna på termerna är uteslutande gjorda i NE onlineversion. Däremot när jag i analysen av termerna
definierar vissa begrepp de representerar hänvisar jag (om termen finns) till NE uppslagsverk.
118 Search Engine Watch (2003).
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I steg tre som är den kvalitativa delen och den ’egentliga undersökningen’ studeras de
tveksamma termerna närmare. Att jag kallar den för den ’egentliga undersökningen’ beror på
att det är här de problematiska svenska indexeringstermerna orsakade av icke-ekvivalenta
termerna mellan språken som studeras. De två första stegen hade som syfte att eliminera icke-
problematiska termer.

I den kvalitativa delen används olika uppgifter som underlag för analysen av deskriptorerna.
Alla de återstående deskriptorerna har undersökts huruvida de följs av Scope Notes,
kvalifikatorer eller består av lånord. Detta är som ovan visats, av ISO vanliga lösningar på
ekvivalensproblem. Sedan har jämförelser mellan de återstående svenska deskriptorerna med
de engelska, franska, danska och spanska motsvarande deskriptorerna gjorts. För att på så vis
avgöra vilket problem det rör sig om. Jag har även här om nödvändigt tagit hjälp av ordböcker
och Google för att förstå betydelsen av orden. Oftast har det dock räckt att titta på ett av
språken för att se problemet För att avgöra vilka begrepp deskriptorerna är tänkta att
representera har jag också tittat på de ekvivalenta, associativa, hierarkiska relationerna som är
indikerade i anslutning till deskriptorerna. Jag har även tittat på de utländska deskriptorernas
relationer.

Hos de återstående (efter sökningarna i termdatabaserna) termerna har såväl de svenska som
de motsvarande utländska termerna sökts i Google för att kunna jämföra frekvensen. Antal
termer har då viktats mot det ungefärliga omfånget webbplatser som förekommer på varje
språk. Detta har gjorts i fler syften. Dels för att kunna avgöra huruvida det rör sig om
neologismer p.g.a. icke-ekvivalenta termer. Eller om termerna är sällsynta på alla språken.
Dels för att se hur pass etablerade och naturliga termerna som används som deskriptorer är. På
så vis har jämförelser också kunnat gjorts med frekvensen av eventuella synonymer. Finns det
etablerade frekvent förekommande synonymer är det ju inget ekvivalensproblem. 119

När problematiska ekvivalenta situationer påträffats har de jämförts med de situationer som
ISO menar kan uppstå i flerspråkig tesauruskonstruktion. Därefter försöker jag med exempel
placera in termen eller rättare sagt den problematiska situationen i den kategori den hör
hemma. Lösningarna jämförs sedan med ISO:s rekommendationer och lösningar. De termer
som har varit svåra att avgöra huruvida de orsakar ekvivalensproblematik har diskuterats och
grupperats utifrån likheter.

5.6 Reliabilitet och Validitet

Reliabilitet och validitet hänger till stor del samman med hur urvalet för observationen gått
till. Urvalet av indexeringstermer har här till stor del gjorts utifrån de verktyg eller resurser
som finns att tillgå för den här uppsatsen. Det vill säga mina egna ämneskunskaper och
språkkunskaper. Denscombe kallar ett sånt urval för ’tillfällighetsurval’ eller
’bekvämlighetsurval’, vilket bygger på forskarens bekvämlighet eller begränsade resurser. 120

I det här fallet kan jag dock ej se att det skulle ge ett mer fördelaktigt resultat om jag valt ett

                                                                
119 Att genomsöka stora textmassor för att räkna ord och ordkombinationer är en vanlig metod inom
språkvetenskap. Det kallas för korpuslingvistik och tog fart i och med att forskarna fick tillgång till datorer på
60-talet. I det här fallet är det dock ingen huvudsaklig metod, utan endast ett hjälpmedel för analysen av
termerna.
 Nationalencyklopedin: (1993). Elfte bandet, s. 341: korpuslingvistik
120 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna, s. 24.
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annat språk eller ett annat ämne. Man skiljer också mellan ’sannolikhetsurval’ och ’icke-
sannolikhetsurval. ’Sannolikhetsurval’ bygger på ett slumpmässigt urval, vilket gör det
möjligt att generalisera utifrån urvalet. Här görs ingen generalisering i statistik bemärkelse.
Hade jag här valt att exempelvis observera termer som börjar på bokstaven ’A’ genom alla
ämnen i tesaurusen hade generaliserbarheten i uppsatsen blivit högre. Det som gjorts i denna
uppsats är snarare ett ’målinriktat’ eller ’ändamålsenligt urval’ som Merriam benämner det.
Ett sådant urval baseras på att man önskar förstå och få insikt.121 Kriterierna i det här urvalet
är att finna problematiska termer, d.v.s. icke-ekvivalenta termer eftersom det är detta fenomen
uppsatsen behandlar. Som redan nämnts är undervisning och kommunikation ett problematiskt
område och de svenska termerna bör innehålla problem eftersom det är det sist tillkomna
språket i tesaurusen. Nu har det råkat slumpat sig så att det är de termerna jag också har bäst
resurser för att observera.

Merriam skiljer mellan ’Reliabilitet, ’intern validitet’ och ’extern validitet’. 122 Med
’reliabilitet’ menas i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas och huruvida den då
ger samma resultat.123 Jag har i den här undersökningen försökt att så långt som möjligt
använda mig av objektiva bedömningssätt. Instrumenten i den här metoden är ordböcker,
sökmotorer och mina egna kunskaper. Hur insamlandet gått till är tydligt beskrivet. Så länge
de objektiva medlen som ordböckerna och sökmotorerna används är det inget problem för en
annan forskare att upprepa undersökningen. Till slut nås dock en punkt då jag tvingats till mer
subjektiva bedömningar av termerna. Här finns naturligtvis risk för missbedömningar och
annat resultat skulle i vissa fall kanske vara möjligt vid en eventuell upprepning. Här är ju
ämneskunskaper och språkkunskaper viktiga. Det allra bästa hade varit att ha ämnesexperter
med de olika språken som modersmål och goda kunskaper i de övriga språken tillhands för
analysen av termerna. Sådana resurser finns dock inte att tillgå i en magisteruppsats. ISO:s
kategorier utgör dock ett stöd för termanalysen.

Med ’intern validitet’ menas graden av sanningsvärde i undersökningen. Huruvida resultaten
överensstämmer med verkligheten. 124 Språk och olika språkgruppers begreppsföreställningar
är ett komplext fenomen. Varje problematiskt fall måste analyseras individuellt och en
sanning som gäller för ett problematiskt fall behöver inte gäller för ett annat. Det som höjer
den inre validiteten i uppsatsens är att det görs två undersökningar av samma fenomen. Dels
genom standardens beskrivningar och dels genom en verklig tesaurus, vars sanningar slutligen
ställs mot varandra.

’Extern validitet’ är hur pass överförbar eller generaliserbar undersökningen är. I vilken
utsträckning resultaten är tillämpliga på andra situationer.125 I det här fallet på ett annat
ämnesområde eller en annan tesaurus. Det som höjer generaliserbarheten i den här uppsatsen
är att Eurovoc är konstruerad utifrån en standard. Den är därmed inte avvikande eller
annorlunda på något vis jämfört med andra tesaurer. Däremot måste man, som påpekats i
diskussionen om urvalet, ha i åtanke att olika ämnesområden är olika problematiska. Vissa
kategorier av problem är också vanligare förekommande i en disciplin än i en annan.
Undersökningen omfattar dock i det här fallet sju olika ämnesområden. Varje minitesaurus är
ett ämnesområde (överst. s. 36).

                                                                
121 Merriam, B Sharan (1994). Fallstudien som forskningsmetod, s. 61.
122 Merriam, B Sharan (1994), s. 177-188.
123 Merriam, B Sharan (1994), s. 180-183.
124 Merriam, B Sharan (1994), s. 177-180.
125 Merriam, B Sharan (1994), s. 183-188.
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Metoden som här används skulle kunna kritiseras i vissa avseenden. Exempelvis att Googles
språkverktyg inte ger exakt resultat eftersom vissa URLer avslutas med andra toppdomäner än
landsdomänen, att den kvalitativa analysen av termerna ibland tycks subjektiv, premisser etc.
Men uppsatsen syftar inte till att ge några exakta kvantitativa resultat. De kvantitativa
ansatserna syftar till att ge en ungefärlig bild av ekvivalensproblematikens omfång och som
stöd för de kvalitativa ansatserna. De kvalitativa ansatserna är centrala och syftar till att ge en
bild av problemen som förekommer i flerspråkiga tesaurer. Att göra anspråk på exakta resultat
beträffande ett så komplext fenomen som språk skulle nästan te sig löjligt. Om uppsatsen ger
en helhetsbild av specifika problem hos flerspråkiga tesaurer genom den teoretiska och den
empiriska undersökningen bör den ha uppnått sitt syfte.
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6 Resultat

6.1 Kvantitativa Resultat

Runt 85% av termerna påträffades i termdatabaserna. Drygt hälften i Svenska Akademins
Ordlista. Ungefär 21% återfanns som uppslagsord eller i artiklar i Nationalencyklopedin och
dess ordbok. Detta gäller främst sammansatta termer eftersom dessa inte förekommer i
SAOL. 17% av termerna återfanns på fler än 10 webbsidor återvunna av Googles sökmotor.
Dessa 85% avlägsnas här från undersökningen. De flesta av dessa utgör så vanligt
förekommande och i svenskan etablerade ord att de inte bör ha vållat några problem.
Undantag kan naturligtvis finnas men eftersom undersökningen inte gör anspråk på några
exakta kvantitativa resultat har dessa i så fall förbisetts. Jag har dock gått igenom dem för att
finna exempel på termer med små semantiska skillnader, d.v.s. inte exakt ekvivalens och
delvis ekvivalens, vilka kan gömma sig i till synes oproblematiska termer. För övrigt lämnas
här de påträffade termerna och den fortsatta analysen behandlar de återstående 15.6 % av
termerna. (för sökresultaten av alla termer: se bilaga 1).

Figur 5

Termdatabaser
Termer påträffade i
termdatabaser Träffar i %

   

SAOL 174 45,3%

NE uppslagsord 28 7,3%

NE fritext 57 14,8%

Google > 10 träffar 65 16,9%

Google < 10 träffar 60 15,6%
   
Total antal termer 384 100,0%

6.2 Kvalitativa Resultat

60 termer (15.6%) har inte återfunnits alls eller resulterat i 10 träffar och mindre i Google. Det
betyder dock inte att alla dessa termer är problematiska. I följande avsnitt (6.2.1 - 6.2.4) ges
exempel på situationer ur de olika kategorierna och lösningar på dessa. I nästföljande avsnitt
Exakt ekvivalens eller ingen ekvivalens? (6.3.1) och Generella drag hos de tveksamma
termerna (6.3.2) diskuteras termer som inte återfunnits i termdatabaserna men ändå inte här
betraktats som direkt flerspråkiga problem. En svårighet med termer som inte återfunnits är
att avgöra om de är redan använda och etablerade termer. Även om de inte förekommer på
några webbsidor kan de användas i snäv bemärkelse av exempelvis fackfolk. Om de inte är
använda och etablerade termer är de av tesauruskonstruktörerna skapade termer d.v.s.
neologismer. Neologismer är en av ISO:s lösningar. Främst vad beträffar problem i kategorin
ingen ekvivalens och även i viss mån kategorin en till flera termers ekvivalens.
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Hos de återstående 60 termerna har jämförelser gjorts med de övriga fyra språken. Ibland med
alla språken och ibland endast med ett eller två av de övriga språken (om problemet illustreras
tydligt med jämförelse av endast ett språk har jag ansett det icke nödvändigt att använda de
övriga språken eftersom problemet då redan är uppenbart). Hos dessa termer har också
sökningar i Google gjorts hos de övriga språken (se bilaga 2). För att på så vis se om de
motsvarande termerna är etablerade termer hos de övriga språken. Eller om det rör sig om
nya, okända eller sällsynta termer och begrepp även i dessa språk. De hierarkiska, ekvivalenta
och associerande relationerna hos de svenska termerna i tesaurusen har här också studerats (se
bilaga 3). Jag har i flera fall också tittat på relationerna hos de utländska motsvarande
termerna. För att i tveksamma fall avgöra vilken kategori termen hör hemma är det tvunget att
hålla isär begrepp, term och referent såsom i Ogdens triangel. Saknas termen men inte
begreppet hos den svenska språkgruppen? Existerar referenten, d.v.s. objektet eller företeelsen
i Sverige men är ännu ej namnsatt i svenskan? Går begreppet att uttrycka på svenskan trots att
det inte finns någon etablerad term för begreppet? Eller är begreppet okänt för den svenska
språkgruppen?

6.2.1 Exakt ekvivalens

I kategorin exakt ekvivalens hör de flesta av termerna som återfunnits i termdatabaserna
hemma. Även ett flertal av termerna som inte återfunnits i dessa termdatabaser hör hemma i
denna kategori. Dessa analyseras nedan, under rubriken Exakt ekvivalens eller ingen
ekvivalens? (s. 46-49) Nedan ges exempel på situationer ur de undersökta termerna där exakt
ekvivalens råder. I det ena fallet uttrycks begreppet från olika synvinklar och i det andra fallet
skiljer sig termerna morfologiskt.

Termen ”utbildning på ungdomsvårdsskola” är ett exempel på hur ett begrepp uttrycks utifrån
olika synvinklar. Den franska motsvarande termen ”éducation surveillée” skulle kunna
översättas som ”övervakad utbildning”. Den svenska termen ”utbildning på
ungdomsvårdskola” uttrycks från synvinkeln mot den fysiska plats där företeelsen äger rum.
Det är jämförbart med exemplen ”soft drink” och ”boisson non alcoolisée” (s. 26) från ISO:s
exempel. Utbildningen skiljer sig säkert åt i de olika länderna beträffande unga kriminella
liksom en alkoholfri drink varierar vad beträffar ingredienser. Men termerna uttrycker ändå
samma begrepp och de räknas därför som ekvivalenta.

Utbildning på ungdomsvårdsskola
educación correccional
overvåget undervisning
education of young offenders
éducation surveillée

Ett exempel på termer som är ekvivalent likvärdiga men morfologiskt olika är ”skivarkiv” De
spanska, danska och franska termerna är morfologiskt likvärdiga och uttrycks som ”diskotek”.
Den svenska termen uttrycks med ”arkiv” som ändelse och den engelska med ”library” i
ändelsen. Men de syftar alla till samma begrepp, trots de morfologiska skillnaderna.

Skivarkiv
discoteca
diskotek
record library
discothèque
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6.2.2 Inte exakt ekvivalens och delvis ekvivalens

Inte-exakt och delvis ekvivalens mellan olika språk är svårt att upptäcka. Termer i dessa
kategorier besitter något olika semantisk betydelse. Vilket ovan visats (s. 26.-27) med ISO:s
exempel med ”science” och ”wissenschaft” som exempel för delvis ekvivalens och ”gedeck”
och ”menu” som exempel för inte-exakt. Jag har i den här undersökningen inte försökt eller
lyckats identifiera hur många dessa termer är. Det skulle krävts alltför mycket arbete med risk
för feltolkningar som följd. Denna kategori av termer behandlas, som ISO påpekat, vanligtvis
som likvärdiga av ordböcker. ISO har visserligen en annan lösning på termer med delvis
ekvivalens om det skulle behövas, men rekommenderar att de för indexeringssyfte behandlas
som likvärdiga. Vad man kan konstatera är att, när de förekommit så har man i Eurovoc
behandlat dem som likvärdiga. I annat fall hade de varit lätta att upptäcka i och med att man
då lånar en term från något av de övriga språken och förser den med en SN. Inga lånord
förekommer bland de undersökta termerna.

