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Abstract: A prerequisite of an international exchange of information is
multilingual tools for information retrieval, such as the mul-
tilingual thesaurus. There is an ongoing discussion about the
construction of, and the guidelines for, multilingual thesauri.

In recent years the praxis as defined in ISO 5964 Guidelines
for the establishment and development of multilingual
thesauri (1985) has been the topic of a scientific discussion.
It has been about how equivalence across languages is to be
established when it comes to concepts, terms and relational
structures. This master’s thesis treats the praxis and practice
of multilingual thesaurus construction. The purpose is to re-
late the praxis, defined in ISO 5964, to research and practice.
Three multilingual thesauri are analysed to answer the fo l-
lowing questions:

• How is equivalence established between terms in different
thesauri?

• How is equivalence established between relations in dif-
ferent thesauri?

• Does a selected praxis for and practice of thesaurus con-
struction influence its usefulness? How is usefulness in-
fluenced in such cases?

The analysis uses concepts from ISO 5964 and the related
scientific discussion as the point of departure. The paper es-
tablishes that the following perspectives on thesaurus con-
struction should be used concurrently in this analysis: The
pragmatic, the cultural, and the relational. The main finding
of the paper is that the praxis of ISO 5964 may be combined
with modifications in practice. The practical modifications
are best understood as belonging to the cultural and relational
perspectives. Each type of modification influences the use-
fulness of the resultant thesaurus in a particular way as out-
lined in the paper.

Nyckelord: ekvivalenser, flerspråkiga tesaurer, indexering, informations-
återvinning, ISO 5964, tesaurer.
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1. Inledning

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort ett ökat internationellt utbyte av information,
vilket lett till att användare har fått tillgång till dokument skrivna på ett stort antal språk.
En förutsättning för att ett internationellt utbyte av information skall fungera är att fler-
språkiga verktyg för indexering och sökning finns att tillgå. Ett exempel på ett sådant
verktyg för informationsåtervinning är den flerspråkiga tesauren.

Informationsåtervinning främjas med hjälp av en flerspråkig tesaur på så sätt att ett do-
kument, oavsett vilket språk det är skrivet på, kan bli indexerat med termer på flera oli-
ka språk. Den flerspråkiga tesauren ger användaren möjlighet att formulera sökfrågor på
sitt modersmål, eller om detta saknas i tesauren, med hjälp av ett språk som inte är helt
främmande för henne. Genom att använda en flerspråkig tesaur kan ett dokument skri-
vet på ett språk återvinnas med en sökfråga formulerad på ett annat.

Forskning kring flerspråkighet och informationsåtervinning har bedrivits sedan 1960-
talet och på 1970-talet började de första flerspråkiga tesaurerna att användas. En del av
den forskning som bedrivits kring flerspråkiga tesaurer har resulterat i riktlinjer för te-
saurkonstruktion. I den litteratur som diskuterar flerspråkiga tesaurer och riktlinjer fo-
kuseras på ISO 5964 Guidelines for the establishment and development of multilingual
thesauri (1985).

I ISO 5964 Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri
definieras en praxis för hur ekvivalens etableras mellan språk. Ett problem som kan
uppstå vid konstruktion av flerspråkiga tesaurer är att termer inte alltid går att översätta
från ett språk till ett annat. I varje språk har en term ett visst betydelseomfång, som kan
variera beroende på språk och det är därför inte alltid möjligt att finna exakt jämförbara,
det vill säga ekvivalenta, termer i olika språk. I ISO 5964 presenteras förslag på hur
ekvivalensproblematiken kan lösas och med standarden som utgångspunkt kan ett ett-
till-ett förhållande etableras mellan samtliga godkända termer i en flerspråkig tesaur.
Ett-till-ett förhållandet innebär att en godkänd term motsvaras av en, och enbart en,
godkänd term i en tesaurs olika språkversioner. I ISO 5964 beskrivs inte enbart hur ek-
vivalens kan etableras mellan termer, utan även hur ekvivalens kan etableras mellan en
tesaurs tre grundläggande relationer: ekvivalensrelationen, den hierarkiska och den as-
sociativa relationen.

Under senare år har den praxis som definieras i ISO 5964 varit föremål för diskussion.
Diskussionen har dels handlat om det sätt på vilket ekvivalens etableras vad gäller ter-
mer och relationer mellan termer, dels att standarden anses förlegad då den publicerades
innan fritext och kraftfulla sökmotorer tagits i bruk. Önskemål har därför framförts från
vissa håll om att nya riktlinjer för konstruktion av flerspråkiga tesaurer skulle behöva
utvecklas.

1.1 Problembeskrivning

Det finns olika principiella ställningstaganden vad gäller konstruktion av tesaurer. Långt
ifrån alla ställer sig kritiska till den praxis som definieras i ISO 5964 eller ser några
större problem kring tesaurkonstruktion överhuvudtaget. Krooks och Lancaster anser att
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redan 1967 hade i stort sett samtliga grundläggande problem som kan uppstå vid kon-
struktion av en tesaur lösts (1993, s. 326). Aitchison, Gilchrist och Bawden baserar den
del av sin monografi Thesaurus construction and use: a practical manual (2000) som
rör flerspråkiga tesaurer på ISO 5964. De anser att det inte är mer komplicerat att kon-
struera en flerspråkig tesaur än en enspråkig, under förutsättning att det finns kompe-
tenta lingvister som är involverade i arbetet (Aitchison, Gilchrist & Bawden 2000, s.
139). Det finns dock forskare som ställer sig kritiska både till att i princip samtliga pro-
blem vid tesaurkonstruktion skulle vara lösta och att det inte är mer komplicerat att kon-
struera en flerspråkig tesaur än en enspråkig.

Vårt problemområde definieras av den diskussion som förs kring ekvivalens, det vill
säga överensstämmelse, mellan termer och relationer i flerspråkiga tesaurer och som
ofta tar sin utgångspunkt i ISO 5964. I huvudsak går diskussionen ut på att ISO 5964
behöver anpassas till de mångkulturella krav som ställs på flerspråkiga tesaurer idag,
samt att vissa av antagandena i standarden sätter gränser som försvårar den praktiska
användningen och att den därför behöver modifieras.

En del av den kritik som har framförts mot ISO 5964 rör principen att det alltid är möj-
ligt att etablera ett ett-till-ett förhållande mellan de termer som ingår i en flerspråkig
tesaur. Genom att använda de lösningsförslag som presenteras i ISO 5964 anser kriti-
kerna att ekvivalenta termer tvingas fram i språk där begreppen överhuvudtaget inte
existerar. I den del av diskussionen som gäller ekvivalens med avseende på termer och
relationer har det även framförts kritik mot den syn på en tesaurs tre grundläggande
relationer: ekvivalensrelationen, den hierarkiska samt den associativa relationen, som
presenteras i ISO 5964. I standarden hävdas att en struktur som är giltig inom ett språk
direkt kan överföras till ett annat, eftersom dessa relationer enligt ISO 5964 är såväl
kultur- som språkoberoende (International Organization for Standardization 1985, s.
25). Hudon och andra forskare som analyserar flerspråkiga tesaurer och riktlinjer för
dessa ur ett kulturellt perspektiv vänder sig mot detta resonemang och hävdar att det
inte alls är självklart att relationer och strukturer kan överföras från ett språk till ett an-
nat:

When one puts side by side several monolingual and independently
developed thesauri describing the same domain of knowledge or ac-
tivity in different natural languages, it quickly becomes clear that the
relational structures of these thesauri do not fully coincide, even if
they are built around the same lexical nodes. Thesaurus developers
with different lingusitic backgrounds and from different cultural envi-
ronments do not organize the world according to the same pattern and
do not link concepts in the same way. (Hudon 2001, s. 74)

Hudons resonemang innebär att om man jämför flera enspråkiga tesaurer med varandra
stämmer inte relationer och struktur överens mellan dem och det är därför orimligt att
förvänta sig att relationer och struktur skulle vara identiska i samtliga språkversioner av
en flerspråkig tesaur. Skillnader i språklig och kulturell bakgrund gör att man inte tolkar
begrepp och relationer på exakt samma sätt.

Den del av diskussionen som rör flerspråkiga tesaurer och hur dessa skulle kunna ut-
vecklas tar även den sin utgångspunkt i ett kulturellt perspektiv, men utvecklar detta
ytterligare:
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In the 21st century, multilingual tools are gaining importance as in-
creasingly diverse user groups from different cultural and linguistic
backgrounds seek access to equally diverse pieces of information. The
authors of this paper [en artikel publicerad i Journal of Documenta-
tion; vår anm.] believe that most current forms of multilingual access
are inadequate for this role, and that a new form of multilingual the-
saurus is required. (Jorna & Davies 2001, s. 284)

Jorna och Davies anser att de tre grundläggande relationerna i en tesaur måste utvecklas
och att skillnader mellan språk vad gäller termer, relationer mellan termer och struktur
klart skall framgå i en flerspråkig tesaur. För dem är lösningen att använda sig av en
fasetterad tesaur. Genom att visa på skillnader mellan språk hjälper tesauren användaren
att välja adekvata termer vid formulering av sökfrågor, vilket leder till att precisionen
vid återvinning av dokument kan förbättras (Jorna & Davies 2001, s. 287). Riktlinjer för
konstruktion av tesaurer har hittills inte berört användandet av fasetter i någon större
utsträckning (Aitchison et al. 2001, s. 16). Däremot har forskare påpekat att ny teknik i
kombination med fasetter vid tesaurkonstruktion är ett område som bör uppmärksam-
mas, samt att framtida riktlinjer bör innehålla en diskussion kring fasettanalys (William-
son 1996, s. 168; Spiteri 1997, s. 26).

Centralt för diskussionen kring överensstämmelse mellan begrepp, relationer och
struktur i flerspråkiga tesaurer är att den praxis som definieras i ISO 5964 bör modifie-
ras. Med tanke på att konstruktörer och användare har olika språklig och kulturell bak-
grund anses det väsentligt att en flerspråkig tesaur visar på skillnader mellan språk
istället för att tillhandahålla konstgjorda termer och strukturer. Dessutom diskuteras att
en ny sorts tesaur med utvecklade relationer och utförliga beskrivningar av termer tas i
bruk och det finns önskemål om att riktlinjer även skall beröra fasettanalys.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i ISO 5964 och den diskussion som
förs kring flerspråkiga tesaurer och etablerande av ekvivalens, analysera den praxis och
praktik som råder vid konstruktion av flerspråkiga tesaurer. I detta sammanhang skall
tre olika flerspråkiga tesaurer, samtliga tillgängliga via Internet, användas och närmare
beskrivas.