Förskola
escuela infantil
børnehaveskole
nursery school
école maternelle

”Förskola” och de motsvarande termerna i de övriga språken är ett exempel på delvis
ekvivalens i Eurovoc. Gemensamt för ’lekskola’ och de utländska språkens motsvarigheter är
att det rör sig om frivillig skolgång och att barnen går där innan den obligatoriska skolgången
startar. De skiljer sig dock åt beträffande när barnen börjar i den och hur länge de går där.
Redan från 2 års ålder går flertalet franska barn i en frivillig förskola: école maternelle. I
Spanien går barnen i en treårig förskola: escuela infantil. I Danmark kan barnen börja i
børnehaveskole vid 5 års ålder för att gå där 1 år.126 I Sverige kan barnen börja i förskola från
och med höstterminen då de fyller 6 år t.o.m. då de börjar den obligatoriska skolan vid 7 års
ålder.

Man har här trots skillnaderna följt ISO:s rekommendationer genom att behandla dem som
likvärdiga, vilken också är den lösning av de två som ISO menar är att föredra.

6.2.3 En till flera termers ekvivalens

I den här kategorin finns det två termer som uppenbart är problematiska. I bägge fallen
används kvalifikatorer som försök till lösningar. De påminner om ISO:s exempel i fallet
”skidding”. Där man i lösning B använder sig av kvalifikatorer: SKIDDING(forwards)

                                                                
126 Nationalencyklopedin: (1991). Sjätte bandet, s. 605: Frankrike, Utbildning
     Nationalencyklopedin: (1995). Sjuttonde bandet, s. 95: Spanien, Utbildning
     Nationalencyklopedin: (1990). Fjärde bandet, s. 382: Danmark, Utbildning
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SKIDDING(sideways). Situationerna här är dock inte likvärdiga som i ISO:s exempel.
Lösningarna är ej heller likvärdiga även om de påminner om varandra.

Grundskole- (årskurs 7-9) och gymnasieutbildning
  MT  3211 skolväsen
  UF gymnasium
    högstadie- och gymnasieutbildning
    högstadium
    läroverk
  BT1    utbildningsnivå

grundskoleutbildning (årskurs 1-6)
  MT  3211 skolväsen
  UF folkskola
    låg- och mellanstadieutbildning
    lågstadium
    mellanstadium
  BT1    utbildningsnivå

I det övre fallet: ”grundskola- (årskurs 7-9) och gymnasieutbildning” rör det sig om en till
flera termers ekvivalens. Man har här antagligen försökt skapa en ekvivalent term till
franskans ”enseignement secondaire”. I det senare fallet som också är en till flera termers
situation har man försökt skapa en motsvarighet till franskans ”enseignement primaire”.

I Frankrike har man obligatorisk skolgång för eleverna när de är mellan 6-16 år. Det första
stadiet är ’l´ecole primaire’ vilket utgör de fem första årskurserna. Det andra stadiet är
’collège d`enseignement secondaire’ där de franska eleverna tillbringar fyra år. De två sista av
de fyra åren kan de som vill välja en yrkesinriktad linje eller välja att fortsätta med en allmän
inriktning. 127 Även Spaniens och Storbritanniens skolsystem skiljer sig från varandra och från
det franska. De tre systemen liknar dock varandra i den bemärkelsen att de är indelade i två
stadier –primärskola och sekundärskola (enseñansa secundaria, secondary education). Även i
dessa system kan sekundärskolan vara yrkes eller ämnesmässigt inriktat. De skiljer sig dock
från varandra en hel del vad beträffar ålder och andra indelningar i sekundärstadiet.128 Man
har i tesaurusen dock valt att behandla de engelska, franska och spanska deskriptorerna som
likvärdiga d.v.s. lösningen för delvis ekvivalens.

I Sverige har man som bekant allmän obligatorisk skolgång mellan 7-16 år vilket benämns
grundskolan. Den har varit indelad i tre stadier: lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.129

Sedan börjar gymnasiet vilket är en frivillig skolgång. Problemet här är att man tvingats dela
upp grundskolan i två tredjedelar och i en tredjedel för att få någorlunda ekvivalens med de
andra skolsystemen. Till den senare tredjedelen som utgör högstadiet har man dessutom
tvingats att ansluta gymnasiet som är ett helt annat begrepp i svenskan. Gymnasiet är till
skillnad från grundskolan inte allmän och obligatorisk.
                                                                
127 Nationalencyklopedin (1991), s. 605: Frankrike, Utbildning
     Nationalencyklopedin (1990). Fjärde bandet, s. 382: Collége
128 Nationalencyklopedin (1995), s. 95: Spanien, Utbildning, s 295: Storbritannien: Utbildning
129 Någon indelning i stadier på grundskolan görs ej längre i nya läroplanen Lpo94 där de inte nämns längre,
vilket de gjorde i den gamla läroplanen. Skolverket använder dock termerna lågstadiet, mellanstadiet och
högstadiet på sin hemsida. I Eurovoc används de olika stadien i relationerna och de används fortfarande när man
talar om klass 1-3, 1-6, 1-9. Idag använder man ibland beteckningen F till 9 för grundskolan, där F står för
förskola och 9 för årskurs 9. Detta komplicerar det hela ännu mer. Men jag använder mig av beteckningarna
lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet när jag talar om årskurs 1-3, 4-6, 7-9.
Skolverket (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.



45

För indexering och informationsåtervinning skapar de här termerna problem. Om en
användare exempelvis är intresserad av dokument som behandlar svenskt gymnasium och
använder sig av deskriptorn- ”grundskola- (årskurs 7-9) och gymnasieutbildning” återvinns
även dokument som behandlar högstadiet. Samma problem fast tvärtom uppstår om
användaren är intresserad av dokument som behandlar högstadiet. Det går ej heller att söka
dokument som behandlar svenska grundskolan generellt eftersom den blivit uppdelad.
Naturligtvis kan man använda sig av booleska operatorerna men det bör ändå betraktas som
ett allvarligt problem. Det här problemet beror på flerspråkigheten i tesaurusen och hade inte
uppstått i en enspråkig tesaurus.

Situationen liknar inte riktigt någon av de exempel som ISO visar upp. Där tillhandahålls
inget exempel där ett begrepp delas upp och den ena delen ansluts till ett annat begrepp. Man
menar visserligen att mer en ett flerspråkigt problem kan uppstå i en och samma situation.
Exemplet som ISO har i ett sådant fall liknar dock inte detta fall. Två deskriptorer blir i det
här fallet involverade i samma situation. ISO skulle möjligen kunna betrakta situationen
utifrån kategorin ingen ekvivalens. Man skulle i så fall kunna betrakta det som ett
kulturberoende begrepp och lösa det genom att adoptera de två franska termerna för att sedan
tilldela de Scope Note och där förklara att det rör sig om franskt skolsystem. Om man gjorde
det skulle man dock bli tvingad till att lägga till de svenska termerna för gymnasium och
grundskola i tesaurusen. Detta skulle få följden att dessa deskriptorer också skulle bli
tvingade till adoption i de övriga språken för att uppnå ett till ett förhållande. Det finns dock
ingen anledning att spekulera mer i detta och i stället konstatera att det är två klara fall, där
svenska termer blivit påverkade av flerspråkigheten i tesaurusen.

För övrigt har inga klara fall av en till flera termers ekvivalens påträffats bland de undersökta
termerna. De tre vanligaste lösningarna i den kategorin är att använda kvalifikikationsfraser,
att adoptera lånord från källspråket eller att göra kombinationer av två termer (som
exempelvis cattle+horses i ISO:s exempel. s. 31). En annan lösning men mindre
rekommenderad av ISO är att skapa en term och tillsätta en Scope Note. Alla dessa lösningar
hade om de funnits varit lätta att upptäcka i tesaurusen.

6.2.4 Ingen ekvivalens

Ett exempel på lösning av ingen ekvivalens i Eurovoc är ”datorstödd utgivning”. Termen är
hänvisad (UF) från den engelska termen ”desk top publishing”.

Datorstödd utgivning
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF desk top publishing
  BT1    kontorsautomatisering
      BT2    tillämpad informatik
        BT3    informatik

Termen ”desk top publishing” finns som uppslagsord i NE och används på många svenska
webbsidor. Det betyder enligt NE, att med hjälp av persondator framställa tryckfärdiga
original och sätta och formgiva trycksaker.130 Eftersom termen är uppslagsord i NE betraktas

                                                                
130 Nationalencyklopedin: (1990). Fjärde bandet, s. 519: Desk top publiching
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den tydligen som en svensk term. I tesaurusen har man dock valt att inte använda den
engelskinfluerade termen för att i stället skapa en försvenskad term i ”datorstödd utgivning”.

ISO betraktar två situationer som inte ekvivalenta och menar att bägge situationerna är
mycket sällsynta. Den ena situationen är när ett kulturberoende begrepp i källspråket är okänt
för användarna i målspråket. Den andra situationen är när ett nytt begrepp, ofta inom
vetenskap eller teknologi, blivit namnsatt i källspråket men ännu inte i målspråket.
ISO har två lösningar på dessa situationer. Att adoptera termen från källspråket som lånord till
målspråket eller att uppfinna en motsvarande term i målspråket med hjälp av det egna språket.
I fallet ”datorstödd publicering” är det snarare frågan om en ny teknisk term än ett
kulturberoende begrepp och man har valt den senare lösningen vilken ISO också menar är att
föredra.

I och med att ett flertal termer inte återfunnits i termdatabaserna, är det många gånger svårt att
avgöra huruvida det rör sig om, av tesauruskonstruktörerna skapade termer (neologismer)
eller om termerna redan är använda och etablerade i svenska språket. Har de svenska
termerna skapats av konstruktörerna är de att från början betrakta som inte ekvivalenta och
bör placeras i denna kategori.

Utifrån ISO:s givna kriterier för icke ekvivalenta termer (kulturberoende begrepp, skapade
termer och lösningar till dessa) har jag gått igenom de termer som inte återfunnits i
termdatabaserna eller endast resulterat i någon enstaka träff i Google. För att på så vis avgöra
huruvida de ska betraktas som lösningar på icke-ekvivalenta termer eller från början givna
exakt ekvivalenta termer. Även om det finns ett flertal gränsfall har jag valt att placera dem i
kategorin exakt ekvivalens. Jag redogör här nedan varför jag valt att betrakta dessa
tveksamma termer som exakt ekvivalenta. Termerna har grupperats utifrån gemensamma
särdrag och likheter. Några exempel hos varje grupp lyfts fram och diskuteras.

6.3.1 Exakt ekvivalens eller ingen ekvivalens?

Den första gruppen är när sammansatta termer används för att uttrycka det aktuella begreppet.
”Skolmässig retardering” är en sådan term. Med termen vill man uttrycka begreppet: ’att ligga
efter i skolarbetet’. Det är vad de övriga språkens termer betyder. Den engelska
motsvarigheten ” backwardness at school” tycks inte heller användas i någon större
utsträckning. Att döma av antal träffar i Google kan man förmoda att termen ”retard scolaire”
används i Frankrike och fått utgöra utgångspunkt i det här fallet. Enligt NE avser termen
”retardering” en eftersläpning i bruket av en sed eller ett föremål som varit vanlig inom den
för nyheter mindre mottagliga allmogekulturen. 131 Termen ”skolmässig” förekommer också i
artiklar i NE och avser undervisning som har med skolan att göra.132 De bägge termerna är
med andra ord etablerade svenska termer. Termerna har dock i det här fallet använts som en
sammansatt term med specifikare betydelse. I och med att de övriga språken också har
sammansatta termer för att utrycka begreppet rör det sig dock inte om en till flera termers
ekvivalens.

                                                                
131 Nationalencyklopedin: (1994). Femtonde bandet, s. 515: Retardering
132 Nationalencyklopedin: (1994), s. 25: Pedagogik
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Skolmässig retardering
  MT  3216 organisering av skolväsendet
  BT1    skolarbete

skolmässig retardering
retraso escolar
skolemæssig retardering
backwardness at school
retard scolaire

Det är svårt i ett sådant här fall att avgöra huruvida det rör sig om en skapad term eller om
termen har använts innan i det svenska språket. Att ligga efter i skolarbetet är dock någonting
som förekommer i Sverige. Det rör sig följaktligen inte om ett kulturellt begrepp som endast
förekommer i exempelvis Frankrike (det är ju inte bara fransmän som ligger efter i
skolan).Det rör sig inte heller om ett nytt tekniskt begrepp som ännu inte fått någon term i
svenskan.

Liknande fall där sammansatta termer används är hos de termer där ”audivisuell” ingår. Dessa
termer är ”audivisuell industri”, ”audivisuell kommunikationspolitik”, ”audivisuell
piratverksamhet”, ”audivisuell produktion”, ”audivisuell samproduktion”, ”audivisuell
utrustning”, ”audivisuellt program”, ”audivisuellt dokument” och ”europeiskt audivisuellt
område”. Dessa återfinns inte i NE och ger knappast några träffar i Google, hos de flesta av
termerna inga träffar alls. Den enkla termen ”audivisuell” förekommer dock som uppslagsord
i såväl SAOL, NE som i NE:s ordbok. ’Audivisuell’ har med syn eller hörsel att göra. Termen
kom till Sverige 1957 från engelskans ”audiovisual” med samma betydelse. Även stavningen
”audiovisuell” kan enligt SAOL och NE användas för samma begrepp och ger ofta fler träffar
i Google. Enligt NE används ofta förkortningen ”AV-hjälpmedel” för termen och avser
undervisningshjälpmedel som bandspelare, TV, dator och liknande.133 ”Audivisuell
utrustning” har fått 8 träffar i Google och är den av de ”audivisuella” termerna som fått flest
träffar (stavningen ”audiovisuell utrustning” ger 65 träffar). Termen ”audivisuell” används på
samma vis i de övriga fallen, som ett adjektiv, en egenskap till substantiven ”industri”,
”produktion” osv. Dessa termer bör därför betrakta som exakt ekvivalenta. Dock med viss
tveksamhet.

Den andra gruppen är termer som gett fåtal träffar i Google men används på webbplatserna av
fackfolk och EU institutioner . ”Dokumentindexering” får representera den här gruppen.
Termen gav endast 9 träffar i Google. Termen används dock på två webbsidor från BHS
(Bibliotekhögskolan i Borås) av fackfolk där. Även om termen inte tycks ha etablerat sig i
någon större utsträckning i svenskan så används den av fackfolk. Samma gäller för termen
”medicinsk databehandling” endast åtta träffar men används av såväl EU-institutionerna som
fackfolk vid universitet. Termen” publikationsutbyte” används av Vitterhetsakademins
bibliotek. ”Mediepluralism” används av EU-parlamentet och Skolverket. ”Tillträde till prov”
används i EGT(Europeiska Gemenskapernas Officiella tidning) som tillträde till
uttagningsprov till EU och av Umeå Universitet för krav som ställs för att få göra en
tentamen. ”Interaktivt nät” används av Luftfartsverket och av EU-kommissionen.
”Konfessionslös undervisning” används i en artikel från pedagogiska institutionen i
Göteborgs Universitet. Motsatsen ”konfessionell undervisning” gav 38 träffar i Google och
användes bland annat på Sveriges Riksdags webbplats. ”Gymnastik- och idrottsundervisning”
används på en webbplats, vilken är Leksands Kommuns webbplats. Termen ”vetenskaplig
beräkning” ingår i en tentamen i datorsystemteknik vid Chalmers i Göteborg. ”Centralisering

                                                                
133 Nationalencyklopedin: (1990). Andra bandet, s. 108: Audivisuell
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av information” används bland annat av EU-kommissionen och Kungliga Biblioteket.
”Reglering på telekommunikationsområdet” används av Kulturdepartementet och
Europaparlamentet. Denna grupp hör tveklöst till kategorin exakt ekvivalens eftersom de
används av fackfolk.134

Den tredje gruppen är när man av någon eller olika anledning valt mindre etablerade
synonymer som föredragna termer. Ett exempel på en sådan term är ”fjärrladdning”. Den ger
visserligen fyra träffar i Google men på två av träffarna framgår inte betydelsen av termen. De
två övriga träffarna är ett diskussionsforum där två användare diskuterar vad en av de först
nämnda sidorna menar med ’fjärrladdning’. Med hjälp av relationerna i tesaurusen och de
motsvarande termerna i de övriga språken framgår dock betydelsen av termen.
”Fjärrladdning” används i stället för (UF) ”nedladdning” . Synonymen ”nedladdning” ger
betydligt fler träffar i Google (17.400). I NE står ”ladda ned” som uppslagsord för samma
begrepp.135

Fjärrladdning
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF nedladdning
  BT1    datainsamling
      BT2    databehandling

fjärrladdning
telecarga
teleindlæsning
downloading
téléchargement

”Informationsteknikanvändare” som inte gav någon träff i någon av databaserna används i
stället för dess förkortning ”it-användare” i tesaurusen. Söker man på ”it-användare” i Google
så återvinns 635 dokument. Samma sak för deskriptorn ”informationsteknikanvändning” som
är en hänvisning från ”it-användning”. Den senare återvinner i Google 4.420 dokument.
Termen används också i fyra artiklar i Nationalencyklopedin. Även ”it-industri” som är en
hänvisningsterm från ”informationsteknikindustri” används i NE och i hög utsträckning på
Internet. ”Kommunikationstaxa” ger ingen träff i Google. Den har använts i stället för (UF)
”kommunikationsavgift” och de mer specifika termerna ”samtalsavgift” och
”sändningsavgift”. ”Piratverksamhet inom dataindustrin” används i stället för ”olaglig
kopiering av programvara”. I den här gruppen råder inget flerspråkigt problem eftersom det
uppenbarligen finns synonymer för att uttrycka begreppen.

Den fjärde gruppen är sådana termer som inte är särskilt använda eller etablerade i någon av
språken. I denna grupp ingår ”utbildning av utlänningar”, ”förhållandet skola-arbetsliv”,
”förhållandet skola-industri”, ”demokratisering av skolväsendet”. ”Gränsöverskridande
dataflöde” är också en sådan term som inte är etablerad på något av språken. Den är dock mer
EU-specifik än de förstnämnda. Termen syftar till databaserade personuppgifter och liknande
som når över nationsgränserna. ”Programspridningsfrihet” och ”europeiskt audivisuellt

                                                                
134 För kontroll av dessa uppgifter anmodas läsaren att söka på dessa termer i Google språkverktyg svenska på
svenska webbsidor. Detta för att uppgifterna som står på webbsidorna inte är relevant information för uppsatsen
och skulle resultera i onödigt många irrelevanta referenser. Sökningarna gjordes den 2/4-2003.
135 Nationalencyklopedin på Internet (2003). Ne.se: Ladda ned
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område” är också sådana termer. De här termerna är naturligtvis problematiska, men det är
inget flerspråkigt problem eftersom problemen i så fall vore lika stora i enspråkiga tesaurer.

Den femte gruppen är när man använt sig av Scope Notes för att förklara betydelsen av
termen. Fyra av termerna har tilldelats SN: ” utbildning utanför skolsystemet”, ”elektronisk
dokumentförvaltning”, ”interaktiv videotex” och ”informatikens inverkan”.

Utbildning utanför skolsystemet
  SN  Verksamheter eller program som organiseras utanför skolsystemet med inriktning mot fastställda
utbildningsmål.

Elektronisk dokumentförvaltning
SN  Betecknar samtlig utrustning, programvara och tekniska medel som används för digital lagring och NT1
digitalisering

interaktiv videotex
  SN  Videotex där ett telekommunikationsnät garanterar överföring av användarens frågor och de svar som
erhålls.

Informatikens inverkan
  SN  Används om de positiva och negativa effekterna av informatikanvändningen i samhällslivet, t.ex.
beträffande sysselsättningen, skydd av privatlivet och tillgången till tjänster.

I de tre första fallen har alla fyra språken använt sig av SN. Den engelska termen ”Impact of
information technology” är den enda som inte tilldelats en SN. Den har fått 18.500 träffar i
Google jämfört med den spanska som fått 338 och den franska 409. De svenska och de danska
termerna har inte fått någon träff. Även om termen fått större utbredning i engelskan än i de
övriga språken och inte ansetts behövligt med en SN så är det tveksamt huruvida det rör sig
om ett flerspråkigt problem. Företeelsen diskuteras ofta i Sverige med termer som IT-
samhällets effekter och liknande.136 Denna grupp utgör dock tveksamma fall huruvida de bör
placeras i kategorin inte ekvivalenta termer där lösningen i så fall varit att skapa termer och
förklara dem med SN. Eller huruvida de ska betraktas som exakt ekvivalenta p.g.a. att
begreppen existerar och omtalas i svenskan med olika fraser och termkombinationer.

6.3.2 Generella drag hos de tveksamma termerna

Generellt för de tveksamma termerna är att trots att de inte förekommer i de termdatabaser jag
sökt i, existerar begreppen men uttrycks på olika vis när de diskuteras. Exempelvis termen
”utbytesprogram inom utbildningsväsendet” som inte gett någon träff i Google. Begreppet
förekommer i allra högsta grad i Sverige såväl som i de övriga länderna. Av relationerna i
tesaurusen framgår att termen används i stället för (UF) elevutbyte, lärarutbyte och
studentutbyte. På International Office hemsidor på BHS benämner man samma begrepp
endast med termen ”utbytesprogram”. Man talar då om Erasmus, Nordplus, Sokrates och
liknande utbytesprogram. Det framgår av kontexten på hemsidorna vad termen står för utan
att ”–inom utbildningsväsendet” behöver läggas till termen. 137 Samma sak för termen

                                                                
136 Se exempelvis Manuel Castells serie ”the Information age 1999” eller Emin Tengströms ”Hur förändras våra
livsvillkor 1998”.
137 Bertilsson, Linda (2003). International office. Högskolan i Borås.
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”utbildning av paramedicinsk personal” som gav 1 träff i Google. Söker man exempelvis på
”paramedicinsk utbildning” ger det träffar till andra sidor. Detsamma gäller för de flesta av de
svenska tveksamma termer som används som deskriptorer i tesaurusen. Begreppen som
deskriptorerna är tänkta att representera går att uttrycka på olika vis med olika
termkombinationer. Vissa kombinationer är mer förekommande i svenska språket och vissa
mindre förekommande. Det är inte den här uppsatsens syfte att bedöma huruvida man valt bra
eller dåliga termer som deskriptorer vid konstruktionen. Vad man kan konstatera är att de
flesta begrepp går att uttrycka med hjälp av svenska termer i de olika grupperna.

Det är dock märkbart att ett flertal av de svenska termerna är mindre naturliga till sin karaktär
än de motsvarande termerna i de större språken, spanska, franska och engelska. Vilket också
bekräftas av sökningarna i Google, där de tre stora språkens termer gett betydligt fler träffar
än de små språken, danska och svenska (se bilaga 2). Ett exempel är ”utbildning utanför
skolsystemet” Den gav endast en träff på den svenska termen och noll på den danska. I de
stora språken har termerna resulterat i flera tusen träffar. Detta tyder på att termerna är
naturligare och mer etablerade i dessa språk.

Utbildning utanför skolsystemet 1 träff
educación no formal  14.400 träffar
uddannelse uden for uddannelsessystem 0 träffar
non-formal education   38.900 träffar
education non formelle 3.210 träffar

 
Det rör sig om ett trettiotal termer som tycks vara etablerade och använda i de tre stora
språken men mindre etablerade i svenskan och danskan. Frågan är om dessa termer bör
kategoriseras som inte ekvivalenta eller exakt ekvivalenta. Av ovan nämnda skäl, begreppen
existeras och omtalas på svenska, så lämpar de sig mer i kategorin exakt ekvivalens.
Företeelsen ’utbildning utanför skolsystemet’ har förekommit i Sverige fler hundra år. Det
kan vara privatundervisning, föreningar som anordnar undervisning o.s.v. Det rör sig med
andra ord inte om kulturberoende begrepp som är okända för en svensk språkgrupp. Man
uttrycker begreppet på olika vis med hjälp av svenska språket. Som ovan nämnts går det ofta
hitta andra termkombinationer för samma begrepp. Söker man på ”icke formell undervisning”
får man i Google fler träffar än på ”utbildning utanför skolsystemet”. Viktigt är dock att
poängtera att i ett flertal fall har de stora språken mer etablerade och naturliga termer. I
danskan och svenskan finns för dessa begrepp inga riktigt etablerade termer. Ett antal termer
har därför fått ett mer konstgjort drag i svenskan och danskan. ISO menar också att problemen
i flerspråkiga tesaurer varierar beroende på vilka språk som är inblandade.
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7 Analys och Diskussion
Frågeställningarna besvaras här en efter en. De tre specifika frågeställningarna besvaras först.
Sedan de generella frågeställningarna. I samband med att frågeställningarna besvaras
analyseras också resultaten. Sedan följer avsnittet slutsatser där det diskuteras vad uppsatsen
kommit fram till och hur den kan bidra till forskningen i sammanhanget. Kapitlet avslutas
med att framtiden för flerspråkiga tesaurer diskuteras, vilket görs utifrån egna reflexioner och
tankar.

7.1 Frågeställningarna

Hur har de svenska indexeringstermerna påverkats av flerspråkigheten i Eurovoc.?

De flesta termer som används som deskriptorerna har inte påverkats alls. 85% av termerna
återfanns i auktoritära ordböcker som SAOL och NE eller användes på minst 10 svenska
webbplatser. Att termerna som förekommer i SAOL och NE är svenska naturliga termer råder
det inget tvivel om. Invändningar skulle kunna göras beträffande termer som förekommer på
svenska webbplatser. Men en premiss för slutledningarna i den här uppsatsen har varit att om
termer används på svenska webbplatser används de också i svenska språket. Även om de ännu
inte officiellt fått status som svenska termer, används de i naturligt tal och skrift.

Av de återstående termerna är det två som för indexeringssyfte och återvinningssyfte fått en
icke tillfredsställande karaktär. Dessa två termer återfinns under ämnesområdet skolväsen,
vilket inte är överraskande. Som tidigare nämnts är skolsystem och lagsystem problematiska
områden för flerspråkiga tesaurer. Vilket kan förklaras med att varje land genom åren byggt
upp sin egna unika infrastruktur på sådana områden. En annan förklaring är att den svenska
versionen är den senast tillkomna i tesaurusen, vilket resulterat i att dessa två termer fått
anpassa sig till de övriga språkens skolsystem. I de här två fallen skulle man kunna använda
sig av Hudons benämning ’kulturell imperialism’ i flerspråkiga tesaurer. Att applicera en
kulturs skolsystem på en annan kultur är ju faktiskt en form av kulturell imperialism. Dessa är
dock de enda två fall av de undersökta termerna där detta negativa uttryck är applicerbart. En
del termer inom skolsystemet har visserligen fått en mindre naturlig karaktär som exempelvis
”utbildning utanför skolväsendet”. Men här kan man ej tala om kulturell imperialism eftersom
företeelsen är vanligt förekommande i den svenska kulturen.

Ett antal av de svenska termerna har fått en mindre naturlig karaktär än de motsvarande av
dessa termer hos de stora språken. Att döma av träffarna i Google är dessa danska
motsvarande termer också mindre naturligare, även om danskan gav något bättre resultat än
svenskan. (se bilaga 2). En förklaring till det kan vara att engelskan, franskan och spanskan
har ett mycket större ordförråd och därför har lättare att uttrycka vissa begrepp. Sökningarna i
Google på alla fyra språk är dock endast gjorda på de termer som inte återfunnits i NE och
SAOL eller resulterat i mindre än 10 träffar i Google. Skulle sökningarna gjorts på alla språk
hos alla undersökta termer skulle naturligtvis resultatet beträffande naturlighet hos språken
jämnat ut sig något. Bilaga två ger därför inte en helt rättvis bild. De termer som granskats
närmare har dock fått en mindre naturlig karaktär i svenskan. Faktum är emellertid att i stort
sett alla dessa termer representerar begrepp som inte är okända för en svensk språkgrupp. Som
visats i resultatdelen går de att uttrycka på andra sätt och resulterar då ofta i fler träffar i
Google. I vissa fall som exempelvis deskriptorn ”fjärrladdning” går det till och med finna
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synonymer som förekommer i NE ordbok. Man kan här fråga sig varför ibland
konstruktörerna av Eurovoc valt mindre naturliga termer fast det finns mer naturliga och
etablerade termer att hämta. Man verkar medveten om de naturligare synonymerna eftersom
de används som icke-föredragna termer. En förklaring kan vara att man anpassat
deskriptorerna till det språk som brukas vid institutioner där Eurovoc används, och att de
mindre etablerade termerna är etablerade där.

I vilken grad överensstämmer standardens definition av problemen med de problem som
förekommer hos de utvalda termerna i Eurovoc?

På det hela taget överensstämmer problemen hos de undersökta termerna med ISO:s
definition av problemen. Vad beträffar de kvantitativa ansatserna säger ISO att upp till 90%
av termerna i en flerspråkig tesaurus är oproblematiska. 85% av termerna har i den här
undersökningen påträffats i termdatabaserna och klassats som problemfria. Det stämmer bra
med ISO:s uttalande. Nästan för bra med tanke på att ett så problematiskt ämnesområde som
undervisning har undersökts och att svenska är det senast tillkomna språket i tesaurusen.
Andra ämnesområden som kommunikation, information och dokumentation finns dock under
ämnesområdet undervisning. Ämnet dokumentation har exempelvis inte orsakat några större
problem. Här har också endast problem i den svenska versionen undersökts. Skulle man letat
efter problem i de övriga språkversionerna hade problemen givetvis blivit fler.

Fler av termerna som inte återfunnits i termdatabaserna är som ovan diskuterats också
lämpligast att klassa som exakt ekvivalenta på grund av att begreppen går att uttrycka på olika
vis med hjälp av det svenska språket. Ett flertal fall är dock tveksamma och det kan diskuteras
huruvida de borde betraktats som exakt ekvivalenta eller ej. Språk är ett mycket komplext
fenomen och det kan vara svårt att avgöra vad som ska räknas som en problemfri term.
Kriteriet i analysen av termerna har varit att en term klassas som problemfri om begreppet den
representerar existerar för den svenska språkgruppen. Det vill säga begreppet omtalas på ett
eller annat vis på svenska språket. I de flesta fall rör det sig bevisligen inte om flerspråkiga
problem. Detta har visats utifrån grupperingarna av de tveksamma termerna. Vissa termer
används av fackfolk, många termer har mer etablerade synonymer, en del av termerna är inte
etablerade på något av språken, andra begrepp går att uttrycka med hjälp av sammansatta
termer o.s.v.

Till kategorierna inte-exakt ekvivalens och delvis ekvivalens har endast ett exempel från
Eurovoc hämtats. Detta främst beroende på svårigheten att avgöra om motsvarande termer i
de olika språken skiftar i bibetydelse. ISO nämner ju inte heller någonting om hur ofta
förekommande dessa termer är, men man kan konstatera att de i enlighet med ISO existerar.