Beskrivningarna och analysen tar sin utgångspunkt i olika begrepp i den litteratur som
vi använder som referensram. Dessutom skall praktiska lösningar vid tesaurkonstruk-
tion, vilka inte alltid diskuteras i termer av teoretiska begrepp, beskrivas. En analys
skall göras av beskrivningarna och vi vill där besvara följande frågeställningar:

• Hur etableras ekvivalens mellan termer i olika tesaurer?
• Hur etableras ekvivalens mellan relationer i olika tesaurer?
• Påverkar vald praxis och praktik tesaurens användningsområde, och i sådana fall

hur?

För att besvara frågeställningarna tar vi kapitel 3. Kunskapsöversikt och 4. Teoretisk
referensram till hjälp. Dessa två avsnitt bildar tillsammans den teoretiska grunden för
uppsatsen.
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1.3 Definitioner

Det finns några centrala begrepp vars betydelse och användning i uppsatsen måste för-
klaras. För definition av term och begrepp och klargörande av förhållandet dem emellan
tillhandahåller de amerikanska riktlinjerna för tesaurkonstruktion bra förklaringar som
vi valt att återge här. En definition av ekvivalens behövs för att uppmärksamma läsaren
på de olika sätt som termen förekommer på i uppsatsen. Slutligen klargörs skillnaden
mellan begreppen praxis och praktik .

Term: One or more words designating a concept (National Information Standards Or-
ganization 1993, s. 38).

Begrepp (concept): A unit of thought, formed by mentally combining some or all of the
characteristics of a concrete or abstract, real or imaginary object. Concepts exist in the
mind as abstract entities independent of terms used to express them (National Informa-
tion Standards Organization 1993, s. 35).

Ekvivalens: Enligt Nationalencyklopedin är termen härledd från de latinska orden för lik
eller jämn och betyder likvärdighet. Termen förekommer i två sammanhang i uppsatsen:
dels i samband med enspråkiga tesaurer då det syftar till begrepps och termers likvär-
dighet inom ett språk, dels i samband med flerspråkiga tesaurer med åsyftan på be-
grepps och termers samt relationers överensstämmelse mellan olika språk. Oklarheter i
uppsatsen om vilken sorts ekvivalens som avses borde inte föreligga, då detta anges i
texten.

Praxis: Nationalencyklopedins ordbok förklarar begreppet med definitionen vedertaget
handlingsmönster. Riktlinjerna i ISO 5964 kan med andra ord betraktas som en praxis
för konstruktion av flerspråkiga tesaurer.

Praktik: Enligt Nationalencyklopedins ordbok betyder begreppet praktisk övning eller
praktisk tillämpning. I denna uppsats är våra tre undersökningsobjekt exempel på olika
praktik vid konstruktion av flerspråkiga tesaurer.

1.4 Informationssökning

Mycket av den litteratur som gäller enspråkiga tesaurer är relevant för flerspråkiga lika-
så, och informationssökningen har därför riktats även mot det ämnesområde som utgörs
av enspråkiga tesaurer. Inledande sökningar i databaserna Library and Information Sci-
ence Abstracts (LISA), Information Science Abstracts (ISA), Library Literature & In-
formation Science och INSPEC, samt högskolan i Borås egen bibliotekskatalog resulte-
rade i endast ett fåtal relevanta artiklar och böcker. Utifrån referenslistorna i dessa första
dokument kunde vi dock söka oss vidare, och det var möjligt att urskilja ledande forska-
re på området. En av de mest omfattande referenslistorna, och troligtvis den som bäst
hänvisat oss vidare till ytterligare relevant litteratur, är den som återfinns i monografin
Thesaurus construction and use: a practical manual författad av Aitchison, Gilchrist &
Bawden (2000). Två ytterligare publikationer har varit centrala för informationssök-
ningen, källor där vi funnit en stor del värdefullt material; för det första ISKO-
konferenserna (International Society for Knowledge Organization), och för det andra
tidskriften Knowledge Organization, som för övrigt publiceras av ISKO. Vi har även
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gjort sökningar på webben där vi uteslutande använt oss av sökmotorn Google. En del
av materialet kring de tre tesaurer som står i fokus för undersökningen består av mail
från personer i anslutning till tesaurerna i fråga. Kontakten med dessa personer har varit
av stor vikt i och med att mycket av den information som vi hade behov av är informa-
tion som inte publicerats.

1.5 Disposition

Nedan följer en disposition av uppsatsen.

2. Flerspråkiga tesaurer
Detta kapitel behandlar tesaurer i allmänhet och flerspråkiga tesaurer i synnerhet. Ka-
pitlet inleds med en kort introduktion till tesauren som en kontrollerad vokabulär. Där-
efter presenteras en kort historik tillsammans med tesaurens grundläggande syften och
funktioner, dess traditionella uppbyggnad samt vissa centrala begrepp. Nästa avsnitt är
en utförlig beskrivning av tesaurens relationer, vilket följs av olika sätt att presentera
termerna i en tesaur och avslutningsvis tas olika möjliga tillvägagångssätt vid tesaur-
konstruktion upp.

3. Kunskapsöversikt
Kunskapsöversikten består av en tematisering av den litteratur som rör tesaurer utifrån
tre olika perspektiv som vi uppmärksammat: det pragmatiska perspektivet, det kulturella
perspektivet samt relationsperspektivet. En stor del av uppsatsen grundar sig på denna
indelning i tre perspektiv.

4. Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen tar utgångspunkt i den traditionella praxis att lösa ekvi-
valensproblematiken som presenteras i ISO 5964. I kapitlet kartläggs olika grader av
ekvivalens mellan språk samt olika lösningar på ekvivalensproblematiken. Kapitlet är
uppdelat i två underavdelningar där ett ekvivalensteoretiskt resonemang förs på dels
termnivå, dels relationsnivå.

5. Metod
Kapitlet inleds med en motivering till val av undersökningsobjekt. Därefter följer en
beskrivning av de tillvägagångssätt som de tre tesaurerna undersöks utifrån. Tillväga-
gångssätten varierar från tesaur till tesaur beroende på vissa grundläggande skillnader
dem emellan. De avgränsningar som varit nödvändiga för undersökningen presenteras i
samband med beskrivning av tillvägagångssätt.

6. Presentation av tesaurer och resultat
Kapitlet är indelat i tre delar utifrån de tre undersökta tesaurerna. De tesaurer som be-
handlas är the Government of Canada Core Subject Thesaurus/Thésaurus des sujets de
base du Government du Canada, Eurovoc samt InfoDEFT. I varje del presenteras först
en utförlig beskrivning av tesauren i fråga, därefter följer resultatet från undersökningen
av densamma.

7. Analys och jämförelse
De tre tesaurerna analyseras först var och en för sig, med utgångspunkt i de tre perspek-
tiven från kapitlet Kunskapsöversikt samt kapitlet Teoretisk referensram och här besva-
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ras våra två första frågeställningar. Därefter följer en jämförande analys där praxis och
praktik diskuteras. Jämförelsen syftar till att urskilja eventuella skillnader mellan tesau-
rerna beträffande användningsområde, vilket bevarar den tredje och sista frågeställning-
en.

8. Framtida riktlinjer och tesaurer
I detta kapitel diskuteras kortfattat möjliga framtidsutsikter beträffande flerspråkiga
tesaurer samt riktlinjer för deras konstruktion. Bland annat uppmärksammas riktlinjer-
nas behov av uppdatering, samt förändringen av den traditionella flerspråkiga tesauren
på grund av de möjligheter som dagens informationsmiljö erbjuder.

9. Sammanfattning
I sammanfattningen tar vi återigen kortfattat upp de tre perspektiv som urskiljts i litte-
raturen och övriga resonemang från vår teoretiska grund, de resultat som framkommit i
undersökningen av tesaurerna samt de centrala delarna från analysen och jämförelsen av
dem.
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2. Flerspråkiga tesaurer

Detta kapitel syftar till vara en introduktion för läsaren till området en- och flerspråkiga
tesaurer. Allra först förklaras syftet med en kontrollerad vokabulär och hur själva kon-
trollen av termerna sker. Detta följs av en kort historik och presentation av en tesaurens
grundläggande syften och funktioner. Därefter följer ett avsnitt som behandlar tesaurens
tre grundläggande relationer: ekvivalenta, hierarkiska och associativa relationer. Efter-
som vi i denna uppsats har för avsikt att undersöka relationer och strukturer i flerspråki-
ga tesaurer är de olika relationerna utförligt beskrivna. Efter presentationen av relatio-
nerna följer en beskrivning av olika sätt att strukturera termerna i en tesaur och till sist
behandlas olika tillvägagångssätt vid konstruktion av flerspråkiga tesaurer.

2.1 Kontrollerad vokabulär

I detta avsnitt förklaras kortfattat betydelsen av och syftet med en kontrollerad vokabu-
lär. Indexering och sökning av dokument benämns gemensamt informationsåtervinning,
med den engelska motsvarigheten i Information Retrieval (IR). Informationsåtervinning
kan ske utifrån dels fritext, det vill säga det naturliga språkbruket i dokumentets titel,
abstract eller fulltext, dels en kontrollerad vokabulär, till exempel ett klassifikationssy-
stem, en ämnesordslista eller en tesaur. Indexering med fritext utförs ofta maskinellt
medan termerna i en kontrollerad vokabulär är utvalda av indexerare på intellektuell
väg. Dokumentsamlingar kan vara indexerade med endast fritext eller endast en kon-
trollerad vokabulär, men ofta finns möjlighet till båda vid databassökning (Aitchison et
al. 2000, s. 5).

En kontrollerad vokabulär är med andra ord en lista bestående av termer som valts ut
som de enda godkända termerna att användas vid indexering och sökning av dokument.
Kontrollen av termerna sker på flera sätt:

• Genom termernas form; det vill säga deras grammatiska form, stavning, singular
eller plural, förkortningar och bruk av sammansatta termer.

• Val mellan synonyma termer för att uttrycka ett och samma begrepp.
• Beslut om behandling och förekomst eller icke förekomst av vissa termer, såsom

lånord, slang, företagsnamn och egennamn.
• Vid behov specificera betydelsen av en term genom definitioner, samt urskilja ho-

mografer med hjälp av kvalifikatorer, det vill säga ett betydelsespecificerande ord
inom parentes (Aitchison et al. 2000, s. 17).

Diskussioner har förts kring för- och nackdelar med kontrollerad vokabulär respektive
fritext utan att något avgörande om den enes totala överlägsenhet över den andre fram-
kommit i frågan: ”The war over natural language versus controlled vocabulary has been
fought and the answer is fairly clear – ’we need both’, but not necessarily in every cir-
cumstance” (Williamson 2000, s. 269). Om fritext och kontrollerad vokabulär i fler-
språkiga miljöer sägs att ”[a]lthough natural language processing (NLP) in multilingual
environments is currently at the core of major research efforts in the field of information
storage and retrieval, the traditional controlled vocabulary approach is still considered
very useful for meaning specification and term disambiguation in information transfer
systems” (Hudon 2000, kapitel 1). Behovet av kontrollerade vokabulärer, däribland te-
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saurer, består och de fortsätter således att existera och fylla en viktig funktion. Nästa
avsnitt behandlar tesaurens syften och funktioner specifikt.