De två problematiska termerna som placerats i kategorin en till flera termers ekvivalens
överensstämmer emellertid inte med ISO:s definition av problemen. De påminner om
problemen som ISO illustrerar i kategorin en till flera termers ekvivalens men är något
komplexare. Visserligen går det att se det franska begreppet ’enseignement secondaire’ eller
det spanska ’ensenanza secundaria’ utifrån två begrepp i svenskan: ’grundskola’ och
’gymnasium’. Men gymnasium är som nämnts inte obligatorisk utbildning i Sverige och
svenska grundskolan är mycket mer än en del av dessa två spanska och franska begrepp.
Problemet har diskuterats i ovanstående frågeställning och behöver inte upprepas här. Men
man kan konstatera att ISO inte diskuterar den här typen av problem. Det vill säga kulturella
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infrastrukturer som skola och lagsystem. De är ofta mer komplexa än att ett begrepp inte
existerar i en annan kultur eller att det går att uttrycka med fler termer. Begreppen existerar
som i det här fallet hos de flesta kulturer men har olika strukturer och form. Att översätta
andra språks skolsystem för att uppnå exakt ekvivalens blir då som Hudon nämner en form av
meningslösa uttryck för det egna språkets användare.

Vad beträffar kategorin icke-ekvivalens har ett fall exemplifierats från Eurovoc. Det är den
engelska termen ”desk top publiching”. ISO nämner att två problem ofta uppstår i den här
kategorin – nya tekniska termer och kulturberoende begrepp. Några direkt kulturberoende
begrepp har inte påträffats bland de undersökta termerna om man bortser från att olika
kulturer har olika skolsystem. Däremot har en hel del relativt nya tekniska termer påträffats,
vilket främst beror på att ämnena informationsteknik och databehandling respektive
kommunikation finns bland de undersökta termerna. Vad beträffar datatekniska termer
kommer de ofta från engelskan. Svenskan har som bekant en tendens till att använda sig av de
engelska termerna. Ofta kan de svenska termerna t.o.m. kännas mindre naturliga än de
engelska termerna i och med att de förekommer i Internet och vid dataanvändning. Som
exempelvis ”downloading”. Termen ”desk top publiching” används t.o.m. som uppslagsord i
NE. Träffarna i Google visar att franskan och spanskan i större utsträckning vårdar de egna
språken genom att skapa egna etablerade datatekniska termer. Problemet med nya engelska
tekniska datatermer är kanske inte så stort för de svenska användarna eftersom man ofta
använder de engelska termerna i svenskan. Det råder säkerligen olika åsikter och
uppfattningar om detta. Men att problemet med nya tekniska termer förekommer som ISO
påtalar är uppenbart.

Undersökningen är begränsad till några få ämnesområden. De flesta problem som påträffats i
undersökningen diskuteras i ISO med några få undantag. I den här undersökningen är det
främst nya termer och några mer kulturberoende begrepp i form av skolväsen som har
dominerat. Problemet en till fler termers ekvivalens som ISO exemplifierat utförligt har inte
förekommit i någon större utsträckning hos de undersökta termerna. Problemen varierar
naturligtvis beroende på vilket ämnesområde det handlar om. Andra sorts problem dominerar
säkerligen i en annan flerspråkig tesaurus med annan ämnesmässig inriktning. I stort känns
emellertid problemen igen från ISO:s diskussioner.

I vilken utsträckning har man i Eurovoc följt standardens förslag till lösningar på dessa
problem ?

Eurovoc är inte konstruerad från utgångspunkten ab initio med alla språk samtidigt. Denna är
den av ISO och andra tesaurusforskare mest rekommendabla utgångspunkten. Nya språk har
tillkommit efterhand som nya medlemmar anslutits till EU. Feedback är däremot tillåten
vilket uppdateringarna visar. Användarna har också möjlighet att föreslå nya termer och
förändringar i tesaurusen. När feedback är möjlig är det av ISO en acceptabel utgångspunkt.
I fallet Eurovoc där så pass många språk förekommer och nya hela tiden tillkommer måste
rimligtvis de flerspråkiga problemen öka. Frågan är i hur hög grad feedback är möjlig rent
administrativt med tanke på hur många språk och personer som måste vara inblandade. Man
får nog säga att Eurovocs utgångspunkter är acceptabla men inte de bästa. En hel del av de
flerspråkiga problemen i Eurovoc bottnar antagligen här.
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ISO rekommenderar att man i så hög grad som möjligt använder sig av termer i det egna
språket. Här får man säga att man utan undantag följt dessa rekommendationer. Det finns
inget lånord bland de undersökta deskriptorerna. Utländska ord förekommer dock som icke-
föredragna termer i enstaka fall. Hos deskriptorerna har man använt sig av neologismer om
inte det funnits etablerade naturliga svenska termer. Det är ju som redan påpekats svårt att
avgöra om en term är en neologism skapad av tesauruskonstruktörerna eller om termen innan
använts i svenska språket. I synnerhet om den inte påträffats i termdatabaserna eller
förekommer endast på någon enstaka webbplats. Endast ett fall där man uppenbart använt sig
av neologism har exemplifierats. Fallet är uppenbar beroende på att den engelska termen
”desk top publiching” används som icke-föredragen term. Det kan naturligtvis vara fler termer
där tesauruskonstruktörerna använt sig av neologismer. Jag har dock valt att inte exemplifiera
flera eftersom det är omöjligt att vara säker på den saken. Oavsett om deskriptorerna är
neologismer eller ej är termerna som används som deskriptorer i huvudsak begripliga. Vissa
termer har visserligen som diskuterats under första frågeställningen fått mindre naturlig
karaktär, men man förstår ändå betydelsen av termerna (demokratisering av skolväsendet,
förhållandet skola-arbetsliv, utbildning utanför skolväsendet etc.). Andra är svårbegripligare
men förstås med hjälp av relationerna som finns i anslutning till deskriptorn eller utifrån
Scope Notes (skoltäthet, fjärrladdning, informatikens inverkan, interaktiv videotex etc. Se
bilaga 3 för relationer). Om termerna är begripliga bör de ju också fungera för indexerings
och informationsåtervinningssyfte.

Åter till de två problematiska termerna under skolväsen. I dessa fall har man inte använt sig
av ISO:s lösningar. Antagligen beroende på att ISO inte tillhandahåller lösningar för dessa
fall. Man har applicerat ISO:s lösningar såtillvida att man använder kvalifikatorer, vilket är en
av ISO:s lösningar i en till flera termers ekvivalens. Men det har inte riktigt fungerat eftersom
situationerna skiljer sig åt. Frågan är om det är möjligt att lösa den här typen av problem om
man bestämt sig för ’likvärdig status’ hos alla språk i en flerspråkig tesaurus.
Tankarna går till Hudons diskussioner om att låta antalet deskriptorer variera hos de olika
språken. Man skulle då slippa problemet att översätta andra kulturers skolväsen för att
koncentrera sig på den egna kulturens. Det skulle å andra sidan orsaka problem om
exempelvis en svenskspråkig användare är intresserad av franskt eller spanskt skolväsen. Den
svenska versionen skulle då kanske inte räcka till för att tillhandahålla söktermer för sökning i
deskriptorfältet.

Förutom dessa två extrema fall har man följt ISO:s rekommendationer. ISO menar att många
gånger måste tesauruskonstruktörerna själva ta ställning till vilken lösning som är bäst lämpad
för det egna språkets användare. Ibland kanske det varit lämpligare att använda sig av låneord
i stället för neologismer som diskuterats ovan beträffande de engelska datatermerna. Men det
råder nog som sagt delade meningar om detta.

Vilka är de språkliga problemen specifika för flerspråkiga tesaurer och av vilken karaktär är
de?

De specifika problemen för flerspråkiga tesaurer är när ett begrepp uttryckt med en term i ett
språk inte går att uttrycka med en motsvarande term i ett annat språk. Det kan förekomma i
olika former. En form är när termerna skiftar något i semantisk betydelse, eller när en term i
ett språk besitter något vidare innebörd än motsvarande term i ett annat språk. Sådana termer
behandlas ofta som likvärdiga i ordböcker och ISO rekommenderar att de behandlas som
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likvärdiga även i flerspråkiga tesaurer. Den empiriska undersökningen visar att man behandlar
de som likvärdiga i praktiken också.

En annan mer kritisk form är när det krävs fler termer i ett språk för att kunna motsvara en
enda term i ett annat språk. Det kan enligt ISO visa sig i fler olika situationer. I den här
empiriska undersökningen har den typen av problem inte varit så vanliga. Däremot visar
undersökningen genom de två problematiska termerna att problemet i praktiken kan uttryckas
i mer komplexa situationer än de situationer som beskrivs i standarden. Teorier är ju också
ofta förenklingar av verkligheten. Verkligheten är som bekant mer komplex.

En sista form är när ett begrepp i ett språk överhuvudtaget inte existerar i ett annat språk eller
när ett nytt begrepp ännu inte blivit namnsatt i ett av språken. Detta är enligt ISO mycket
sällsynt. Att det är ovanligt med begrepp som inte existerar i ett språk men i ett annat språk
bekräftar undersökningen. Vanligare tycks vara att vissa begrepp inte är namnsatta.
Åtminstone inte med etablerade vanligt förekommande termer. Om det i vissa fall rör sig om
neologismer eller ej har i praktiken varit svårt att avgöra. I praktiken har det dock visat sig att
små språk i vissa fall använder sig av mindre etablerade termer än de stora språken. Graden av
problem varierar naturligtvis beroende på vilka språk som är inblandade vilket ISO också
påpekat. Oftast är det emellertid inget problem alls, vilket överensstämmer med såväl teori
som praktik.

7.2 Slutsatser

Den här undersökningen har visat att de mest komplexa och svårlösta situationerna i
flerspråkiga tesaurer uppstår när nationella institutioner och infrastrukturella system (i det här
fallet skolsystem) är inblandade. Jag tror det är generaliserbart i relativt hög grad, såvida inte
två länder har mycket lika infrastrukturella system. Systemen kan förutom skolväsen vara
lagsystem, nationella politiska system, strukturer i kommuner och landsting, titlar och vissa
yrkesgrupper. Även seder, religiösa riter och högtidsdagar är en form av nationella system.
När en flerspråkig tesaurus ska till att konstrueras där sådana områden utgör en stor del bör
tesauruskonstruktörerna tänka efter en extra gång. Främst på huruvida språken i tesaurusen
ska ha likvärdig status eller om man ska lämna luckor där andra språks deskriptorer inte
överensstämmer med det egna språkets strukturella system. Även andra former än
traditionella flerspråkiga tesaurer, som exempelvis Davies & Jorna och Schmitz-Esser, kanske
kan vara ett alternativ om tesaurusen är tänkt att till stor del innefatta skolsystem och
liknande. Standarder bör också betona den här formen av problematik i högre grad. Antingen
genom att utarbeta lösningar som är rimliga eller åtminstone tillhandahålla riktlinjer för hur
konstruktörer av tesaurus ska förhålla sig när nationella system som skolväsen är aktuella.

För övrigt har inga direkt olösliga problem påträffats i den här undersökningen. Ett flertal
icke-etablerade termer förekommer dock bland de svenska deskriptorerna. Varken ISO eller
Hudon rekommenderar att man använder sig av låneord eller neologismer (i den här
undersökningen används inga låneord, möjligtvis neologismer ibland, vilket har varit svårt att
avgöra ). Även om det bör undvikas så måste ju begrepp som förekommer i den egna kulturen
tilldelas ett namn för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att söka dokument som
behandlar begreppet. Om vissa databegrepp exempelvis ännu inte fått ett namn finns inget
annat val än att kalla begreppen för något. De enda alternativen är då att använda sig av
neologismer eller låneord. Det här problemet har jag dock svårt att se lika allvarligt som
ovanstående typ av problem (skolsystem). Det orsakar visserligen termer som får en mindre
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naturlig karaktär. Men man måste komma ihåg att tesaurer och klassifikationssystem är
konstgjorda språk. Tesaurus har ett mer naturligt språk än klassifikation men är syvende och
sist ett konstgjort språk. Jag menar därför att om det är begripligt vilket begrepp deskriptorn
är tänkt att representera så är det inget problem. Deskriptorn fungerar då för
informationsåtervinning vilket är tanken med det hela.

Endast 2 situationer av 384 har visat sig i det närmaste olösliga (dessa skulle dock kunna lösas
genom tillåta luckor i tesaurusen, d.v.s. inte eftersträva likvärdig status hos alla språk). Om
undersökningen gjorts på mer internationella ämnen som exempelvis flygplan, kemi eller
astronomi hade förmodligen inte någon problematisk ekvivalent deskriptor påträffats. Såvida
man inte blandar in institutioner och liknande hos dessa ämnesområden. Exempelvis en
flerspråkig tesaurus i bibliotek –och informationsvetenskap skulle inte orsaka några större
ekvivalensproblem om den omfattade områden som indexering, informationsåtervinning,
katalogisering och liknande (det största problemet skulle bli standardiseringen: vilken av
synonymerna ska få bli deskriptor?). Men skulle man blanda in institutioner som
länsbibliotek, kulturråd och liknande skulle problemen uppstå. Jag menar därför att den
traditionellt konstruerade flerspråkiga tesaurusen är ett fullgott informationsverktyg men att
problemen finns när vissa områden berörs.

Tidigare undersökningar av problem hos flerspråkiga tesaurer som exempelvis Hudon har
fokuserats på några enstaka problematiska exempel. Även om inte Hudon uttryckligen påstår
det, så får man intrycket av att var och varannan term blir drabbad av ekvivalensproblemet.
Hudon och ISO är ofta citerade när ekvivalensproblemet i flerspråkiga tesaurer omnämns i
vetenskapliga artiklar (exempelvis Davies & Jorna och Dextre Clarke). ISO:s exempel är
endast konstruerade situationer som har ett pedagogiskt syfte för tesauruskonstruktörer.
Situationerna förekommer inte i någon verklig tesaurus. Situationerna citeras av Hudon som i
sin tur blir citerad av andra forskare. Ekvivalensproblemet får därför en överdriven
dimension. För att få en uppfattning av problemets omfattning och art behövs undersökningar
av verkligt existerande tesaurus. Man kan inte grunda sig på låtsasexempel och påstå att
flerspråkiga tesaurer dras med ekvivalensproblem. Hudons resonemang är bra och riktigt men
får en något överdriven dimension. Detta är egentligen inte något fel eftersom hennes artiklar
tycks rikta sig mot de som utformar standardiseringar att tillåta större flexibilitet. Att man inte
ska tvinga in ekvivalens där det inte existerar för att uppnå likvärdig status. Hudons argument
har givetvis med respekt för olika språk och kulturer att göra. Men denna överdrivna
dimensionen sprider sig till andra artiklar på grund av att det inte finns några riktiga
undersökningar av ekvivalensproblemet hos flerspråkiga tesaurer att hänvisa till. Dessa
artiklar kan i sämsta fall ligga till grund för beslut i samband med uppbyggandet av ett
informationssystem. Vilket kan bli ett kostsamt projekt om man väljer att bygga en mer
komplicerad flerspråkig tesaurus än nödvändigt på grund av att ämnet den är tänkt att omfatta
inte är komplicerat ur ekvivalenssynvinkel.

Den här uppsatsen har visat att det går att undersöka ekvivalensproblematikens art och
omfång hos verkligt existerande flerspråkiga tesaurer på ett mer systematiskt sätt än tidigare
gjorts. Metoden har varit att ta hjälp av ISO:s standard för att finna potentiella problematiska
situationer (d.v.s. titta efter ScopeNotes, kvalifikatorer, låneord och liknande). För att se
huruvida termerna som används som deskriptorer används i svenska språket, har sökningar
gjorts i ordlistor online och webben. Detta hade inte varit möjligt för några år sedan. Trots att
språk är ett komplext fenomen så får man på så vis en ganska bra bild om det rör sig om
termer eller begrepp som inte finns i det svenska språket och därmed orsakar
ekvivalensproblematik. Brister i metoden har redan diskuterats i avsnittet Reliabilitet och
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Validitet (s. 38-39). Där diskuterades i huvudsak svårigheten att generalisera undersökningen
på andra ämnesområden. Generaliserbarheten brister dock främst i kvantitativ bemärkelse i
och med att olika ämnen har olika hög grad av problematiska termer. Där diskuterades också
subjektivitet. Att man i vissa fall måste subjektivt bedöma om en term är problematisk eller ej.
Subjektiviteten är dock begränsad till ett relativt litet antal termer. De flesta termer är
bevisligen oproblematiska och de två problematiska termerna som förekommer i den här
studien kan ingen bedöma som oproblematiska. Kort sagt, med den här metoden kan man få
en ganska bra helhetsbild av ekvivalensproblemet omfång och art, dock inte exakt, vilket inte
heller är nödvändigt. Externa faktorer (uppdateringar av tesaurusen, utgångspunkter, likvärdig
status eller ej, feedback, antal språk etc.) måste också tas i beaktande utifrån resultaten. För att
på så vis få en rättvis helhetsbild av problem i flerspråkiga tesaurer när en undersökning görs
av en eller flera verkliga flerspråkiga tesaurer.