2.2 Tesaurens syften och funktioner

Vi börjar med att kortfattat sätta in enspråkiga och flerspråkiga tesaurer i ett historiskt
perspektiv. Enligt Nationalencyklopedin är ordet tesaur härlett från grekiskans thesau-
ro´s som betyder skattkammare. Denna anknytning till skattkammare fann Peter Mark
Roget passande då han 1852 skapade den första moderna tesauren Roget’s Thesaurus,
en engelsk ordbok med termer presenterade i grupper och undergrupper av synonyma
ord och fraser (Townley & Gee 1980, s. 18). Inom det anglosaxiska språkområdet lever
denna betydelse kvar, med tesauren sedd som en ordbok eller ett synonymlexikon. Inom
biblioteks- och informationsvetenskapen har tesauren dock kommit att representeras av
en kontrollerad vokabulär, ofta inom ett begränsat ämnesområde, att användas vid in-
dexering och/eller sökning av information i en dokumentsamling.

Tesauren syftar till att hjälpa indexeraren eller informationssökaren att från icke god-
kända termer i en dokumentsamlings indexeringsspråk finna fram till godkända sådana,
så kallade deskriptorer. Soergel förklarar att:

A thesaurus thus consists of an indexing language or a system vo-
cabulary, including all the relationships among descriptors, and a lead-
in vocabulary that includes all the relationships among the lead-in
terms and that leads from the terms not used as descriptors to the ap-
propriate descriptors in that indexing language, possibly specifying
the nature of the relationship between lead-in term and descriptor.
(Soergel 1974, s. 30)

Den flerspråkiga tesauren bygger på samma principer som den enspråkiga och det cen-
trala som skiljer dem åt är att en flerspråkig tesaur inte enbart uttrycker förhållandet
mellan termer, utan att den även presenterar jämförbara termer i de språk som den om-
fattar.

Utifrån tesaurens funktion som ett verktyg för indexering och sökning av information,
finns följande fyra möjligheter:

• tesaur för både indexering och sökning
• tesaur endast för indexering
• tesaur endast för sökning
• tesaur för varken indexering eller sökning

Av dessa anses den första vara den klassiska som fortfarande dominerar, dock i mindre
utsträckning än förut till förmån för främst indexeringstesauren som under senare år
blivit föremål för ett större och växande intresse (Aitchison et al. 2000, s. 1f.). Traditio-
nellt sett är tesaurens primära syfte att, som tidigare nämnts, vara ett verktyg för info r-
mationsåtervinning. En ytterligare funktion har med tiden trätt fram där tesauren syftar
till att vara en kartläggning av ett specifikt ämnesområde. Tesauren fungerar då som ett
verktyg för användaren att skapa sig en uppfattning om detta ämnesområde (Aitchison
et al. 2000, s. 1).
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Diskussioner om möjligheten att använda tesaurer för informationsåtervinning, det vill
säga den klassiska tesauren, kan spåras tidigast till 1956, och den första renodlade in-
formationåtervinningstesauren var den enspråkiga Thesaurus of ASTIA Descriptors som
publicerades fyra år senare (Krooks & Lancaster 1993, s. 327f.). Användandet av fle r-
språkiga tesaurer fick genomslag på 1970-talet främst genom den Europeiska unionens
arbete på området. Flerspråkiga tesaurer skulle underlätta för både indexerare och an-
vändare av unionens dokument. Då de första flerspråkiga tesaurerna skapades var det
med utgångspunkt i de erfarenheter och den dokumentation som redan fanns att tillgå
gällande utformningen av traditionella enspråkiga tesaurer. Vanligtvis skapades de fler-
språkiga tesaurerna genom översättning av existerande enspråkiga, ofta engelska, tesau-
rer (Hudon 2001, s. 68).

Nästa avsnitt är en utförlig beskrivning av de tre relationer som återfinns i en traditio-
nell tesaur: ekvivalenta, hierarkiska och associativa relationer.

2.3 Tesaurens relationer

Som nämndes i förra avsnittet är en av tesaurens värdefulla och utmärkande egenskaper
de relationer som kartläggs och uppvisas termerna emellan. Vi kommer här att beskriva
dessa relationer närmre. Relationerna redovisas i tesauren i ett så kallat termblock och
är desamma i både enspråkiga och flerspråkiga tesaurer, med den skillnaden att de i en
flerspråkig ges på samtliga i tesauren förekommande språk. För varje deskriptor i tesau-
ren redovisas relationerna på följande sätt:

Exempel 1:

DEPRIVED FAMILIES
SN Socially disadvantaged and underprivileged
UF Underprivileged families
BT Families
NT Homeless families

One parent families
RT Deprivation (Aitchison et al. 2000, s. 99)

Exempel 2:

UNIVERSITET
MT Skolväsen
UF Akademisk utbildning

    Universitetsinstitution
    Universitetsutbildning

BT1 Högre utbildning
BT2 Utbildningsnivå

NT1 Öppet universitet (Eurovoc)

Förkortningarna i dessa exempel utläses:
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SN Scope Note
UF Use For
BT Broader Term
NT Narrower Term
RT Related Term
MT Micro Thesaurus

Övriga språk än engelskan har andra förkortningar för de olika elementen i tesaurens
termblock. I ISO 5964 finns även en icke språkbunden version där olika tecken ersätter
förkortningarna (International Organization for Standardization 1985, s. 35). Förutom
de engelska förkortningarna, som för övrigt ofta används i Sverige, är franskans för-
kortningar av relevans för denna uppsats. De lyder:

NE note explicative
EP employé pour
EM employer
TG terme générique
TS terme spécifique
TA terme associé

En Scope Note, som den i exempel 1, är ett element i termblocket som inte står i något
relationsförhållande till deskriptorn. Scope Notes fungerar som en förklarande text som
tydliggör eller preciserar termens betydelse i den kontext som tesauren utgör och an-
vänds endast om behov föreligger. En mikrotesaur, MT i exempel 2, kallas en friståen-
de, specialiserad tesaur som fullständigt integrerats i en bredare så kallad makrotesaur
(Aitchison et al. 2000, s. 177). Beteckningen MT visar på vilken mikrotesaur termen i
fråga tillhör, i exempel 2 en mikrotesaur om skolväsendet.

Övriga förkortningar representerar de tre sorters relationer som kartläggs i en traditio-
nell tesaur:

• ekvivalenta relationer
• hierarkiska relationer
• associativa relationer

Det bör återigen påpekas att dessa relationer är gemensamma för både enspråkiga och
flerspråkiga tesaurer; i den flerspråkiga tesaurens fall gäller dessa inom de olika språk-
versionerna. Relationerna kommer nu att i tur och ordning beskrivas närmre.

Ekvivalensrelationen är den relation som uppstår mellan en godkänd och en icke god-
känd term och uttrycks i en tesaur genom hänvisningen USE från icke godkänd till god-
känd term och UF (Use For) för hänvisning från godkänd till icke godkänd term. I ex-
empel 1 har beslut fattats att deprived families skall fungera som deskriptor i stället för
den ekvivalenta, icke godkända termen underpriviliged families. Den icke godkända
termen fungerar dock som en ingångsterm i tesauren på följande vis:

Underpriviliged families
USE DEPRIVED FAMILIES

Och likadant för ekvivalenstermerna i exempel 2 som ger följande ingångar:
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Akademisk utbildning
USE UNIVERSITET

Universitetsinstitution
USE UNIVERSITET

Universitetsutbildning
USE UNIVERSITET

Ekvivalensrelationen är ömsesidig, och samtliga icke godkända termer som deskriptorn
utsetts att kontrollera redovisas i termblocket. I exempel 2 ges därmed informationen:

UNIVERSITET
UF Akademisk utbildning

Universitetsinstitution
Universitetsutbildning

tillsammans med övriga relationer kring deskriptorn universitet.

 Till ekvivalensrelationerna räknas:

• synonymer
• kvasisynonymer
• lexikala varianter
• upward posting

Synonyma termer är två eller flera ord som är varandras exakta semantiska motsvarig-
het. Kvasisynonymer definieras som termer som generellt sett inte innefattar exakt
samma betydelse, innebörden kan vara mer eller mindre överlappande, men som i in-
dexeringsspråket ändå behandlas som ekvivalenta. Hit hör även antonymer, eller mot-
satstermer, som belyser samma fenomen fast ur motsatta perspektiv. Lexikala varianter
av termer är bland annat alternativa stavningar, förkortningar och akronymer och up-
ward posting är när en hierarkiskt underordnad term behandlas som ekvivalent till en
överordnad. (Aitchison et al. 2000, s. 50ff.) Ekvivalensrelationen i exempel 2 ger prov
på upward posting, då universitetsutbildning inte är synonym till, utan hierarkiskt un-
derordnad, den bredare deskriptorn universitet.

De hierarkiska relationerna visar på strukturen mellan en tesaurs termer i form av över-
ordnade och underordnade klasser och delarnas förhållande till helheten. I tesauren ut-
trycks hierarkiska relationer genom hänvisningen BT (Broader Term) och NT (Narro-
wer Term). Påpekas bör att denna kartläggning endast utförs mellan deskriptorerna, de
icke godkända termerna ingår aldrig i någon annan relation än ekvivalensrelationen
ovan. Relationerna förenklar för användaren att bredda eller specificera begrepp vid
indexering och sökning. Genom att strukturera deskriptorerna i hierarkiska relationer
ges termerna en kontext som ytterligare förklarar och tydliggör deras användning och
betydelse i den aktuella vokabulären. De hierarkiska relationerna kan delas in i tre kate-
gorier:
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• generiska relationer
• partitiva relationer
• enklassiga relationer (instance relationships)

Generiska relationer kännetecknas av att ‘det som är sant beträffande ett givet begrepp
också är sant beträffande dess underordnade klasser’, med andra ord ‘några A:n är B:n,
och alla B:n är A:n’. För att ge ett exempel är gnagare generiskt överordnat ekorrar,
eftersom ‘endast några gnagare är ekorrar, men alla ekorrar är däremot gnagare’. Parti-
tiva relationer är en form av relation där delarna oavsett kontext är unika till den över-
ordnade helheten. Dessa uppstår vid relationer mellan kroppsliga organ, geografiska
platser, discipliner och ämnesområden samt sociala strukturer. Den enklassiga relatio-
nen uppstår mellan en överordnad kategori uttryckt av ett substantiv och en individuell
singulär förekomst av detta substantiv, i form av ett egennamn. Ett exempel är den
överordnade kategorin hav, där Medelhavet och Kaspiska havet är olika individuella
förekomster av själva substantivet hav (Aitchison et al. 2000, s. 54ff.).