7.3 Flerspråkiga tesaurer och framtiden

Kritiken mot flerspråkiga tesaurer som diskuterats i början av uppsatsen ter sig något
överdriven. För det mesta råder det inga som helst problem, även om problemen finns. Då ska
man också ha i åtanke att den här undersökningen bygger på problematiska ämnesområden.
Olika kulturers skolsystem och nya datatermer som ständigt dyker upp är inga lätta
lingvistiska områden. Eurovoc är ej heller konstruerad utifrån de mest fördelaktiga
utgångspunkter och består av så mycket som 11 olika språk. Även om feedback är möjlig så
kan man gissa att de i tesaurusens först tillkomna språken dominerar strukturerna i tesaurusen.
Kritiken och de problem som finns bör dock tas på högsta allvar. Den senaste versionen av
standarden är från 1985. När den här uppsatsen skrivs är det 18 år sedan den uppdaterades. En
hel del feedback från nytillkomna flerspråkiga tesaurer skulle kunna tillföras. Även 18 års
forskning på området har säkerligen en del att tillföra.

Att flerspråkiga tesaurer har en framtid råder det dock inget tvivel om. Ingen forskare som
förekommit i den här undersökningen har påstått något annat. Förmodligen kommer de bli allt
vanligare med tanke på den allt mer globaliserade värld vi lever i. Att fritext eller automatisk
textöversättning skulle ersätta kontrollerat vokabulär inom CLIR är orealistiskt. Språk är
alltför komplext för att maskiner skulle kunna uppnå samma resultat som intellektuell
mänsklig analys. De språkliga problem som är beskrivna i den här uppsatsen återstår även vid
maskinell användning. Problemen är inbyggda i språket i sig, de är inte orsakade av
flerspråkiga tesaurer. Varje problematisk situation kräver ett unikt beslut av
tesauruskonstruktören. Ords betydelse förändras hela tiden och innebörden skiftar beroende
på vilken kontext ordet befinner sig i. Däremot kommer säkerligen maskinell textöversättning
och fritext kunna utgöra ett bra komplement till flerspråkiga tesaurer i flerspråkiga system i
framtiden. I synnerhet för databassökning för mindre vana användare. De flesta databaser har
i enspråkiga system alternativa metoder för återvinning av dokument och att man så också
kommer att ha i flerspråkiga system är en inte alltför vågad gissning.

I vilken form framtidens flerspråkiga tesaurer kommer ta sig är frågan. En gissning är att
databaser som innefattar specifika ämnesdiscipliner kommer att använda sig av den
traditionellt konstruerade flerspråkiga tesaurusen även i fortsättningen. Möjligt är att man
försöker använda sig av någon form av ’neutralt språk’ (som exempelvis UDK) i fler-
disciplinella databaser som intermediärspråk. Det är också tänkbart att man i vissa
informationssystem frångår principen om ’likvärdig status’ hos alla språk där ämnena är
komplicerade beträffande språklig ekvivalens. Realistiskt är nog att olika flerspråkiga
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informationssystem använder sig av den form av flerspråkiga verktyg som passar det egna
systemet bäst. Vilket rimligtvis resulterar i något olika former av flerspråkiga tesaurer.

För vidare forskning är en användarstudie om behovet av flerspråkighet för
informationsåtervinning att prioritera. Exempelvis en studie där det undersöks hur många
relevanta dokument som går förlorade i databassökning då inte ett flerspråkigt verktyg finns
tillgängligt. Eller vilka miljöer (informationssystem , institutioner t.ex.) eller användare som
är i störst behov av flerspråkiga verktyg.
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8 Sammanfattning
Den här magisteruppsatsen har behandlat språkliga problem som kan uppstå vid konstruktion
av flerspråkiga tesaurer. Den har fokuserats på ekvivalensproblemen mellan termer från olika
språk. För att ge en bild av problemets art har ISO 5964 använts för den teoretiska aspekten.
För den praktiska aspekten har ett urval av de svenska deskriptorerna i Eurovoc tesaurus
undersökts.

Enheterna ’begrepp’ och ’term’ som varit centrala i den här studien har diskuterats med hjälp
av språkvetenskapliga teorier. Det har sedan applicerats på ämnesrepresentation och
flerspråkiga tesaurer i form av begreppsrepresentation, deskriptorer m.m. För att placera
uppsatsen i sin kontext har forskningen på området diskuterats utifrån flerspråkiga metoder i
informationsåtervinningssystem. Även ekvivalensproblematiken har diskuterats i sin kontext
utifrån andra forskares studier.

En viktig del av undersökningen har varit de teoretiska ramarna som ISO 5964 tillhandahåller.
De visar att det finns fem olika grader av ekvivalens mellan termer från olika språk. Exakt
ekvivalens, inte exakt ekvivalens, delvis ekvivalens, en till flera termers ekvivalens och ingen
ekvivalens. Det har sedan redogjorts för vilka olika lösningar på dessa problem ISO
tillhandahåller.

Metoden har varit att jämföra ISO:s teorier med den praktiska verkligheten i Eurovoc. För att
göra det har termer som är etablerade i svenska språket klassats som problemfria ur
ekvivalenssynpunkt när de återfunnits i ordlistor, encyklopedier eller i en viss omfattning på
webbsidor. De termer som inte har återfunnits har analyserats utifrån kvalitativa metoder.
Verktygen för analysen har varit de ovan nämnda termdatabaserna, tesaurusens relationer,
termer i andra språk och genom att söka efter ISO: lösningar hos de undersökta termerna.
Olika kategorier av problem och lösningar på dessa har sedan diskuterats utifrån exempel.

Undersökningen visar att teori och praktik överensstämmer i stort, dock med vissa undantag.
Exempelvis förekommer i Eurovoc två problem som inte har någon riktig motsvarighet i ISO.
Även vissa problem som redovisas utförligt i ISO förekommer inte i någon större utsträckning
i praktiken, vilket kan förklaras av att olika ämnen besitter olika problem. Vissa termer har
också fått en något mindre naturlig karaktär p.g.a. flerspråkigheten i tesaurusen.
Undersökningen har dock visat att i de flesta fall är det oproblematiskt i flerspråkiga tesaurer.
Problem med icke ekvivalens förekommer dock. De problem som förekommer verkar
emellertid inte olösliga. Det är främst nationella infrastrukturella system som skapar problem.
De flesta fall går annars att lösa med hjälp av ISO rekommendationer. Utgångspunkter för
tesauruskonstruktion, möjlighet till feedback, beslut om språklig status etc. är några andra
externa faktorer som är avgörande för hur pass omfattande och möjliga problemen blir att
lösa. Slutsatsen blir att problemen med ekvivalens förekommer i flerspråkiga tesaurer. Men
att de fått en överdriven dimension på grund av att det inte finns undersökningar av
existerande flerspråkiga tesaurer att hänvisa till.



60

9. Litteraturförteckning
Aitchison, Jean., Gilcricht, Alan & Bawden, David (1997). Thesaurus Construction and Use:
A Practical Manual. 3. ed. London: Aslib.

American National Standards Institute (1994). Guidlines for the Construction, Format and
Management of Monolingual Thesauri. Bethesda, MD: NISO Press. (ANSI/NISO
Z39.19:1993).

Bertilsson, Linda (2003-02-28). Högskolan i Borås, International office.
http://www.hb.se/intoffice/swe/student/studier.htm [2003-05-07]

Cederlund, Petter (2002). Cross-Language Information Retrieval: En granskning av tre
översättningsmetoder använda i experimentell CLIR-forskning. Borås: Bibliotekhögskolan.
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks-
och informationsvetenskap, 2002:37 )

Corentin, Roulin & Gilcricht, Alan (1997). A multilingual thesaurus for indexing description
of goods: Characteristics and links with the corresponding classification scheme. Ingår i
Knowledge Organization for Information Retrieval: Proceeding of the sixth international
study conference on classification research, Held at University College London 16-18 June
1997. Hague: FID. s. 97-104.

Davies, Sylvia & Jorna, Kerstin (2001). Multilingual thesaurus for the modern world: No
ideal solution? Journal of Documentation, vol. 57, no. 2, s. 284-295.

Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Dextre Clarke, Stella G (1997). The construction of a multilingual thesaurus, based on a
classified structure. Ingår i Knowledge Organization for Information Retrieval: Proceeding of
the sixth international study conference on classification research, Held at University College
London 16-18 June 1997. Hague: FID. s. 120-128.

Diekema. R Anne & Oard W, Douglas (1998). Cross-language Information Retrieval. Annual
Review of information Science and Technology (ARIST), vol 33, s. 223-256.

Ding, Ying & Foo. Schubert (2001). Ontology research and development. Part I – a review of
ontology generation. Journal of Information Science. Vol 28, no 2, s. 123-136.

Eurovoc Thesaurus (2003). Vol. 4. Europeiska Gemenskaperna.
http://europa.eu.int/celex/eurovoc/  [2003-04-25]

Frâncu, Victoria (1997). Language barriers and bridges: A comparative study on three UDC
editions. Ingår i Knowledge Organization for Information Retrieval: Proceeding of the sixth
international study conference on classification research, Held at University College London
16-18 June 1997. Hague: FID. s. 72-77.



61

Hardwick S. Charles (1977). Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S.
Peirce and Victoria Lady Welby. London: Indiana University Press.

Henriksen, Tor (2001). Bibliotek- og informasjonsvitenskapen og språket: Kort oversikt. Oslo.
http://home.hio.no/~tor/spraak.doc  [ 2003-05-06 ]

Hornby, AS (1995). Oxford Advanced Learner`s Dictionary: Of Current English. 5. ed.
Oxford: Oxford University Press.

Hudon, Michèle (1998). Compatibility and identity are not synonyms: Conceptual structures
in multilingual thesauri. Ingår i: ISKO Fifth International Conference, 1998, Lille Paris.
Knowledge Organization, vol. 25, no. 4, s. 152-154.

Hudon, Michèle (1997). Multilingual thesaurus construction: Integrating the views of
different cultures in one gateway to knowledge and concepts. Information Service & Use, vol.
17, s. 111-123.

IFLANET (1998). Newsletter of the section of classification and indexing, no.18, dec 1998.
http://www.ifla.org/VII/s29/pubs/ci18.htm#11  [ 2003-05-07 ]

ISO/TC 46: International Organization for Standardization (2002-04-02). Glossary of terms
and definitions in International Standards developed by ISO/TC 46/SC 9. http://www.nlc-
bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/glossary.htm#IJ  [ 2003-01-22 ]

ISO/TC 46: International Organization for Standardization (1984). ISO 5788: Guidlines for
the establishment and development of monolingual thesauri. Geneva: ISO.

ISO/TC 46: International Organization for Standardization (1985). ISO 5964: Guidlines for
the establishment and development of multilingual thesauri. Geneva: ISO.

ISO TC 46: International Organization for Standardization (2003-02-28). Standards for
identification and description of information and documentation.
http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/  [2003-05-07]

ISO: Internalional Organization for Standrdization (2002-01-11). List of technical Committes.
http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommitteeList.TechnicalComm
itteeList  [2003-05-07]

Merriam, B Sharan (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

Nationalencyklopedin: (1990). Andra bandet. Höganäs. Bra Böcker.

Nationalencyklopedin: (1990). Fjärde bandet. Höganäs. Bra Böcker.

Nationalencyklopedin: (1991). Sjätte bandet. Höganäs. Bra Böcker.

Nationalencyklopedin: (1993).Elfte bandet. Höganäs. Bra Böcker.

Nationalencyklopedin: (1994). Femtonde bandet. Höganäs. Bra Böcker.



62

Nationalencyklopedin: (1995). Sjuttonde bandet. Höganäs. Bra Böcker.

Nationalencyklopedins Ordbok: (1996). Andra Bandet. Höganäs: Bra Böcker.

Nationalencyklopedin på Internet (2003). Ne.se.
http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1 [2003-05-07]

Nordstedts (1994). Tysk-Svenska Ordbok.  2. uppl. Stockholm: Nordstedts Förlag.

Laurén, Christer & Picht, Heribert (1990). Terminologilärens og dens anvendelse: Ingår i
Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk  forskarkurs i Mariehamn,
Åland september. Stockholm: Nordterm. (Nordterm, 4).

Oard W, Douglas (1997-07-27). SIGIR-97 Tutorial: Cross language Information Retrieval
http://www.clis2.umd.edu/dlrg/filter/papers/sigir97notes4.ppt  [2003-05-07]

Ogden, C.K & Richard, I.A (1966). The Meaning of meaning: A study of the influense of
language upon thought and of the science of symbolism.10 ed. London: Routledge & Kegan
Paul LTD.

Rey, Alain & Rey-Debove, Josette (1993). Le Nouveau Petit Robert: Dictionary Alphabétique
et Analogique de la language Francaise. Nouvelle éd. Paris: Dictionnaries Le Robert.

Search Engine Watch (2003-04-29). Sullivan, Danny, ed.
http://www.searchenginewatch.com/links/major.html  [2003-03-15]

Saussure, Ferdinand de (1970). Kurs i allmän lingvistik. Övers. Anders Löfqvist. Budapest:
Cavefors bokförlag. Orig:s titel: Cours de Linguistique Générale.

Schmitz-Esser, Winfried (1999). Thesaurus and Beyond: An advanced formula for linguistic
engineering and information retrieval. Knowledge Organization, vol. 26, no.1, s. 10-22.

Sjöström, Sören (2001). Semantisk förändring: Hur ord får nya betydelser. Lund:
Studentlitteratur.

Skolverket (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet.
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf

Svenska Akademien (1998). Svenska Akademiens Ordlista: Över svenska språket. 12. uppl.
Stockholm: Nordstedts (distributör).

Terminologins Terminologi: Terminologian sanasto = Orðasafn íðorðafraeðinnar  (1989).
Reykjavík : Íslensk málnefnd. (NordTerm, 2).

Universidad Complutense de Madrid, Escuela Universitaria de Biblioteconomia y
documentatión (2003). EUBD Estudios Planes de estudio.
http://berceo.eubd.ucm.es/html/docs/estudios/plan/nuevo.html  [2003-05-07]



63



64

Bilaga 1
[SAOL]= Termen används som uppslagsord i Svenska Akademins Ordlista.
[NE uppslagsord] =Termen används som uppslagsord i Nationalencyklopedin och/eller  i
Nationalencyklopedins Ordbok .
[NE fritext] =Termen används av författarna i en eller flera artiklar i Nationalencyklopedin och/eller i
Nationalencyklopedins Ordbok.
[Google]=Termen används på minst 10 sidor på Internet. Url:en som följer användes för att kontrollera att

termen används i samma betydelse som deskriptorn.
* = Termen används på mindre än 10 av webbsidorna. Siffran som följer anger antal träffar i Google.
Alla sökningar gjordes den 21/3-03.