Termblocket i exempel 2 uppvisar flera nivåer av deskriptorns hierarkiska relationer.
BT1 högre utbildning är överordnad BT2 utbildningsnivå, som i sin tur är överordnad
deskriptorn i fråga, universitet. Ofördelaktigheten med dessa flernivåshierarkier är den
redundans som upprepningen av långa hierarkier innebär, vilket i sin tur medför att te-
sauren ökar i volym (Aitchison et al. 2000, s. 100).

Mikrotesauren, MT, i exempel 2 kan även den sägas vara hierarkiskt relaterad till desk-
riptorn, såsom den översta nivån i den hierarki som deskriptorn ingår i. MT är jämför-
bart med en annan förkortning som dock inte förekommer i ovanstående exempel: TT,
som står för Top Term. TT visar liksom MT på den översta hierarkiska nivån. Skillna-
den dem emellan är att TT är en deskriptor, men MT används inte som indexeringsterm
utan är endast benämningen på den specifika tesaur som en deskriptor ingår, och som är
del av en större makrotesaur.

Vissa termer är möjliga att hierarkiskt dela in under flertalet överordnade termer, till
exempel termen Zambia som kan sägas tillhöra både södra Afrika och östra Afrika. Om
en term i en tesaur har två eller flera överordnade termer benämns relationen dem
emellan som en polyhierarkisk relation. Polyhierarkiska relationer kan förekomma vid
generiska och partitiva relationer mellan termer (Aitchison et al. 2000, s. 60).

Den tredje och sista av tesaurens traditionella relationer är den associativa relationen.
Denna relation är den svåraste att definiera då den är subjektiv till sin natur. Som be-
nämningen indikerar är den mentala aspekten av viss vikt vid länkningen av associativt
relaterade termer, därav subjektiviteten. Den associativa relationens funktion är att före-
slå användaren alternativa, eventuellt bättre definierande termer vid indexering eller
sökning och relationen representeras i tesauren av RT (Related Term). Om associativa
relationer sägs att “[a]ny paradigmatic inter-term relationship that is not hierarchical,
nor of equivalence, is nowadays usually described as ‘associative’” (Dextre Clarke
2001, s. 46).

Deprivation i exempel 1 utgör en självklar alternativ sökterm till deskriptorn deprived
families, om den senare inte skulle visa sig fruktbar vid sökning. Deskriptorn universitet
i exempel 2 uppvisar inte några relaterade termer.
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Likt de hierarkiska relationerna äger associationsrelationen förmågan att sätta in desk-
riptorerna i en vidare kontext och tydliggöra termernas betydelse och användning i in-
dexeringsspråket. Enligt en undersökning av Hudon fyller de associativa hänvisningarna
en viktig funktion vid guidning av användaren till alternativa termer i vokabulären. Hu-
dons resultat visade på tydlig försämring av användarnas förmåga att navigera i voka-
bulären, och följaktligen mindre konsekvent indexering, då deskriptorernas relaterade,
associativa termer uteslöts (Hudon 1998, s. 139ff.). I nästa avsnitt kommer vi att ta upp
olika sätt att organisera tesaurens termer och presentera deras relationsförhållanden.

2.4 Presentation av tesaurens termer

Det finns olika alternativ till hur termerna med sina inbördes relationer skall organiseras
och presenteras i en tesaur. Tre av dessa är dock vanligare än övriga och kommer därför
att beskrivas närmare i detta avsnitt:

• alfabetiskt organiserad tesaur
• systematiskt organiserad tesaur
• grafiskt organiserad tesaur

Vid presentation av en flerspråkig tesaur kan en språkversion antingen presenteras sepa-
rat, eller så kan samtliga språkversioner presenteras parallellt (Aitchison et al. 2000, s.
135). Den enklaste metoden är att skapa en alfabetiskt organiserad tesaur, där samtliga
termer, det vill säga både deskriptorer och icke godkända termer, listas i en enda alfa-
betisk sekvens med redogörelse för termer i relation till varandra genom kompletta
termblock (Aitchison et al. 2000, s. 97ff.). Då flerspråkiga tesaurer presenteras alfabe-
tiskt och parallellt är det vanligt att deskriptorerna på de övriga språken presenteras in-
nan Scope Notes och övriga termer i termblocket (Aitchison et al. 2000, s. 135). För
tesaurens skapare är alfabetisk ordning av tesaurens termer en enkel och ekonomisk
metod, men för användaren medför den en nackdel då ämnesmässigt relaterade termer
inte hålls samman utan sprids över hela listan, och det inte möjligt att vid en given posi-
tion i listan få en omedelbar överblick av tesaurens struktur.

Sådan överblick ges bättre av en systematiskt organiserad tesaur. En systematisk tesaur
består alltid av två delar; dels den systematiska delen där termerna är organiserade i
kategorier och hierarkier utifrån ämnesmässiga relationer till varandra, dels ett alfabe-
tiskt index med tesaurens termer för hänvisning till sökt term i den sytematiska delen.
Deskriptorernas fullständiga termblock kan uppvisas i antingen den systematiska eller
den alfabetiska delen, som då blir tesaurens huvuddel med den andra som komplement.
Alternativt kan information om deskriptorernas relationer ges i båda delar som på så sätt
får samma status. Hänvisning mellan de två delarna sker genom notation (Aitchison et
al. 2000, s. 107). Då samtliga språkversioner i en flerspråkig tesaur presenteras syste-
matiskt och parallellt läggs de sida vid sida och ett alfabetiskt register knyts till varje
språkversion. Alternativt kan ett språk presenteras separat och kan då innehålla index på
samtliga språk (Aitchison et al. 2000, s. 135).

Det vanligaste tillvägagångssättet vid skapandet av en systematiskt organiserad tesaur är
att utveckla den systematiska delen som ett fasetterat klassifikationssystem. Fasetterad
klassifikation är syntetisk genom att deskriptorer kan kombineras till att representera
nya begrepp, och analytisk genom deskriptorernas uppdelning i breda kategorier med
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hjälp av fasettanalys. Fasettanalysen som teknik innebär att dela in termerna i kategorier
eller fasetter utifrån en enda indelningsprincip åt gången och på så sätt skapa homogena
ömsesidigt uteslutande grupper av termer (Aitchison et al. 2000, s. 68ff.).

Även den grafiskt organiserade tesauren består liksom den systematiska av två delar
där den ena utgörs av ett alfabetiskt index. Den grafiska delen visar termerna och deras
relationer i ett tvådimensionellt format, mestadels av två slag: trädstrukturer och arrow-
graphs. Av praktiska skäl består oftast den grafiska delen enbart av tesaurens deskripto-
rer, medan den alfabetiska delen innehåller samtliga termer, det vill säga både deskrip-
torer och ingångstermer. En grafiskt uppställd tesaur ger, liksom den systematiska, en
överblick över begreppens kontext, men uppvisar däremot inte ekvivalenta termer eller
Scope Notes, och skiljer heller inte mellan hierarkiska och associativa relationer. De
kompletta termblocken med termernas relationer redovisas i stället i den alfabetiska
delen. I en grafiskt organiserad flerspråkig tesaur kan ekvivalenserna mellan de språk
som ingår redovisas antingen i den alfabetiska delen, med en alfabetisk sekvens för
varje språk, eller i både den alfabetiska och grafiska delen parallellt (International Or-
ganization for Standardization 1985, s. 30f.).

I samband med Internets framväxt har allt fler tesaurer publicerats och blivit tillgängliga
online. Dessa kan delas upp i statiska och dynamiska tesaurer. Statiska tesaurer presen-
teras i stort sett på samma sätt på skärmen som den presenteras i tryckt version och med
ytterst sparsamma möjligheter till navigation i tesauren; ofta erbjuds inte mycket mer än
möjligheten att bläddra bland termerna. Innehållet i en dynamisk tesaur är däremot till-
gängligt på ett helt annat sätt. Det kan till exempel finnas möjlighet att söka efter termer
med hjälp av Boolesk logik, att bläddra en utvald del av tesauren eller navigera runt
bland termerna med hjälp av hyperlänkar och på så sätt följa en hierarkisk kedja eller
relaterade termer genom att klicka på dessa (Williamson 2000, s. 271). I en dynamisk
flerspråkig tesaur förenklas för användaren att förflytta sig mellan de olika språken.

I nästa avsnitt presenteras de olika tillvägagångssätt som är möjliga vid konstruktion av
en flerspråkig tesaur.

2.5 Tesaurkonstruktion

Vid skapandet av en flerspråkig tesaur finns idag tre grundläggande tillvägagångssätt
som kortfattat tas upp i detta avsnitt. Val av tillvägagångssätt påverkas ofta av en mängd
faktorer. Det är faktorer som gäller bland annat tillgång till ekonomiska medel, antal
konstruktörer involverade i skapandet och det fortsatta underhållet av tesauren, organi-
sering och fördelning av arbete och beslutsfattande (Aitchison et al. 2000, s. 9). Vilket
tillvägagångssätt som blir aktuellt är därför en fråga om management i stor utsträckning.
De tre grundläggande tillvägagångssätten är:

• ab initio, det vill säga de olika språkliga versionerna byggs upp från grunden och
utvecklas jämsides med varandra

• en existerande enspråkig tesaur översätts
• enspråkiga tesaurer från olika språk sammanförs till en gemensam vokabulär (Inter-

national Organization for Standardization 1985, s. 6)
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Det första tillvägagångssättet, ab initio, är det sätt som innebär störst sannolikhet att
jämlikhet mellan språken kan råda. Alla språk som skall ingå i tesauren hamnar under
arbetets gång i fokus och på så sätt kan det undvikas att ett av språken dominerar över
de andra. Ab initio innebär alltså att termer med liknande betydelse förs samman och att
alla språk som skall ingå i tesauren på så sätt får möjlighet att bidraga med begrepp och
relationer. Det andra tillvägagångssättet är ett mindre kostsamt sätt att arbeta men inne-
bär risken att ett språk kan bli dominerande på de andra språkens bekostnad. Det tredje
tillvägagångssättet kan förknippas med liknande problem som det förra. Eftersom tesau-
rer skiljer sig åt vad gäller omfång, pre-koordination och specificitet finns det en risk att
den mest utvecklade tesauren styr arbetet och att övriga anpassas efter denna (Hudon
1997, s. 85).

Att skapa en flerspråkig tesaur genom översättning av en existerande enspråkig eller att
sammanföra flera tesaurer från olika språk rekommenderas endast om återkoppling
(feedback) är tillåtet. Med återkoppling menas att termer och strukturer tillåts att modi-
fieras i den redan existerande tesauren i syfte att bättre passa det språk som skall im-
plementeras (International Organization for Standardization 1985, s. 6). Ett beslut om
tillåtelse till återkoppling vid det andra och tredje tillvägagångssättet kan avsevärt mins-
ka risken för en språkversions dominans över andra.