3206 utbildning  (31 deskriptorer)

  alfabetisering   [SAOL]
  allmän fortbildning[Google] http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/fraga.asp?rm=0102&nr=1630 (21/3-03)
  avbrutna studier [Google] http://www.hb.se/rapporter/rapport97/bakgrund.htm   (21/3-03)   
  datorstödd undervisning   [NE uppslagsord]
  demokratisering av skolväsendet    *1 träff
  distansundervisning   [SAOL]
  elevurval  [Google] http://skolnet2.skolverket.se/publicerat/imedia/imedia032.shtml  (21/3-03)       
  erkännande av examensbevis [Google] http://www.riksdagen.se/eu/riksdagen/faktapm2/U/   (21/3-03)         
  erkännande av utbildningar  [Google]  http://www.riksdagen.se/eu/dinguide/DinGuideTillEU2.pdf (21/3-03)          
  Eurydice  [Google] http://utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/eurydice.htm (21/3-03)           
   folkbildning   [SAOL]
   hemundervisning    [SAOL]
   jämförande pedagogik [Google] http://www.ped.uu.se/kult/Projektgruppen/projektgruppen.asp (21/3-03)             
   likvärdighet mellan examensbevis   *0 träffar
   ny pedagogik   [NE fritext]
   pedagogisk metod   [NE fritext]
   skolgång     [SAOL]
   skollagstiftning     [NE fritext]   
   studietid    [SAOL]
   tillgång till utbildning   [NE fritext]
   undervisningskvalitet    [NE fritext]
   utbildning   [SAOL]
   utbildning av utlänningar    *3 träffar
   utbildning utanför skolsystemet   *1 träff
   utbildningsbudget   [Google] http://www.gu.se/wp/arkiv/2002-10/Ark-021009-000959.htm  (21/3-03)
   utbildningskostnad    [SAOL]
   utbildningsplanering     [SAOL]
   utbildningspolitik    [SAOL]
   utbildningsstatistik  [Google] http://www.scb.se/statistik/uf0508/uf0508.asp (21/3-03)              
   utbytesprogram inom utbildningsväsendet   * 0 träffar
   vuxenutbildning   [SAOL]

3211 skolväsen  (44 deskriptorer)

 allmän utbildning    [NE fritext]
 Europaskola   [NE fritext]
  forskarutbildning     [SAOL]
  främmande språk     [NE uppslagsord]
  förskola    [SAOL]
  förskoleutbildning  [Google] http://www.skolverket.se/pdf/regeringsuppdrag/ly_bredd.pdf  (21/3-03)
  grundläggande utbildning   [NE fritext]
  grundskole- (årskurs 7-9) och gymnasieutbildning   * 0 träffar
  grundskoleutbildning (årskurs 1-6)   * 7 träffar
  gymnastik- och idrottsundervisning   * 2 träffar
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  handelsutbildning    [NE fritext]
  hälsoupplysning    [SAOL]
  högre utbildning    [NE fritext]
  internationell skola   [NE fritext]
  internatskola   [SAOL]
  konfessionell undervisning  [Google] http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/gerle.pdf  (21/3-03)
  konfessionslös undervisning  * 2 träffar
  konstundervisning    [NE fritext]
  kostnadsfri utbildning   [NE fritext]
  lantbruksutbildning    [SAOL]
  ledarskapsutbildning    [NE fritext] står i samband med militär utbildning
  lärarutbildning    [SAOL]
  läroanstalt    [SAOL]
  medicinsk utbildning    [NE fritext]
  modersmål    [SAOL]
  nationell skola  [Google]   http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/linde.pdf  (21/3-03)
  naturvetenskaplig undervisning     [NE fritext]
  obligatorisk skolgång  [Google] http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/e19101.htm  (21/3-03)
  privat utbildning [Google] http://yrken.ams.se/beskrivning.asp?yrken=Smed  (21/3-03)
  samhällskunskap   [SAOL]
  sexualundervisning    [SAOL]
  specialundervisning    [SAOL]
  språkundervisning     [SAOL]
  statlig utbildning     [NE fritext]
  teknisk utbildning   [NE fritext]
  tvärvetenskaplig undervisning    [Google] http://katagu.gu.se/katagu.taf?oid=9026  (21/3-03)
  universitet    [SAOL]
  utbildning av paramedicinsk personal    *1 träff
  utbildning på ungdomsvårdsskola   * 0 träffar
  utbildningsnivå    [SAOL]
  utbildningsväsen    [SAOL]
  utlandsskola    [NE uppslagsord] står i plural
  yrkesinriktad utbildning   [NE fritext]
  öppet universitet  [Google] http://www.ped.gu.se/akt/regler/www-policy.html    (21/3-03)

3216 organisering av skolväsendet  (38 deskriptorer)

  elev   [SAOL]
  elevantal    [SAOL]
  elevnärvaro [Google] http://finans.regeringen.se/propositionermm/statsliggaren/1997/u16a.pdf (21/3-03)
  examensbevis   [SAOL]
  förhållandet skola-arbetsliv   * 3 träffar
  förhållandet skola-industri   *0 träffar
  inlärning   [SAOL]
  kunskapskontroll   [SAOL]
  lärare   [SAOL]
  lärobok   [SAOL]
  läromedel   [SAOL]
  läsårsplanering  [Google] http://www.kth.se/student/studiehandbok/00/Studiehandbok.asp (21/3-03)
  organisering av skolväsendet   * 0 träffar
  programvara för utbildning [Google] http://europa.eu.int/comm/education/indic/rapinsv.pdf  (21/3-03)
  prov   [SAOL]
  skolanpassning  [Google] http://social.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou98_31.pdf  (21/3-03)
  skolarbete   [SAOL]
  skolavgifter   [NE fritext]
  skolinspektion   [Google] http://skolnet2.skolverket.se/publicerat/imedia/imedia3.shtml  (21/3-03)
  skolliv   [NE fritext] står i bestämd form
  skolmiljö    [SAOL]
  skolmässig retardering  * 0 träffar
  skolresultat   [SAOL]
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  skolskjuts    [SAOL]
  skoltäthet   * 0 träffar
  skolålder   [SAOL]
  student    [SAOL]
  studeranderörlighet   * 0 träffar
  studiestöd   [SAOL]
  studievägledning   [SAOL]
  tillträde till prov   * 3 träffar
  undervisningsplan   [SAOL]
  utbildningsadministration   [SAOL]
  utbildningsreform   [SAOL]
  utbildningssystem   [SAOL]
  utländsk student  [Google] http://www.su.se/studentliv/utlandsstudier/adresser.php3  (21/3-03)
  yrkesvägledning    [SAOL]
  återanpassning i skolan  * 0 träffar

3221 dokumentation   (78 deskriptorer)

 arkiv   [SAOL]
 atlas    [SAOL]
 audivisuellt dokument  *0 träffar
 avhandling   [SAOL]
 barnbibliotek   [SAOL]
 bibliografi   [SAOL]
 bibliotek   [SAOL]
 biografi   [SAOL]
 citat   [SAOL]
 digitalisering   [SAOL]
 dokument   [SAOL]
 dokumentanskaffning  [Google] http://www.ub.uu.se/kurs/tutorial/dokument.cfm (21/3-03)
 dokumentation   [SAOL]
 dokumentationscenter   [NE fritext]
 dokumentationssystem  [NE fritext]
 dokumentationsverktyg  [Google] http://europa.eu.int/eur-lex/sv/information/help/help_search.html  (21/3-03)
 dokumentförvaltning   [Google] http://www.riksarkivet.no/nordiskarknytt/98-nr3/finland.html  (21/3-03)
 dokumentindexering   *  7 träffar
 dokumentlagring   [Google] http://www.hb.se/arkiv/vb/2000/39/ITC.htm  (21/3-03)
 dokumentregistrering  [Google] http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/sv/1999/pt1082.htm (21/3-03)
 dokumentsökning  [Google] http://www.europarl.eu.int/guide/faq/default_sv.htm (21/3-03)
 EGT    [NE uppslagsord] ”Europeiska gemenskapernas officiella tidning”
 elektronisk dokumentförvaltning   *0 träffar
 elektroniskt dokument   [NE uppslagsord]   
 fallstudie   [SAOL]
 flerspråkig ordbok   [NE fritext]
 folkbibliotek   [SAOL]
 formulär   [SAOL]
 forskningsrapport   [SAOL]
 förkortningslexikon [Google] http://www.ub.umu.se/amnesguider/samiska/uppslagsverk.htm (21/3-03)
 förteckning   [SAOL]
 gemenskapspublikation   * 0 träffar
 grå litteratur  [Google] http://www.lib.kth.se/ubuild.html   (21/3-03)
 handbok   [SAOL]
 historik   [SAOL]
 informationsanalys  [Google] http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/sv/1997/svx80597.htm  (21/3-03)
 informationsanvändare  [Google] http://www.skolverket.se/pdf/skolbib.pdf (21/3-03)
 informationsbyrå   [SAOL] http://web.hhs.se/about/news/Ht-96/Westelius.htm  (21/3-03)
  informationsspridning   [NE fritext]
  jämförande studie   [google] http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/projekt/2002.htm  (21/3-03)
  katalog   [SAOL]
  katalogisering   [SAOL]
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  klassificering     [SAOL]
  korrespondens   [SAOL]
  lagkommentar   [NE fritext]
  lekotek   [SAOL]
  mediatek   [SAOL]
  mikroform   [NE fritext] står mikroformat
  monografi   [SAOL]
  möteshandlingar   [NE fritext]
  nationalbibliotek   [SAOL]
  OCR   [NE uppslagsord] ”optical character recognition”
  offentligt uttalande   [NE fritext]
  officiell tidning  [Google] http://europa.eu.int/agencies/ohim/index_sv.htm  (21/3-03)
  officiellt dokument   [NE fritext]
  ordbok   [SAOL]
  parlamentsbibliotek   [NE uppslagsord]
  parlamentsdokument   [SAOL]
  presskommuniké   [SAOL]
  publikation   [SAOL]
  publikationsutbyte   * 8 träffar
  påvlig akt   * 0 träffar
  rapport   [SAOL]
  sammanfattning   [SAOL]
  selektiv informationsspridning   * 2 träffar
  skivarkiv   [NE fritext]
  tal   [SAOL]
  tesaurus   [SAOL]
  tidning   [SAOL]
  tidskrift   [SAOL]
  tillhandahållande av handlingar[Google]http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/sv/9607/p108063.htm (21/3/-3)
  turistguide   [SAOL]
  universitetsbibliotek  [SAOL]
  uppslagsbok   [SAOL]
  verksamhetsberättelse   [SAOL]
  vetenskapligt bibliotek   [NE uppslagsord]
  virtuellt bibliotek  [Google] http://www.hb.se/org/orgdok/policy/it/it5.htm  (21/3-03)
  årsbok  [SAOL]

3226 kommunikation  (100 deskriptorer)

  audivisuell industri   * 2 träffar
  audivisuell kommunikationspolitik   * 0 träffar
  audivisuell piratverksamhet  * 0 träffar
  audivisuell produktion   * 1 träff
  audivisuell samproduktion   * 0 träffar
  audivisuell utrustning   * 8 träffar
  audivisuellt program   * 3 träffar
  betal-TV   [SAOL]
  bokhandel   [SAOL]
  bokindustri   [NE fritext]
  censur   [SAOL]
  dataöverföring   [SAOL]
  desinformation   [SAOL]
  elektronisk post   [NE uppslagsord]
  elektronisk utgivning   [Google] http://www.kb.se/bibsam/JAN/Jehuppho.htm  (21/3-03)
  europeisk television[Google]http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/cult/20010625/442620SV.pdf
  europeiskt audivisuellt område   * 0 träffar
  extranät   [NE fritext]
  filmindustri   [SAOL]
  filmproduktion  [Google] http://www.kultur.nu/Film_och_foto/Filmproduktion/index.asp  (21/3-03)
  forum   [SAOL]
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  frekvensband   [NE uppslagsord]
  förlag   [SAOL]
  förlagsverksamhet   [SAOL]
  gränsöverskridande dataflöde * 1 träff
  högupplösningstelevision   [NE uppslagsord]
  informationsmonopol   [Google] http://www.lu.se/info/lum/LUM_04_02/39_falttag.html (21/3-03)
  informationsteknik  [SAOL]
  inspelning   [SAOL]
  inspelningsmedium   [NE fritext]
  inspelningsutrustning   [Google] http://www.skolverket.se/skolnet/smultron/ljud.htm (21/3-03)
  interaktiv videotex  * 1 träff
  interaktivt nät    * 8 träffar
  Internet   [NE uppslagsord]
  Internetanvändare [NE fritext]
  Internetleverantör   [NE fritext]
  intranät   [SAOL]
  kabel-TV   [SAOL]
  kommersiellt medium[Google] http://www.kth.se/student/studiehandbok/Kurs.asp?Code=6B3019&Lang=0
  kommunikationsindustri   [NE fritext] står i bestämd form -in
  kommunikationskontroll [Google] http://www.ericsson.com/annual_report/1999/sve/produkt.shtml (21/3-03)
  kommunikationsmedel   [SAOL]
  kommunikationspolitik   [Google] http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/sv/9805/p102205.htm (21/3-03)
  kommunikationssystem   [SAOL]
  kommunikationstaxa   * 0 träffar
  ljudkassett   [NE fritext] står i plural
  ljudåtergivningsutrustning  [Google]  http://www.intrastat.scb.se/Kap85_98y02.pdf    (21/3-03)
  lokalmedier   [Google] http://www.ljudochbildarkivet.se/SLBA/ORG/personal.htm (21/3-03)
  magnetiskt medium   [NE fritext]
  masskommunikation   [SAOL]
  massmedier   [NE uppslagsord]
  mediepluralism   * 9 träffar
  mobiltelefon    [SAOL]
  modem   [SAOL]
  optiskt medium   * 3 träffar
  parabolantenn  [SAOL]
  pliktleverans   [NE fritext]
  politisk press   [NE uppslagsord]
  post- och telekommunikationsväsen   * 0 träffar
  posttaxa   [SAOL]
  postväsen   [SAOL]
  PR   [SAOL]
  press   [SAOL]
  pressbyrå   [SAOL]
  pressföretag   [NE fritext]
  privatmedier  * 0 träffar
  programindustri   [Google] http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/l24109.htm  (21/3-03)
  programspridningsfrihet   * 0 träffar
  radiokommunikation   [NE fritext]
  radioutrustning   [SAOL]
  radioutsändning   [SAOL]
  reglering på telekommunikationsområdet   * 2 träffar
  satellitkommunikation   [NE uppslagsord]
  skiva   [SAOL]
  sökmotor   [SAOL]
  telefax   [SAOL]
  telefon   [SAOL]
  telegraf   [SAOL]
  telekommunikation   [SAOL]
  telekommunikationsindustri   [NE fritext]
  telekommunikationspolitik   [Google] http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/sv/9609/p103092.htm (21/3-03)
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  telekommunikationsutrustning   [NE fritext]
  telekonferens   [SAOL]
  teletex   [SAOL]
  television   [SAOL]
  televisionsutrustning[Google]  http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/itre/20010410/423458sv.pdf
  telex   [SAOL]
  text-TV   [SAOL]
  tryckeri   [SAOL]
  utgivningstidfrist  *  0 träffar
  vetenskaplig press [Google]  http://www.sh.slu.se/svensk/publikat/publikat.htm (21/3-03)
  videokassett   [SAOL]
  videokommunikation [Google] http://www.riksdagen.se/debatt/9697/utskott/tu/tu5/TU500031.htm (21/3-03)
  videoskiva   [SAOL]
  videotex   [NE uppslagsord]
  videoövervakning[Google] http://www.datainspektionen.se/default.asp?content=/start/start.shtml (21/3-03)
  webbläsare   [SAOL]
  webbplats   [SAOL]
  yrke inom kommunikationssektorn   * 0 träffar
  överföringsnät  [NE fritext] står i plural