Detta får sätta punkt för den introduktion till ämnet tesaurer som kapitlet syftat till.
Nästa kapitel är en kunskapsöversikt över den litteratur vi tillgodogjort oss kring fler-
språkighet i tesaursammanhang. Det är den ena av de två delar som utgör teoretisk
grund för denna uppsats.
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3. Kunskapsöversikt

Kapitlet börjar med att forskning och litteratur om flerspråkiga tesaurer placeras i ett
större forskningssammanhang, CLIR. Kapitlet är därefter indelat utifrån en tematisering
av litteraturen i tre perspektiv: det pragmatiska perspektivet, det kulturella perspektivet
samt relationsperspektivet.

Under 1960-talet genomfördes de första försöken med informationsåtervinning över
språkgränserna. I litteraturen benämns detta CLIR (Cross-Language Information Retrie-
val) och definieras som sökning efter dokument författade på ett språk med hjälp av
sökfrågor formulerade på ett annat språk. Utvecklandet av International Road Research
Documentation system från 1964 identifieras som det första dokumenterade försöket
med CLIR, och man använde sig då av en flerspråkig tesaur med indexeringstermer på
engelska, franska och tyska. Olika tekniker vann acceptans och vid mitten av 1970-talet
kunde fyra fungerande CLIR-system identifieras i Europa. Gemensamt för dessa tidiga
projekt var användningen av kontrollerade vokabulär, men CLIR-forskningen innefattar
även försök med fritext. Fritextförsöken kan dock härledas tidigast till 1990 (Diekema
& Oard 1998, s. 223f.).

Forskning inom CLIR har under åren bedrivits i två olika inriktningar. Dels finns data-
lingvistikens teoretiska förhållningssätt med fokus på automatisk maskinbaserad öve r-
sättning av söksträngar och dokument, dels informationsvetenskapen som primärt arbe-
tat med kontrollerade vokabulärer och fokuserat på ekvivalensproblematiken (Jorna &
Davies 2001a, s. 70ff.). Den flerspråkiga tesauren, som tidigare i denna uppsats blivit
definierad som en kontrollerad vokabulär, ingår således i den andra av de två nämnda
inriktningarna och utgör därmed en del av det större forskningsområdet CLIR. Kun-
skapsöversikten fokuserar fortsättningsvis på flerspråkiga tesaurer specifikt.

Inom den litteratur som behandlar flerspråkiga tesaurer har vi kunnat identifiera tre fö r-
hållningssätt till, eller perspektiv på, flerspråkiga tesaurer. Kunskapsöversikten utgör
därför en tematisering av litteraturen som vi själva gjort, utifrån den diskussion som förs
kring flerspråkiga tesaurer. Den litteratur som representerar det initiala, rent praktiska
förhållningssättet till flerspråkiga tesaurer har vi valt att kalla det pragmatiska perspek-
tivet. Detta perspektiv har på senare tid utökats med diskussioner kring kulturens påver-
kan på flerspråkiga tesaurer, och denna litteratur representeras av det kulturella per-
spektivet. Till detta läggs de projekt som sökt nya vägar för den flerspråkiga tesauren
genom ett utvecklande av relationer och fasetter och som frångått tesaurens presentation
av termer i traditionella termblock. Man har dragit nytta av möjligheten att navigera i
hypertextmiljöer vilket, förutom förenklad navigering, även inneburit att hänsyn inte
längre behöver tas till att av ekonomiska skäl hålla vokabulärens storlek nere. Detta
sista perspektiv benämns i vår uppsats relationsperspektivet. Dessa tre perspektiv är inte
alltid tydligt separerade ifrån varandra, utan skarpa gränser är omöjliga att dra då flera
aspekter på flerspråkiga tesaurer ändå är gemensamma dem emellan. Vi anser det vara
möjligt att betrakta de tre perspektiven som en utveckling av den flerspråkiga tesauren
över tid.

Då flerspråkiga tesaurer började utvecklas under 1970-talet var det naturligt att fokus
låg på sökandet av praktiska lösningar på de problem som uppstår då språk inte är jäm-
förbara. 1976 beslutade Europeiska kommissionen om en tvåårig handlingsplan för att
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få till stånd en förbättring av det internationella informationsutbytet i Europa, däribland
skapandet av flerspråkiga verktyg. Kommissionen hade således ett intresse av utveck-
landet av standardiserade rekommendationer för flerspråkiga tesaurer. Bland annat pre-
senterades i en kongressrapport från 1977 de första Unesco Guidelines for the construc-
tion of multilingual thesauri (Austin 1977, s. 341ff.). Dessa riktlinjer, reviderade 1980,
låg till grund för den första ISO-standarden gällande flerspråkiga tesaurer, publicerad
1985: ISO 5964: Guidelines for the establishment and development of multilingual the-
sauri (Lancaster 1986, s. 30f.). Dessa riktlinjer skall ses som en förlängning av ISO
2788: Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri och
därmed användas tillsammans med denna. ISO 5964 har sin motsvarighet i British
Standards BS 6723:1985 (Aitchison et al. 2000, s. 15).

Ytterligare riktlinjer med praktisk inriktning är Thesaurus construction and use: a
practical manual, av Aitchison, Gilchrist och Bawden som 2000 utkom i en ny omar-
betad utgåva. Riktlinjerna fokuserar till största del på enspråkiga tesaurer, men ägnar
även ett kapitel åt skapandet av flerspråkiga. Manualen bygger till stor del på riktlinjer-
na från ISO, British Standards och amerikanska ANSI/NISO, och är i många fall iden-
tisk med dessa (Aitchison et al. 2000, s. 15).

ISO 5964 fokuserar på olika grader av ekvivalens mellan termer från olika språk. Fem
grader identifieras som sträcker sig från exakt ekvivalenta termpar till förekomsten av
begrepp som representeras av en term i ett språk men flera termer i ett annat. För varje
ekvivalensgrad har utarbetats lösningar som gör det möjligt att etablera ekvivalenser
mellan samtliga språk i en tesaur. I standarden presenteras flera lösningar per grad av
ekvivalens, dock är det alltid en som föredras i första hand. Lösningarna syftar till att
göra det möjligt att skapa ett ett-till-ett förhållande mellan samtliga termer från samtliga
språk, där en term från ett språk motsvaras av en term från ett annat. Det pragmatiska
förhållningssättet till problematiken i flerspråkiga tesaurer framhålls genom att tyngd-
punkten läggs på att presentera praktiska lösningar till de problem som de olika grader-
na av språkliga ekvivalenser ger upphov till. I ISO 5964 förekommer ett flertal uttryck
som ”for the practical purpose of indexing” och ”for indexing purposes” (International
Organization for Standardization 1985, passim.). Grader av ekvivalens i ISO 5964 samt
rekommenderade lösningar kommer att tas upp mer utförligt i kapitel 4. Teoretisk refe-
rensram.

De riktlinjer för tesaurkonstruktion som hittills nämnts i uppsatsen, i synnerhet ISO
5964, utgör fortfarande kärnan i den pragmatiskt inriktade litteraturen. Påpekanden om
riktlinjernas behov av omarbetning har framförts från flera håll (Aitchison et al. 2000, s.
16; Williamson 2000, s. 72).

Det andra området vi identifierat i litteraturen är en fokusering på de problem som ska-
pas av kulturella skillnader mellan olika grupper. En förgrundsgestalt bland forskarna
kring sådana kulturella aspekter är kanadensiska Michèle Hudon, för närvarande verk-
sam vid École de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information, vid universitetet i
Montreal. Hudon anser att flerspråkiga tesaurer hittills har behandlats som språk- och
kulturneutrala objekt, och menar att: ”there is more to multilingual thesaurus develop-
ment than finding equivalents for concepts and terms. There is a definite cultural di-
mension to the process, and in fact it might soon be more appropriate to refer to multi-
cultural thesauri, rather than to multilingual thesauri” (Hudon 1997, s. 84).
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Det pragmatiska perspektivets problem som främst fokuserar på språkliga ekvivalenser
byts i det kulturella perspektivet mot strukturell oförenlighet; även om sant ekvivalenta
termer är möjliga att etablera, språk och kulturer emellan, som representerar varandras
exakta motsvarigheter i mening, är det inte säkert att även de strukturer som i tesauren
befästs runt dem stämmer överens. Omvärlden organiseras enligt olika mönster och
begrepp länkas på skilda sätt beroende på den kulturella miljö i vilken kartläggningen
sker (Hudon 2001, s. 74). Hudon menar att både antalet deskriptorer såväl som struktu-
ren mellan termerna skall tillåtas variera mellan de olika språken i en flerspråkig tesaur,
för att det på så sätt skall vara möjligt att reflektera varje kultur på ett mer respektfullt
sätt (Hudon 1997, s. 86). Skapandet av en flerspråkig tesaur låter här som en tämligen
simpel process eftersom strukturen och antalet deskriptorer tillåts variera, så är dock
inte fallet: ”[t]he multilingual thesaurus is more than just the ’putting together’ of seve-
ral monolingual thesauri. Each linguistic version of a multilingual thesaurus can be used
independently from the others, but is connected with all the others and would not exist
without them” (Hudon 1997, s. 85).

Det kulturella perspektivet kan ses som en reaktion på det pragmatiska perspektivets
fokusering på ett ett-till-ett förhållande mellan samtliga termer och praktiska lösningar
av ekvivalensproblematiken. Enligt det kulturella perspektivet innebär en identisk och
symmetrisk struktur att:

this artificializes all the languages involved, by forcing equivalences
where they do not exist (when one source concept/term = no target
concept/term), by eliminating true equivalences where they do exist
(when one source concept/term = two or more target concepts/terms),
by generating semantically incorrect or illogical hierarchies (when a
concept/term belongs to a hierarchy in the source language, but to a
different hierarchy in the target language). (Hudon 1997, s. 86)

Olika kulturella grupperingar har olika världsuppfattningar och olika begrepp att skildra
omvärlden med och finns inte begreppet i en kultur så finns inte heller termen/termerna
för att beskriva det. Enligt det kulturella perspektivet skall ekvivalenta termer inte
tvingas fram där de inte existerar vilket innebär att lexikala luckor tillåts förekomma i
tesauren (Hudon 1997, s. 86). Det är en enhetlig strävan att den flerspråkiga tesauren
skall vara en sann avspegling av de kulturer som representeras.

I artikeln Multilingual thesaurus constuction: Integrating the views of different cultures
in one gateway to knowledge and concepts talar Hudon om risken för en sorts kulturell
imperialism då en flerspråkig tesaur skapas genom direkt översättning av en enspråkig
(Hudon 1997, s. 85). Tanken på likvärdig behandling av de språk som ingår i en fle r-
språkig tesaur är central inom det kulturella perspektivet:

to build multilingual thesauri from the ground up, in complete respect
of all languages involved, with results that reflect better the various
conceptual and terminological structures with which potential end-
users (indexers and searchers) are most familiar. (Hudon 1997, s. 84)

Inom det kulturella perspektivet är ab initio det sätt som föredras vid konstruktion av en
flerspråkig tesaur. I ovan nämnda artikel tar Hudon utgångspunkt i de lösningar som
presenteras i ISO 5964, men diskuterar dem utifrån vilken påverkan dessa har på tesau-
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rens avspegling av kulturen. I sin diskussion avviker hon i många fall från ISO:s re-
kommendationer beträffande vilken lösning som skall användas i första hand.

Tre problem identifieras av Hudon, som hon anser traditionellt förknippas med skapan-
det av flerspråkiga tesaurer och som inte behandlas på tillfredsställande sätt i det prag-
matiska förhållningssättets lösning av språkliga ekvivalenser:

• ”Stretching” a language to make it fit a foreign conceptual structure
until it becomes barely recognizable to its own speakers,

• Transferring a whole relational structure from one cultural context to
another whether appropriate or not, and

• Translating terms literally from the source language into meaningless
expressions in the target language. (Hudon 2001, s. 69)

Hudon nämner även, men utvecklar inte vidare, en politisk dimension vid skapandet av
flerspråkiga tesaurer; en politisk dimension med demokratiska förtecken där hon ex-
emplifierar med situationen i Kanada och arbetet med att garantera att det franska mino-
ritetsspråket ges samma behandling i samtliga tesaurer som engelskan, som är det språk
som dominerar landet (Hudon 1997, s. 84f.).

Clare Beghtol, verksam vid den informationsvetenskapliga fakulteten vid University of
Toronto i Canada, diskuterar i en artikel från 2002 informationsåtervinning i samband
med olika språkliga eller kulturella tillhörigheter. Hon tar upp begreppet cultural war-
rant, som innebär att ett informationssystem, till exempel en tesaur, i sin utformning
alltid är påverkat av det språk och den kultur som det är skapat i. Informationssystemet
antas då vara mer användbart för de personer som tillhör denna kultur, respektive mind-
re användbart för medlemmar av en annan kultur. I ett så kulturanpassat system finns
risken att viktiga begrepp och termer i övriga kulturer aldrig blir identifierade, och
Beghtol menar att detta förhindrar ett fungerande kunskapsutbyte över kulturella, geo-
grafiska och språkliga gränser. Beghtol identifierar därmed en konflikt mellan existe-
rande kulturspecifika informationssystem och behovet av system som är både globalt
tillgängliga och kulturellt sett korrekt avspeglade (Beghtol 2002, s. 45).

För vidare diskussion angående ovanstående problem introducerar Beghtol ett nytt be-
grepp influerat av det inom biblioteks- och informationsvetenskapen redan existerande
uttrycket hospitality som förknippas med klassifikationssystemens notationer:

Hospitality is the ability of a notation to admit new concepts appropri-
ately and to accomodate them in the correct relationship with other
concepts. To develop a new theoretical framework for knowledge or-
ganization systems, it is helpful to expand the concept of hospitality
by 1) including provisions for hospitality beyond notational issues and
2) broadening hospitality to include different cultures as well as new
concepts. These extensions provide us with a new concept, ”cultural
hospitality”. (Beghtol 2002, s. 47)

Cultural hospitality innebär alltså att ge utrymme åt samtliga kulturspecifika begrepp
och termer som kan tänkas användas till informationsåtervinning i till exempel en fler-
språkig tesaur. Beghtol efterlyser avslutningsvis en fortsatt diskussion och utvärdering
av det nya begreppet av fler forskare (Beghtol 2002, s. 48).
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Susanna Keränen, doktorand vid universitetet i Åbo, undersöker kulturella och språkliga
problem med flerspråkiga tesaurer i sin avhandling inom ämnet informationsvetenskap
med titeln Content management: Concept and indexing term equivalence in a multiling-
ual thesaurus. Keränen konstaterar att ”[a] controlled vocabulary, thesaurus, can be
seen as a cultural product” (Keränen 2002). Keränen kritiserar den fokusering som varit
på den pragmatiskt inriktade litteraturen, och i inledningen till sin undersökningsplan
skriver hon:

Guidebooks and standards for thesauri construction are very strongly
focused on linguistic matters when defining a good indexing term. –A
good term should be transparent, consistent, practical, brief, produc-
tive, easy to pronounce and spell, and unambiguous. It should also
otherwise be linguistically suitable and preferably based on one’s own
language. Very little attention has been paid to cultural and semantic
aspects. Nevertheless, constructing a multilingual thesaurus demands
operating distinctly in a multicultural environment. (Keränen 2001)

Syftet med Keränens undersökning är att undersöka hur väl engelska indexeringstermer
inom ämnet sociologi, på både begrepps- och termnivå, kan översättas till finskans
språk och kultur.

Det tredje området i litteraturen som behandlar flerspråkiga tesaurer utgörs av de förslag
som på senare tid lagts fram angående nya metoder vid skapandet av flerspråkiga tesau-
rer. Dessa nya metoder innebär en utveckling av tesaurens relationer och användandet
av fasetter. Ett nytt förslag har presenterats av professor Winfried Schmitz-Esser vid
universitetet i Hamburg. Schmitz-Esser har tillsammans med the German Thesaurus
Committee utvecklat en prototyp för en femspråkig tesaur, presenterad för första gången
vid världsutställningen EXPO2000 i Hannover (Schmitz-Esser 1999, s. 10f.). Schmitz-
Esser anser att det finns begrepp som är unika för ett språk och som bäst förstås inom
den kultur som språket är utvecklat i. Detta anser han dock inte skulle utgöra något hin-
der i den flerspråkiga tesauren då det alltid går att förklara ett språkspecifikt begrepp i
en annan kultur om ett obegränsat antal ord tillåts i denna förklaring. ”Even if a concept
is unique and therefor can best be expressed in a distinct language, for example ’fado’
in Portuguese, or ’Parteienfilz’ in German, some possibility for clearly expressing that
concept in other evolved languages should always exist, no matter how many words
may be necessary for this” (Schmitz-Esser, 1999, s. 11). Att tillåta en sådan fras som
ekvivalent deskriptor gör att Schmitz-Essers tesaur därmed blir mer encyklopedisk till
sin natur. Kan alla språkspecifika begrepp översättas på ett exakt sätt till alla övriga
språk innebär detta, enligt Schmitz-Esser, att även de relationer som begreppens termer
ingår i är överförbara och därmed universella (Schmitz-Esser 1999, s. 11).

I Schmitz-Essers tesaur har antalet relationer utökats markant för att bättre kunna ut-
trycka termers förhållanden till varandra inom tesauren. Tretton olika kategorier av hie-
rarkiska, universella relationer föreslås (Schmitz-Esser 1999, s. 15f.), och den för tradi-
tionella tesaurer så grundläggande associativa relationen ersätts med en förfinad så kal-
lad ’Basic Semantic Reference Structure’ (BSRS). Denna BSRS består av sex olika ka-
tegorier eller fasetter (CONCEPT, NAME, EVENT, LOCATION, ASPECT och
TIME), menade att på ett mer raffinerat sätt än tidigare uttrycka tesaurens deskriptorer i
nätet av relaterade termer och även precisera på vilket sätt de associeras till varandra
(Schmitz-Esser 1999, s. 18f.). Att fasettera de associativa relationerna minskar den dif-
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fusa natur som relationen är av i en traditionell tesaur, genom att det då förklaras hur
och varför termerna är mentalt relaterade till varandra.

Om användningsområdet för sin tesaur säger Schmitz-Esser att ”such a thesaurus could
be used as a machine-readable encyclopaedia explaining the phenomena of the world.
Multilingual as it is, it would also serve as an inter-language lexicon” (Schmitz-Esser
1999, s. 22). Det är den översättning av vissa språkspecifika begrepp som utgörs av fra-
ser som renderar tesauren detta uppslagsverksliknande utseende. Vidare menar Schmitz-
Esser att ”[s]econdly, of course, it could be used as an advanced, largely machine-aided,
indexing tool” (Schmitz-Esser 1999, s. 22). Det vill säga att användas i indexeringssyf-
te, i enlighet med traditionella tesaurer.

Att dra nytta av fasetter och gruppera termer utifrån bestämda kategorier har tillämpats
tidigare vid skapandet av flerspråkiga tesaurer. Relationerna framträder tydligare genom
en fasetterad struktur. Victoria Francû, verksam vid The Central University Library i
Bukarest, beskriver hur en flerspråkig tesaur med fördel kan baseras på det fasetterade
universella klassifikationssystemet UDK. I samband med datoriseringen och införandet
av onlinekataloger i det rumänska biblioteksväsendet, med förenklade möjligheter för
användarna att själva genomföra sökningar, uppstod behovet av en tesaur specifik för
det aktuella biblioteket; användarna förstod inte de långa notationer som används för att
representera ämnen med UDK och kunde därför inte söka på ett effektivt sätt. På grund
av ökat antal utländska användare skulle tesauren även vara flerspråkig (Francû 1996, s.
144f.). UDK var det klassifikationssystem som användes av biblioteket sedan tidigare
och man drog nu nytta av dess fasetterade och klassificerade struktur för uppbyggandet
av tesauren: ”international retrieval and exchange of information is made easier by a
systematic approach based on symbols than by an alphabetical one based on one langu-
age” (Francû 1996, s. 145). En annan fördel som Francû uppmärksammade med att ska-
pa en flerspråkig tesaur med hjälp av ett välutvecklat fasetterat klassifikationssystem var
att ”cross-references are ready to be used for concepts having related meanings though
in different domains” (Francû 1996, s. 146).