3231 information och informationsbehandling (29 deskriptorer)

  anslag   [SAOL]
  artificiell intelligens   [NE uppslagsord]
  begränsad spridning   [NE fritext] avser massmedia
  centralisering av information   * 9 träffar
  datamedium   [NE uppslagsord]
  ekonomisk information   [NE fritext]
  elektronisk motorväg   [NE uppslagsord]
  förtrolighet   [SAOL]
  information   [SAOL]
  informationsbehandling   [SAOL]
  informationsindustri   [NE fritext] står i bestämd form -n
  informationskälla   [SAOL]
  informationslagstiftning   *0 träffar
  informationsnät   [NE fritext]
  informationspolitik   [Google] http://www.hb.se/bhs/nydistans/kursplaner/ckurs/kulidist.htm (21/3-03)
  informationssamhälle   [SAOL]
  informationssystem   [SAOL]
  informationstjänster   [SAOL]
  informationsutbyte   [NE fritext]
  informationsyrke   [NE fritext] står i plural
  maskinöversättning   [NE uppslagsord]
  popularisering av vetenskap   [NE fritext]
  reproduktion   [SAOL]
  statshemlighet   [SAOL]
  terminologi   [SAOL]
  tillgång till information   [NE fritext]
  tolkning   [SAOL]
  translitteration   [SAOL]
  översättning   [SAOL]

 3236 informationsteknik och databehandling  (66 deskriptorer)

  administrativ databehandling   [NE uppslagsord]
  användarstöd   [Google] http://www.ub.gu.se/G/projekt/hjalpdisk.html  (21/3-03)
  bildsyntes [Google]  http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1953/01-02/contents/schema.html (21/3-03)
  databas   [SAOL]
  databashanteringssystem   [NE fritext]
  databehandling   [SAOL]
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  databehandling inom rättsväsendet  * 0 träffar
  databehandlingssystem   [NE uppslagsord]
  databrottslighet   [NE fritext]
  datainsamling   [NE fritext]
  datakommunikation   [SAOL]
  datalagring   [SAOL]
  datanätverk   [NE fritext]
  dataregistrering   [NE fritext]
  datarätt   [NE uppslagsord]
  datasäkerhet   [SAOL]
  datavirus   [SAOL]
  datayrke   [Google] http://yrken.ams.se/beskrivning.asp?yrken=IT-strateg (21/3-03)
  dator   [SAOL]
  datorcentral   [SAOL]
  datorstödd konstruktion   [NE uppslagsord]
  datorstödd tillverkning   [NE uppslagsord]
  datorstödd utgivning   * 0 träffar
  datorterminal   [SAOL]
  datorutrustning   [SAOL]
  dokumentbehandling [Google] http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/rett/20021127/447075sv.pdf
  fjärranalys   [SAOL]
  fjärrladdning   *  4 träffar
  hemdatorindustri   * 0 träffar
  hypermedia   [NE uppslagsord]
  hypertext   [SAOL]
  informatik   [SAOL]
  informatikens inverkan   * 0 träffar
  informationsteknikanvändare   * 1 träff
  informationsteknikanvändning  * 1 träff
  informationsteknikindustri  * 0 träffar
  interaktivitet   [Google]   http://www.hb.se/bhs/ith/3-98/          (21/3-03)
  kalkylprogram  [NE uppslagsord]
  kodning   [SAOL]
  kontorsautomatisering  [Google] http://www.informatik.gu.se/~janl/FILES/F8.handout.pdf  (21/3-03)
  kringutrustning   [SAOL]
  kryptografi   [SAOL]
  lokalt nät   [NE uppslagsord]
  medicinsk databehandling   * 8 träffar
  mikrodator   [SAOL]
  multimedia   [SAOL]
  nätserver  [Google] http://www.hb.se/bib/bdiindex/alf_list.pdf  (21/3-03)
  operativsystem   [SAOL]
  ordbehandling   [SAOL]
  personuppgifter   [SAOL]
  piratverksamhet inom dataindustrin   * 0 träffar
  processautomatisering  [Google] http://www.skolverket.se/pdf/regeringsuppdrag/gymnskola.pdf  (21/3-03)
  programmeringsspråk   [SAOL]
  programvara   [SAOL]
  robotteknik   [SAOL]
  sammankoppling av system   [Google] http://www.ida.liu.se/education/dist/it/TV3.TCP.html (21/3-03)
  skanner   [SAOL]
  skivminnesenhet   * 6 träffar
  skrivare   [SAOL]
  skärm   [SAOL]
  telematik   [NE uppslagsord]
  tillämpad informatik  [Google] http://www.itm.mh.se/~stihol/tim/tim0.htm  (21/3-03)
  utbyggnadskort  [Google] http://www.d.kth.se/~d94-tan/pckort/pcmemory.html  (21/3-03)
  vetenskaplig beräkning  * 9 träffar
  virtuell verklighet   [NE uppslagsord]
  värddator   [SAOL]
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Bilaga 2
Antal träffar anger hur många träffar sökningen på varje term/deskriptor resulterat i med hjälp av
Googles sökmotor. Alla sökningar är gjorda med språkverktyget(sök sidor på: engelska) och
(sök hemsidor på Great Britain) osv för varje språk. Vägt resultat är viktning av träffar mot språkgruppens
omfattning av webbplatser.

3206 utbildning (5 deskriptorer)
Antal träffar Vägt resultat

se demokratisering av skolväsendet  1 1 3,3
es democratización de la educación 168 168 575,5
dk demokratisering af uddannelse 0 0 0,0
uk democratisation of education     42 42 42,0
fr democratisation de l'éducation  184 184 326,6

se likvärdighet mellan examensbevis 0 0 0,0
es equivalencia de títulos   524 524 1 794,9
dk eksamensbevisers ækvivalens 1 1 3,5
uk equivalence of diplomas   750 750 750,0
fr équivalence des diplômes 2100 2 100 3 727,5

se utbildning av utlänningar 3 3 10,0
es educación de extranjeros 10 10 34,3
dk uddannelse af udlændinge 12 12 42,2
uk education of  foreigners  82 82 82,0
fr éducation des étrangers  6 6 10,7

se utbildning utanför skolsystemet 1 1 3,3
es educación no formal  14.400 14 400 49 326,3
dk uddannelse uden for uddannelsessystem 0 0 0,0
uk non-formal education   38.900 38 900 38 900,0
fr education non formelle 3.210 3 210 5 697,8

se utbytesprogram inom utbildningsväsendet  0 0 0,0
es intercambio escolar  535 535 1 832,6
dk skoleudveksling  130 130 457,3
uk educational exchange  32.500 32 500 32 500,0
fr échange scolaire  1.700 1 700 3 017,5

3211 skolväsen (6 deskriptorer)

se grundskole- (årskurs 7-9) och gymnasieutbildning 0 0 0,0
es enseñanza secundaria    48.900 48 900 167 503,9
dk højere skoleundervisning 5 5 17,6
uk secondary education        956.000 956 000 956 000,0
fr enseignement secondaire 67.900 67 900 120 522,5

se grundskoleutbildning (årskurs 1-6)  7 7 23,3
es enseñanza primaria 26.900 26 900 92 144,3
dk grundskoleundervisning 149 149 524,2
uk primary education 242.000 242 000 242 000,0
fr enseignement primaire 54.300 54 300 96 382,5



72

se gymnastik- och idrottsundervisning 2 2 6,6
es educación física   111.000 111 000 380 223,7
dk idrætsundervisning 971 971 3 416,0
uk physical education 983.000 983 000 983 000,0
fr education physique  79.200 79 200 140 580,0

se konfessionslös undervisning 2 2 6,6
es enseñanza laica    707 707 2 421,8
dk konfessionsløs undervisning  4 4 14,1
uk secular education   13.900 13 900 13 900,0
fr enseignement laïc  494 494 876,9

se utbildning av paramedicinsk personal 1 1 3,3
es enseñanza paramédica  4 4 13,7
dk paramedicinsk undervisning 0 0 0,0
uk paramedical training  699 699 699,0
fr enseignement paramédical 171 171 303,5

se utbildning på ungdomsvårdsskola 0 0 0,0
es educación correccional  49 49 167,8
dk overvåget undervisning 0 0 0,0
uk education of young offenders 90 90 90,0
fr éducation surveillée  1.840 1 840 3 266,0

3216 organisering av skolväsendet (8 deskriptorer)

se förhållandet skola-arbetsliv 7 7 23,3
es relación escuela-vida profesional  3 3 10,3
dk forholdet skole-erhvervsliv  0 0 0,0
uk school-working life relations 3 3 3,0
fr relation école-vie professionnelle  1 1 1,8

se förhållandet skola-industri  0 0 0,0
es relación escuela-industria  13 13 44,5
dk forholdet skole-industri  0 0 0,0
uk school-industry relations 28 28 28,0
fr relation école-industrie 15 15 26,6

se organisering av skolväsendet 0 0 0,0
es organización de la enseñanza  1.420 1 420 4 864,1
dk organisation af undervisning 3 3 10,6
uk organisation of teaching 1.760 1 760 1 760,0
fr organisation de l'enseignement  9.190 9 190 16 312,3

se skolmässig retardering 0 0 0,0
es retraso escolar 993 993 3 401,5
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dk skolemæssig retardering 0 0 0,0
uk backwardness at school  16 16 16,0
fr retard scolaire  2.740 2 740 4 863,5

se skoltäthet  0 0 0,0
es mapa escolar  4.040 4 040 13 838,8
dk skoleplan 1.480 1 480 5 206,7
uk distribution of schools 1.460 1 460 1 460,0
fr carte scolaire  11.700 11 700 20 767,5

se studeranderörlighet 0 0 0,0
es movilidad escolar  139 139 476,1
dk skolemæssig mobilitet 0 0 0,0
uk student mobility  24.100 24 100 24 100,0
fr mobilité scolaire 160 160 284,0

se tillträde till prov  3 3 10,0
es admisión a examen 94 94 322,0
dk indstilling til eksamen 479 479 1 685,1
uk admission to examinations 480 480 480,0
fr admission l'examen 61 61 108,3

se återanpassning i skolan 0 0 0,0
es reinserción escolar  308 308 1 055,0
dk skolemæssig reintegrering 0 0 0,0
uk re-integration into school 64 64 64,0
fr réinsertion scolaire 383 383 679,8

3221 dokumentation (7 deskriptorer)

se audivisuellt dokument 0 0 0,0
es documento audiovisual 396 396 1 356,5
dk audio-visuelt dokument 0 0 0,0
uk audio-visual document 158 158 158,0
fr document audiovisuel  2.130 2 130 3 780,8

se dokumentindexering 9 9 29,9
es indización documental 60 60 205,5
dk indeksering af dokumenter 29 29 102,0
uk document indexing  7.200 7 200 7 200,0
fr indexation documentaire 278 278 493,5

se elektronisk dokumentförvaltning 0 0 0,0
(Träffarna kan här även gälla andra förkortningar)

es GED  8.270 8 270 28 328,4
dk edb    99.100                           - 99 100 348 635,6
uk EDM  802.000                        - 802 000 802 000,0
fr GED 49.900                            - 49 900 88 572,5

se gemenskapspublikation 0 0 0,0
es publicación comunitaria   26 26 89,1
dk fællesskabspublikation 1 1 3,5
uk Community publication  7.160 7 160 7 160,0
fr publication communautaire 27 27 47,9



74

se publikationsutbyte 3 3 10,0
es intercambio de publicaciones  923 923 3 161,7
dk udveksling af publikationer  24 24 84,4
uk exchange of publications 1.780 1 780 1 780,0
fr échange de publications 338 338 600,0

se påvlig akt  0 0 0,0
es acta pontificia 4 4 13,7
dk pavelig akt  0 0 0,0
uk papal act  123 123 123,0
fr acte pontifical 43 43 76,3

se selektiv informationsspridning 2 2 6,6
es difusión selectiva de la información  2.440 2 440 8 358,1
dk selektiv informationsspredning 0 0 0,0
uk selective dissemination of information 4.580 4 580 4 580,0
fr diffusion sélective d'information  169 169 300,0

3226 kommunikation (19 deskriptorer)

se audivisuell industri  2 2 6,6
es industria audiovisual   6.520 6 520 22 333,9
dk audiovisuel industri 15 15 52,8
uk audio-visual industry  4.160 4 160 4 160,0
fr industrie de l'audiovisuel  370 370 656,8

se audivisuell kommunikationspolitik 0 0 0,0
es política audiovisual  1.290 1 290 4 418,8
dk audiovisuel politik  400 400 1 407,2
uk audio-visual communications policy  8 8 8,0
fr politique de l'audiovisuel  694 694 1 231,9

se audivisuell piratverksamhet 0 0 0,0
es piratería audiovisual  226 226 774,1
dk audiovisuel piratvirksomhed 6 6 21,1
uk audio-visual piracy   148 148 148,0
fr piratage audiovisuel  51 51 90,5

se audivisuell produktion 1 1 3,3
es producción audiovisual    10.300 10 300 35 282,0
dk audiovisuel produktion 49 49 172,4
uk audio-visual production   10.200 10 200 10 200,0
fr production audiovisuelle 15.400 15 400 27 335,0

se audivisuell samproduktion 0 0 0,0
es coproducción audiovisual    120 120 411,1
dk audiovisuel samproduktion 0 0 0,0
uk audio-visual co-production  114 114 114,0
fr coproduction audiovisuelle   193 193 342,6

se audivisuell utrustning 8 8 26,6
es  material audiovisual  12.500 12 500 42 818,0
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dk audiovisuelt udstyr  245 245 861,9
uk audio-visual equipment  271.200 271 200 271 200,0
fr matériel audiovisuel  7.240 7 240 12 851,0

se audivisuellt program   1 1 3,3
es programa audiovisual     701 701 2 401,2
dk audiovisuelt program 3 3 10,6
uk audio-visual programme  738 738 738,0
fr programme audiovisuel  536 536 951,4

se europeiskt audivisuellt område 0 0 0,0
es espacio audiovisual europeo 101 101 346,0
dk europæisk audiovisuelt rum 1 1 3,5
uk European audio-visual area  28 28 28,0
fr espace audiovisuel européen  130 130 230,8

se gränsöverskridande dataflöde 1 1 3,3
es flujo transfronterizo de datos  124 124 424,8
dk grænseoverskridende datastrøm 0 0 0,0
uk cross-frontier data flow  11 11 11,0
fr flux transfrontière de données 43 43 76,3

se interaktiv videotex 1 1 3,3
es videotex interactivo  8 8 27,4
dk interaktivt tekst-tv 15 15 52,8
uk interactive videotex 415 415 415,0
fr vidéographie interactive 46 46 81,7

se interaktivt nät 8 8 26,6
es red de transmisión interactiva  2 2 6,9
dk interaktivt net 15 15 52,8
uk interactive network  58.000 58 000 58 000,0
fr réseau interactif  753 753 1 336,6

se kommunikationstaxa 0 0 0,0
es tarifa de comunicaciones  8 8 27,4
dk kommunikationstarif 0 0 0,0
uk communications tariff  1.060 1 060 1 060,0
fr tarif des communications 439 439 779,2

se mediepluralism 5 5 16,6
es pluralismo de los medios de comunicación  201 201 688,5
dk mediernes pluralisme 63 63 221,6
uk pluralism in the media 398 398 398,0
fr pluralisme des médias 720 720 1 278,0

se post- och telekommunikationsväsen 0 0 0,0
es correos y telecomunicaciones  3.770 3 770 12 913,9
dk post- og telegrafvæsen 99 99 348,3
uk postal and telecommunications services  3.170 3 170 3 170,0
fr postes et télécommunications 28.400 28 400 50 410,0

se privatmedier 0 0 0,0
es medio de comunicación privado 454 454 1 555,1
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dk privat medie  9 9 31,7
uk private media 15.300 15 300 15 300,0
fr média privé  44 44 78,1

se programspridningsfrihet 0 0 0,0
es libre circulación de programas  33 33 113,0
dk fri programspredning 0 0 0,0
uk free movement of programmes 17 17 17,0
fr libre circulation des programmes 112 112 198,8

se reglering på telekommunikationsområdet 2 2 6,6
es reglamentación de las telecomunicaciones 509 509 1 743,5
dk telekommunikationsforskrifter 0 0 0,0
uk regulation of telecommunications 5.210 5 210 5 210,0
fr réglementation des télécommunications 5.140 5 140 9 123,5

se utgivningstidfrist 0 0 0,0
es plazo de edición 9 9 30,8
dk udgivelsesfrist 3 3 10,6
uk publishing deadline  5.290 5 290 5 290,0
fr délai d'édition 24 24 42,6

se yrke inom kommunikationssektorn 0 0 0,0
es profesión de la comunicación 49 49 167,8
dk kommunikationserhverv 4 4 14,1
uk communications profession 749 749 749,0
fr profession de la communication 16 16 28,4