Även Stella G. Dextre Clarke beskriver ett konkret fall där en flerspråkig tesaur skapats
utifrån en klassificerad struktur. Tesauren i fråga är Cab Thesaurus vars användnings-
område är som verktyg för informationsåtervinning i jordbruksdatabasen CAB AB-
STRACTS. Tesauren existerade sedan tidigare, dock endast på engelska, och projektet
syftade till att översätta tesauren till två andra språk: spanska och portugisiska. Den sto-
ra mängd termer som Cab Thesaurus bestod av, samt det faktum att de endast var orga-
niserade alfabetiskt, gjorde översättningsarbetet problematiskt. Översättaren feltolkade
ofta olika termers betydelse eftersom innebörden inte preciserades genom någon syste-
matisk struktur, och tvingades dessutom att hela tiden växla mellan olika ämnen. Man
beslutade därför att arrangera alla deskriptorer i en klassificerad struktur, vilket även
skulle syfta till att finna tidigare icke uppmärksammade förekomster av synonymer
(Dextre Clarke 1997, s. [120]ff.). Den klassificerade strukturen syftade alltså till att fö r-
enkla ett rent översättningsarbete, men även relationerna mellan termer framträdde tyd-
ligare och var därför möjliga att etablera på ett bättre sätt. Inget redan existerande kla s-
sifikationssystem ansågs vara passande och därför skapades ett eget. Avslutningsvis
kunde Dextre Clarke konstatera att ”[t]he project of translating the CAB Thesaurus was
rendered feasible as a direct result of the availability of a classified presentation of the
thesaurus” (Dextre Clarke 1997, s. 127).
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Ett annat förslag till lösningen av problemen med flerspråkiga tesaurer är InfoDEFT, en
trespråkig, elektronisk tesaurprototyp inom ämnet biblioteks- och informationsveten-
skap skapad av Kerstin Jorna och Sylvie Davies. Konstruktörerna anser att det finns ett
behov av utveckling av den flerspråkiga tesauren för att bättre kunna ta i beaktande de
skillnader som existerar mellan olika språk:

Close inspection of some terms particular to the field of ILS made us
realize how important these differences are for cross-cultural commu-
nication. We therefor decided on the alternative solution of having
language- and culture- based facets, i.e. structures that differ for each
language thus drawing attention to differences not just in vocabulary
but in conceptual contexts. (Jorna & Davies 2001, s. 284)

Här ser vi även prov på hur de olika perspektiven i denna tematisering i många fall
överlappar varandra; Jorna och Davies använder uttryck som cross-cultural communi-
cation och culture based facets och talar om varierande strukturer. De vill föra fram en
ny flerspråkig tesaur som bättre tar i beaktande den påverkan som den kulturella bak-
grunden har på kommunikationen mellan olika språkliga grupper.

Den hypertextmiljö som InfoDEFT är skapad i är en förutsättning för dess existens,
utformningen är så komplex att dess förekomst i pappersformat skulle vara näst intill en
omöjlighet. Begreppen betraktas utifrån fem olika fasetter liknande Schmitz-Essers
BSRS. InfoDEFT utgör ett av våra undersökningsobjekt, och en närmare beskrivning av
tesauren presenteras i kapitel 6. Presentation av tesaurer och resultat.

Vi har nu presenterat de tre perspektiv som vi kunnat urskilja inom den litteratur som
behandlar flerspråkiga tesaurer. Nästa kapitel är den andra av de två delar som tillsam-
mans med detta kapitel bildar teoretisk grund för uppsatsen.
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4. Teoretisk referensram

I detta kapitel introduceras hur ekvivalens mellan termer och relationer presenteras i
ISO 5964. I den litteratur som behandlar flerspråkiga tesaurer har arbetet med att etable-
ra ekvivalens mellan olika språk främst diskuterats i den del som rör konstruktion av
tesaurer och då framförallt i relation till ISO 5964. Ekvivalens i existerande tesaurer är
däremot inte undersökt i någon större omfattning och det saknas därför en utförlig dis-
kussion kring detta i litteraturen (Meriläinen 1997, s. 109).

I detta sammanhang bör det framhållas att ISO 5964 inte utgör någon teori i egentlig
mening, utan snarare är en praxis för tesaurkonstruktion. ISO 5964 utgör grunden för
denna uppsats teoretiska referensram då teoretiska arbeten i traditionell mening saknas
inom området.

I ISO 5964 definieras den praxis som innebär att en flerspråkig tesaur skall vara ekvi-
valent både vad gäller deskriptorer och relationer (Milstead 2001, s. 62). Ekvivalens
förekommer i två sammanhang i relation till flerspråkiga tesaurer. Dels finns ekvivalens
inom ett språk, det vill säga den relation som finns mellan godkända och icke godkända
termer, precis som i en enspråkig tesaur. Dels talar man om ekvivalens mellan olika
språk. Denna ekvivalens rör överensstämmelse mellan begrepp och termer i de olika
språkversioner som ingår i en flerspråkig tesaur. Utöver detta kan man även tala om
ekvivalens mellan relationer i en tesaur. I detta avsnitt fokuseras främst på ekvivalens
mellan de språk och de relationer som ingår i en flerspråkig tesaur. Vi börjar med att
presentera ekvivalensrelationen mellan termer i olika språk.

4.1 Grader av ekvivalens mellan språk enligt ISO 5964

Grundläggande för konstruktion av en flerspråkig tesaur är att etablera ekvivalenta ter-
mer i de olika språkversionerna. Ett problem som kan uppstå vid konstruktion av fler-
språkiga tesaurer, är att termer inte alltid stämmer överens mellan språk och att de där-
med inte är möjliga att översätta. I varje språk har en term ett visst betydelseomfång,
som kan variera beroende på språk och som därför inte automatiskt kan överföras till ett
annat. Anledningen till denna variation mellan språk bottnar bland annat i historiska,
geografiska, sociala och kulturella skillnader mellan de länder där de olika språken an-
vänds (Hudon 2001, s. 70).

Skillnader i en terms betydelseomfång märks till exempel när ett begrepp som kan be-
skrivas med en term i ett språk motsvaras av fler än en term i ett annat, vilket kan bero
på skillnad i specificitet mellan olika språk. Franskans mouton är till exempel ekvivalent
med både sheep (får) och mutton (fårkött) på engelska (Hudon 2001, s. 70). En term i ett
språk kan också ha fler än en ekvivalent term i ett annat och som då motsvarar två olika
begrepp. Franskans beau-père är dels ekvivalent med engelskans stepfather (styvfar),
dels med father-in-law (svärfar). Dessutom finns tillfällen då begrepp och därmed term
existerar inom ett språk men inte inom ett annat (Hudon 2001, s. 70).

För att kunna finna likvärdiga termer i de olika språk som ingår i en flerspråkig tesaur
söker man etablera ekvivalenta termer språken emellan. Det är viktigt att poängtera att
det inte handlar om att översätta termer på det sätt som görs inom naturligt språk. Istäl-
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let rör det sig här om ett indexeringsspråk som skall användas vid informationsåtervin-
ning: ”Equivalence relations, whether applied within or across languages, are relations
between terms considered to have equal value for information retrieval and for info r-
mation retrieval only” (Hudon 2001, s. 73). Ekvivalens mellan språk i flerspråkiga te-
saurer är att betrakta som dynamisk till sin natur eftersom den är ”dependent on factors -
inside or outside the linguistic domain - connected to the situation where the equiva-
lence is established” (Meriläinen 1997, s. 110). Dynamisk ekvivalens innebär att det
finns fler än ett sätt att etablera ekvivalens på mellan språk. I ISO 5964 presenteras fem
grader av ekvivalens mellan termer i olika språk och till varje grad presenteras ett antal
förslag på hur ekvivalens mellan språk kan etableras.

Vid arbetet med att konstruera en flerspråkig tesaur har ett av språken traditionellt ut-
setts till källspråk och de övriga till målspråk och så är fallet i de exempel och lösningar
som presenteras i ISO 5964. Ett källspråk är det språk som tjänar som utgångspunkt när
en deskriptor översätts till närmast motsvarande term eller termer i ett annat språk och
målspråk är de övriga språk som ingår i tesauren (International Organization for Stan-
dardization 1985, s. 3).

För att förtydliga problematiken vid val av deskriptorer i en flerspråkig tesaur redovisas
i ISO 5964 fem grader av ekvivalens som är möjliga att finna mellan olika språk. Gra-
derna av ekvivalens går från exakt ekvivalens till frånvaro av ekvivalens:

Due to the nature of language itself, terms selected from more than
one natural language vary in the extent to which they represent the
same concepts. These variations can be regarded as forming a contin-
uum, one end of which is represented by terms which can, for the
practical purposes of indexing, be regarded as exact equivalents, fur-
ther points being marked by various degrees of partial or inexact
equivalence, and the final point being represented by those extreme
situations in which a term in one language refers to a concept which
cannot be expressed by a single, direct and equivalent term in another
langauge. (International Organization for Standardization 1985, s. 7f.)

De fem graderna av ekvivalens, som kan förekomma mellan käll- och målspråk, illu-
streras i tabellen nedan:
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(Källa: International Organization for Standardization 1985, s. 9)

I ISO 5964 förklaras vad de olika graderna av ekvivalens innebär i samband med att
exempel och lösningsförslag på hur ekvivalens kan etableras presenteras. Grundläggan-
de för de lösningsförslag som presenteras i standarden är att likvärdig status skall råda
mellan de språk som ingår i en flerspråkig tesaur. Likvärdig status innebär att varje
deskriptor måste ha en, och enbart en, likvärdig deskriptor i alla språk som ingår tesau-
ren (International Organization for Standardization 1985, s. 2). Genom att använda sig
av den praxis som definieras i ISO 5964 är det möjligt att utveckla ett ett-till-ett förhå l-
lande mellan indexeringstermer i en flerspråkig tesaur. I ISO 5964 påpekas att i de allra
flesta fall, upp till 90%, är det möjligt att uppnå exakt ekvivalens mellan termer i olika
språk, vilket innebär att de lösningar som presenteras i standarden enbart behöver an-
vändas i begränsad omfattning (International Organization for Standardization 1985, s.
7). Nedan redogörs för de fem graderna av ekvivalens i enlighet med ISO 5964. Samtli-
ga exempel och förslag till lösningar är hämtade ur ISO 5964, sidorna 10-18:

1. Exakt ekvivalens innebär att det existerar termer som hänvisar till samma begrepp i
både käll- och målspråk och orsakar därför inga problem vid etablerande av ekvi-
valens:
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Engelska Franska Tyska
PHYSICS PHYSIQUE PHYSIK

2. Inexakt ekvivalens innebär att en term i målspråket generellt uttrycker samma be-
grepp som i källspråket, men att dessa två termers innebörd inte är identisk:

Tyska Franska
GEDECK MENU

Både Gedeck och Menu betyder meny, men termerna skiljer sig åt i fråga om bibetydel-
se. Tyskans Gedeck används vid dukning i betydelsen bordskuvert och dessutom kan
termen betyda kuvertavgift (Norstedts tyska ordbok 1998, s. 318). Den franska termen
Menu har däremot bibetydelsen av en detaljerad lista över rätter som ingår i en måltid
(Rey & Rey-Debove 1993, s. 1386). Termer som är inexakt ekvivalenta behandlas ofta
som om de vore exakt ekvivalenta i lexikon och enligt anvisningarna i ISO 5964 bör de
behandlas på samma sätt i indexeringssammanhang (International Organization for
Standardization 1985, s. 11).