3231 information och informationsbehandling (2 deskriptorer)

se centralisering av information  9 9 29,9
es centralización de la información  779 779 2 668,4
dk centralisering af information  54 54 190,0
uk centralisation of information 354 354 354,0
fr centralisation de l'information 698 698 1 239,0

se informationslagstiftning 0 0 0,0
es Derecho de la información  2.530 2 530 8 666,4
dk Informationsret 179 179 629,7
uk law relating to information 246 246 246,0
fr droit de l'information 1.950 1 950 3 461,3

3236 informationsteknik och databehandling (12 deskriptorer)

se databehandling inom rättsväsendet 0 0 0,0
es informática jurídica   5.630 5 630 19 285,2
dk juridisk datamatik 0 0 0,0
uk legal data processing  312 312 312,0
fr informatique juridique 36.600 36 600 64 965,0

se datorstödd utgivning 0 0 0,0
es publicación asistida por ordenador  31 31 106,2
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dk datamatstøttet tryk 0 0 0,0
uk computer assisted publishing  535 535 535,0
fr publication assistée par ordinateur  4.590 4 590 8 147,3

se fjärrladdning 5 5 16,6
es telecarga       1.750 1 750 5 994,5
dk teleindlæsning 0 0 0,0
uk downloading 2.370.000 2 370 000 2 370 000,0
fr téléchargement 440.000 440 000 781 000,0

se hemdatorindustri 0 0 0,0
es informática doméstica  1.430 1 430 4 898,4
dk hjemmedatamatik 0 0 0,0
uk home computing  267.000 267 000 267 000,0
fr informatique domestique 723 723 1 283,3

se informatikens inverkan 0 0 0,0
es impacto de la informática   338 338 1 157,8
dk indvirkninger af edb 0 0 0,0
uk impact of information technology  18.500 18 500 18 500,0
fr impact de l'informatique  409 409 726,0

se informationsteknikanvändare 1 1 3,3
es usuario informático   375 375 1 284,5
dk edb-bruger  264 264 928,8
uk information technology user  2.230 2 230 2 230,0
fr utilisateur de l'informatique  268 268 475,7

se informationsteknikanvändning  1 1 3,3
es informatización  28.700 28 700 98 310,1
dk anvendelse af edb 3.030 3 030 10 659,6
uk information technology applications 24.300 24 300 24 300,0
fr application de l'informatique  1.140 1 140 2 023,5

se informationsteknikindustri 0 0 0,0
es industria informática  5.860 5 860 20 073,1
dk edb-industri  37 37 130,2
uk information technology industry 67.800 67 800 67 800,0
fr industrie informatique  8.930 8 930 15 850,8

se medicinsk databehandling  8 8 26,6
es informática médica   7.710 7 710 26 410,1
dk medicinsk datamatik  0 0 0,0
uk medical computing  9.450 9 450 9 450,0
fr informatique médicale   11.100 11 100 19 702,5

se piratverksamhet inom dataindustrin  0 0 0,0
es piratería informática  2.790 2 790 9 557,0
dk edb-piratvirksomhed  0 0 0,0
uk computer piracy  2.690 2 690 2 690,0
fr piratage informatique  8.010 8 010 14 217,8

se skivminnesenhet 6 6 19,9
es lector de discos  478 478 1 637,4
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dk diskdrev  1.690 1 690 5 945,5
uk disc drive  51.800 51 800 51 800,0
fr lecteur de disques  2.110 2 110 3 745,3

se vetenskaplig beräkning  7 7 23,3
es cálculo científico  2.360 2 360 8 084,0
dk videnskabelig beregning 4 4 14,1
uk scientific calculation 2.720 2 720 2 720,0
fr calcul scientifique  18.900 18 900 33 547,5

Antal träffar Vägning av

Sökningar på siffran 1 i respektive språk språkverktyg Webbplatser
svenska 2 350 000 0,301
spanska 2 280 000 0,292
danska 2 220 000 0,284
engelska 7 810 000 1,000
franska 4 400 000 0,563
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Bilaga 3
MT= Minitesaurus(anger vilken minitesaurus man befinner sig i.)

demokratisering av skolväsendet
  MT  3206 utbildning
  BT1    utbildningspolitik

  RT  elevantal    (3216)
    kostnadsfri utbildning (3211)
    statlig utbildning (3211)

likvärdighet mellan examensbevis
  MT  3206 utbildning
  BT1    utbildningspolitik

  RT  examensbevis    (3216)

utbildning av utlänningar
   MT  3206 utbildning
   UF undervisning för invandrare
   BT1    utbildning

   RT  migrerande arbetstagare    (4411)

utbildning utanför skolsystemet
    SN  Verksamheter eller program som organiseras utanför skolsystemet med inriktning mot fastställda
utbildningsmål.

  MT  3206 utbildning
  BT1    pedagogisk metod

utbytesprogram inom utbildningsväsendet
  MT  3206 utbildning
  UF elevutbyte
    lärarutbyte
    studentutbyte
  BT1    utbildningspolitik

grundskole- (årskurs 7-9) och gymnasieutbildning
  MT  3211 skolväsen
  UF gymnasium
    högstadie- och gymnasieutbildning
    högstadium
    läroverk
  BT1    utbildningsnivå

grundskoleutbildning (årskurs 1-6)
  MT  3211 skolväsen
  UF folkskola
    låg- och mellanstadieutbildning
    lågstadium
    mellanstadium
  BT1    utbildningsnivå
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gymnastik- och idrottsundervisning
  MT  3211 skolväsen
  UF idrottsundervisning
  BT1    allmän utbildning

  RT  sport    (2826)

konfessionslös undervisning
  MT  3211 skolväsen
  BT1    utbildningsväsen

  RT  skiljande mellan kyrka och stat [V4]    (0406)

utbildning av paramedicinsk personal
  MT  3211 skolväsen
  BT1    yrkesinriktad utbildning

  RT  paramedicinskt personal    (2841)

utbildning på ungdomsvårdsskola
  MT  3211 skolväsen
  BT1    allmän utbildning

förhållandet skola-arbetsliv
  MT  3216 organisering av skolväsendet
  UF relationen undervisning-arbetsliv
    relationen universitet-arbetsliv
  BT1    skolliv

förhållandet skola-industri
  MT  3216 organisering av skolväsendet
  UF förhållandet utbildning-industri
    relationen näringsliv-utbildning
    relationen universitet-industri
  BT1    skolliv

organisering av skolväsendet
  MT  3216 organisering av skolväsendet

  NT1   elevantal
  NT1   läsårsplanering
  NT1   skoltäthet
  NT1   skolålder
  NT1   studievägledning
  NT1   undervisningsplan
  NT1   utbildningsreform
  NT1   utbildningssystem
  NT1   yrkesvägledning

  RT  utbildningspolitik    (3206)
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skolmässig retardering
  MT  3216 organisering av skolväsendet
  BT1    skolarbete

skoltäthet
  MT  3216 organisering av skolväsendet
  BT1    organisering av skolväsendet

  RT  elevnärvaro    (3216)
    geografisk spridning (1631)
    skolgång (3206)
    utbildningsstatistik (3206)

studeranderörlighet
  MT  3216 organisering av skolväsendet
  UF elevers rörlighet
    studenters rörlighet
  BT1    skolliv

tillträde till prov
  MT  3216 organisering av skolväsendet
  UF villkor för tillträde till prov
  BT1    prov
      BT2    skolarbete

återanpassning i skolan
  MT  3216 organisering av skolväsendet
  BT1    skolarbete

  RT  specialundervisning    (3211)

audivisuellt dokument
  MT  3221 dokumentation
  BT1    dokument

  RT  audivisuell industri    (3226)
    filmindustri (3226)

dokumentindexering
  MT  3221 dokumentation
  UF deskriptor
    indexering
  BT1    informationsanalys
      BT2    dokumentation

elektronisk dokumentförvaltning
  SN  Betecknar samtlig utrustning, programvara och tekniska medel som används för digital lagring och
arkivering av data.
  MT  3221 dokumentation
  BT1    dokumentförvaltning
      BT2    dokumentation

  NT1   digitalisering
  NT1   OCR
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 gemenskapspublikation
  MT  3221 dokumentation
  BT1    publikation
      BT2    dokument

publikationsutbyte
  MT  3221 dokumentation
  BT1    dokumentanskaffning
      BT2    dokumentation

  RT  informationsutbyte    (3231)

påvlig akt
  MT  3221 dokumentation
  UF bulla
    encyklika
  BT1    dokument

selektiv informationsspridning
  MT  3221 dokumentation
  UF användarprofil
  BT1    informationsspridning
      BT2    dokumentation

audivisuell industri
  MT  3226 kommunikation
  BT1    kommunikationsindustri

  RT  audivisuellt dokument    (3221)
    inspelning (3226)
    inspelningsmedium (3226)
    musik (2831)

audivisuell kommunikationspolitik
  MT  3226 kommunikation
  BT1    kommunikationspolitik

  NT1   audivisuell piratverksamhet
  NT1   europeiskt audivisuellt område
  NT1   kommunikationstaxa
         NT2   posttaxa
  NT1   programspridningsfrihet

audivisuell piratverksamhet
  MT  3226 kommunikation
  BT1    audivisuell kommunikationspolitik
      BT2    kommunikationspolitik

  RT  upphovsrätt    (6416)

audivisuell produktion
  MT  3226 kommunikation
  BT1    programindustri
      BT2    kommunikationsindustri

  NT1   audivisuell samproduktion

  RT  konstnärligt skapande    (2831)
    kulturellt undantag [V4] (2831
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audivisuell samproduktion
  MT  3226 kommunikation
  UF samproduktion mellan tv-bolag
  BT1    audivisuell produktion
      BT2    programindustri
        BT3    kommunikationsindustri

audivisuell utrustning
  MT  3226 kommunikation

  NT1   inspelning
         NT2   ljudkassett
         NT2   skiva
         NT2   videokassett
         NT2   videoskiva
  NT1   inspelningsmedium
         NT2   magnetiskt medium
         NT2   optiskt medium
  NT1   inspelningsutrustning
  NT1   ljudåtergivningsutrustning
  NT1   radioutrustning
  NT1   televisionsutrustning

  RT  film    (2831)

audivisuellt program
  MT  3226 kommunikation
  BT1    programindustri
      BT2    kommunikationsindustri

europeiskt audivisuellt område
  MT  3226 kommunikation
  BT1    audivisuell kommunikationspolitik
      BT2    kommunikationspolitik

gränsöverskridande dataflöde
  MT  3226 kommunikation
  BT1    dataöverföring
      BT2    telekommunikation
        BT3    kommunikationssystem

interaktiv videotex
  SN  Videotex där ett telekommunikationsnät garanterar överföring av användarens frågor och de svar som
erhålls.
  MT  3226 kommunikation
  UF Minitel
    teledata
    videotext
  BT1    videotex
      BT2    telekommunikation
        BT3    kommunikationssystem

  RT  databas    (3236)
    hemdatorindustri (3236)
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interaktivt nät
  MT  3226 kommunikation
  BT1    dataöverföring
      BT2    telekommunikation
        BT3    kommunikationssystem

kommunikationstaxa
  MT  3226 kommunikation
  UF kommunikationsavgift
    samtalsavgift
    sändningsavgift
  BT1    audivisuell kommunikationspolitik
      BT2    kommunikationspolitik

  NT1   posttaxa

 mediepluralism
  MT  3226 kommunikation
  BT1    kommunikationspolitik

  RT  informationslagstiftning    (3231)

post- och telekommunikationsväsen
  MT  3226 kommunikation
  UF P & T
  BT1    kommunikationssystem

  NT1   postväsen

  RT  posttaxa    (3226)

privatmedier
  MT  3226 kommunikation
  UF privat radio
    privat televison
  BT1    massmedier
      BT2    kommunikationsmedel

programspridningsfrihet
  MT  3226 kommunikation
  BT1    audivisuell kommunikationspolitik
      BT2    kommunikationspolitik

reglering på telekommunikationsområdet
  MT  3226 kommunikation
  BT1    telekommunikation
      BT2    kommunikationssystem

utgivningstidfrist
  MT  3226 kommunikation
  UF deadline för publicering
  BT1    förlagsverksamhet
      BT2    kommunikationsindustri

  RT  administrativa formaliteter    (0436)
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yrke inom kommunikationssektorn
  MT  3226 kommunikation
  UF hallåman
    journalist
    presentatör
    producent
    reporter
  BT1    kommunikationsindustri

  RT  press    (3226)

centralisering av information
  MT  3231 information och informationsbehandling
  UF centraliserad information
    decentraliserad information
    decentralisering av information
  BT1    informationspolitik

  RT  informationsbehandling    (3231)

informationslagstiftning
  MT  3231 information och informationsbehandling
  UF presslag
    rätt att gå i svaromål
  BT1    informationspolitik

  RT  censur    (3226)
    mediepluralism (3226)
    pressfrihet (1236)
    upphovsrätt (6416)

databehandling inom rättsväsendet
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  BT1    tillämpad informatik
      BT2    informatik

datorstödd utgivning
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF desk top publishing
  BT1    kontorsautomatisering
      BT2    tillämpad informatik
        BT3    informatik

fjärrladdning
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF nedladdning
  BT1    datainsamling
      BT2    databehandling

hemdatorindustri
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  BT1    tillämpad informatik
      BT2    informatik

  RT  interaktiv videotex    (3226)
    mikrodator (3236)
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informatikens inverkan
  SN  Används om de positiva och negativa effekterna av informatikanvändningen i samhällslivet, t.ex.
beträffande sysselsättningen, skydd av privatlivet och tillgången till tjänster.
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  BT1    informatik

informationsteknikanvändare
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF IT-användare
  BT1    databehandlingssystem

  NT1   användarstöd

informationsteknikanvändning
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF datorisering
    IT-användning
  BT1    databehandlingssystem

informationsteknikindustri
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF IT-industri

  NT1   datorutrustning
         NT2   dator
            NT3   mikrodator
         NT2   kringutrustning
            NT3   skanner
            NT3   skivminnesenhet
            NT3   skrivare
            NT3   skärm
         NT2   utbyggnadskort
  NT1   programvara
         NT2   databashanteringssystem
         NT2   datavirus [V4]
         NT2   operativsystem
         NT2   programmeringsspråk

  RT  datamedium    (3231)
    elektronik (3606)
    informationsindustri (3231)
    kontorsautomatisering (3236)

medicinsk databehandling
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  BT1    tillämpad informatik
      BT2    informatik

  RT  medicin    (2841)

piratverksamhet inom dataindustrin
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF missbruk av programvara
    olaglig kopiering av programvara
  BT1    databrottslighet
      BT2    datarätt

  RT  efterbildning    (6416)
    industrispionage (6411)
    upphovsrätt (6416)
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skivminnesenhet
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  UF cd-rom läshuvud
    minnesskiva
  BT1    kringutrustning
      BT2    datorutrustning
        BT3    informationsteknikindustri

vetenskaplig beräkning
  MT  3236 informationsteknik och databehandling
  BT1    tillämpad informatik
      BT2    informatik