3. Partiell ekvivalens påminner om inexakt ekvivalens och innebär att termerna i käll-
och målspråk rör samma begrepp, men att en av termerna har en något vidare eller snä-
vare innebörd:

Tyska Engelska Franska
WISSENSCHAFT ? ?
? SCIENCE SCIENCE

Den tyska termen Wissenschaft omfattar såväl human- som naturvetenskap (Langen-
scheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 1993, s. 1123). Engelska och
franska Science däremot omfattar enbart naturvetenskap och studiet av litteratur, språk,
historia och filosofi tillhör istället the humanities (Hornby 1995, s. 582, 1050). Enligt
förslag i ISO 5964 kan problematiken kring partiell ekvivalens lösas på två sätt. Anting-
en ses termerna som ekvivalenta, som i exemplet ovan med Gedeck och Menu, vilket
föredrages i standarden. Alternativt använder man sig av citatlån, det vill säga lånar in
Wissenschaft i de engelska och franska versionerna. Wissenschaft ses då som en bredare
term till den smalare termen Science (International Organization for Standardization
1985, s. 12).

4. En till flera termers ekvivalens innebär att ett begrepp i källspråket uttrycks i må l-
språket utav en kombination av två eller flera termer:

Engelska Franska
FUELS ?
? CARBURANT
? COMBUSTIBLE

Den engelska termen Fuels omfattar bränsle för motorer så väl som bränsle för upp-
värmning. I franska språket däremot har Carburant innebörden motorbränsle och driv-
medel, medan Combustible betyder bränsle för uppvärmning (Norstedts stora fransk-
svenska ordbok 1998, s. 115, 156). I ISO 5964 redovisas flera förslag på hur denna pro-
blematik kan lösas, men den lösning som presenteras nedan är den som rekommenderas
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i första hand då lösningen inte innehåller vare sig lånord eller neologismer, något som
bör undvikas. Lösningen på problemet blir att en term i källspråket motsvaras av en
kombination av två termer i målspråket. På så sätt kan ett-till-ett förhållandet mellan
deskriptorerna i de båda språken upprätthållas:

Engelska Franska
FUELS CARBURANT + COMBUSTIBLE

NE À employer comme équivalent du
terme anglais FUELS

NT FUELS (motors) TS CARBURANT
NT FUELS (heating) TS COMBUSTIBLE

5. Frånvaro av ekvivalens innebär att ett begrepp som existerar i källspråket saknas i
målspråket och det är därför inte möjligt att finna en motsvarande term i det sistnämnda.
Ett exempel på detta är engelskans latchkey children (nyckelbarn), som inte har någon
motsvarighet på franska, eftersom begreppet inte existerar inom detta språk. I ISO 5964
presenteras två förslag till lösning på problemet: antingen är det möjligt att använda sig
av citatlån, det vill säga att ta in originalspråkets ord i målspråket, eller så kan man ska-
pa ett nytt ord, det vill säga en neologism. I båda fallen förklaras termerna med hjälp av
en Scope Note (International Organization for Standardization 1985, s. 10).

Genom att använda de lösningsförslag som presenteras i ISO 5964 är det möjligt att
etablera ekvivalenta termer i samtliga språk som ingår i en flerspråkig tesaur. Då det rör
sig om dynamisk ekvivalens skulle alla ekvivalenser inte accepteras i naturligt språk. I
standarden har man dock ansträngt sig för att bevara ekvivalensförhållandets grund-
läggande symmetriska egenskap: om A = B accepteras av de som har A som moders-
mål, så skall B = A också accepteras av de som har B som modersmål (Hudon 2001, s.
70). Symmetri i ISO 5964 är inte något som enbart rör termer, utan även en flerspråkig
tesaurs relationer och struktur präglas av symmetri.

4.2 Relationer mellan termer enligt ISO 5964

I ISO 5964 redogörs inte enbart för grader av ekvivalens och lösningsförslag, utan även
för relationer mellan termer i en flerspråkig tesaur. Till att börja med anknyter ISO 5964
till motsvarande standard för enspråkiga tesaurer, ISO 2788. I ISO 2788 presenteras de
tre relationer som är grundläggande för en tesaur, det vill säga ekvivalensrelationen
inom ett språk, den hierarkiska samt den associativa relationen. Dessa relationer anses
vara såväl språk- som kulturoberoende och därmed även giltiga för flerspråkiga tesaurer
(International Organization for Standardization 1985, s. 25).

Ekvivalensrelationen inom ett språk är den enda av de tre relationerna som inte måste
finna sin motsvarighet i de olika språk som ingår i en flerspråkig tesaur. I ISO 5964 tas
hänsyn till att synonymer och kvasisynonymer varierar i antal i olika språk. Standarden
förespråkar att samtliga deskriptorer matchas med ekvivalenta termer i de olika språken,
men att de termer som inte är godkända inte måste matchas med andra icke godkända
ekvivalenta termer i tesauren (International Organization for Standardization 1985, s.
26). Detta leder till att strukturen i de olika språkversionerna inte blir identisk vad gäller
icke godkända termer.



28

Vad gäller den hierarkiska relationen påpekas i ISO 5964 att kulturella skillnader me l-
lan språk kan innebära att termer som är ekvivalenta tillhör olika hierarkier i olika
språk. I standarden löses detta genom att rekommendera att sådana termer behandlas
som polyhierarkiska och att båda hierarkierna översätts till samtliga språk. I standarden
påpekas även att då en hierarki med bredare och smalare termer överförs från ett språk
till ett annat kan det uppstå luckor i målspråkets hierarki. Om en ekvivalent term inte
går att finna så måste de lösningar som presenteras under partiell ekvivalens och frånva-
ro av ekvivalens användas (International Organization for Standardization 1985, s.
26f.). Genom att använda sig av polyhierarkier och någon av lösningarna under partiell
ekvivalens eller frånvaro av ekvivalens blir resultatet att strukturen blir identisk i en
tesaurs samtliga språkversioner med avseende på den hierarkiska strukturen och på så
sätt undviks lexikala luckor.

Deskriptorer som ingår i en associativ relation måste granskas innan de kan överföras
till de övriga språk som ingår i en flerspråkig tesaur. Om den associativa relationen en-
bart är giltig inom ett språk, bör den uteslutas. Om den är giltig inom flera språk över-
förs den associativa relationen till samtliga språk och på så sätt kan en identisk struktur i
en flerspråkig tesaur bibehållas (International Organization for Standardization 1985, s.
27).

ISO 5964 gör det möjligt att skapa en flerspråkig tesaur där de olika språkversionerna är
exakt överensstämmande vad gäller både deskriptorer och relationer, vilket leder till att
en tesaur skapad med utgångspunkt i standarden blir symmetrisk till sin struktur. I vår
uppsats kommer vi att undersöka tre tesaurer. Vi kommer inte att intressera oss för gra-
der av ekvivalens i någon större utsträckning, men vid att par tillfällen kommer vi att
diskutera med utgångspunkt i de lösningsförslag som presenteras i ISO 5964. Vi kom-
mer dock att använda oss av likvärdig status och hur denna påverkar relationer mellan
termer i en flerspråkig tesaur. I nästa kapitel introduceras val av de tre tesaurer vi ämnar
använda, samt tillvägagångssätt för vår undersökning.
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5. Metod

I detta kapitel motiveras först val av underökningsobjekt, därefter beskrivs undersök-
ningens tillvägagångssätt tillsammans med de avgränsningar som har gjorts.

5.1 Val av tesaurer

Syftet med denna uppsats är att analysera praxis och praktik som råder vid konstruktion
av flerspråkiga tesaurer. För att kunna analysera detta måste vi också använda oss av
undersökningsobjekt som representerar olika sätt att etablera ekvivalenser och relationer
i flerspråkiga tesaurer. Vi har därför medvetet sökt efter tesaurer som i sig är så pass
olika i ett flertal aspekter att de utgör intressanta objekt för jämförelse. De tre flersprå-
kiga tesaurer som utgör undersökningsobjekt i vår studie är the Government of Canada
Core Subject Thesaurus/Thésaurus des sujets de base du Governement du Canada
(CST/TSB), Eurovoc och InfoDEFT (Information Deutsch-English-Français Thesau-
rus). Dessa tre tesaurer är utvalda på grundval av ett antal citat som återfinns i anslut-
ning till tesaurerna i fråga.

Vad gäller CST/TSB baseras valet av denna tesaur på följande citat som beskriver dess
uppbyggnad:

The English thesaurus (CST) and the French thesaurus (TSB) are
identical in their coverage but their respective relational structures are
not identical due to the natural conceptual and terminological differ-
ences between the two languages. (Government of Canada Core Sub-
ject Thesaurus 2002a)

Strukturen tillåts alltså variera i utformningen av de två språkversionerna. Men förutom
varierande strukturer mellan CST och TSB förekommer dessutom följande företeelse i
CST/TSB:

In some cases, there is more than one equivalent term in the other lan-
guage. For example, the English term “Education” has two equiva-
lents in French, “Éducation” and “Enseignement” which are displayed
in the term record separated by a slash (“/” ) as follows:

Education

FRENCH:

Éducation / Enseignement (Government of Canada Core Subject Thesaurus
2002b)

Vad gäller valet av den andra undersökningstesauren, Eurovoc, har följande citat varit
avgörande. Citatet återfinns i anslutning till de kvantitativa upplysningar som ges på de
svenska introduktionssidorna:
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Ämnesområden, mikrotesaurusar, deskriptorer, hierarkiska relationer
och associationsrelationer är exakt överensstämmande med de övriga
språken. (Eurovoc 4.0 2002)

I detta citat antyds ett helt annat förhållande till både ekvivalens och struktur än vad
som är fallet i CST/TSB. Valet av den tredje och sista tesauren, InfoDEFT, ligger fö l-
jande citat till grund för:

The main difference between these thesauri [författarna menar här In-
foDEFT och Schmitz-Essers flerspråkiga tesaur; vår anm.] and previ-
ous thesauri is that they both go beyond the basic semantic relations of
broader, narrower and related terms…our thesaurus is faceted…[W]e
believe that…lexical gaps ought to be made explicit rather than hid-
den. (Jorna & Davies 2001b, s. 287)

Förutom att medvetet söka efter tesaurer som konstruerats utifrån olika praktik finns
ytterligare aspekter som bidragit till valet av just dessa tesaurer. I första hand är det på
grund av det faktum att dokumentation kring tesaurskapande i enskilda fall, med info r-
mation om de problem som påträffats och lösningar av dessa, i de allra flesta fall inte
existerar i skriftlig form. Sådan information är i stället tillgänglig via de personer som
varit involverade i konstruktionsarbetet eller som därefter arbetat med tesaurens fort-
satta underhåll och uppdatering. Vi har kommit i kontakt med konstruktörer, alternativt
personer på annat sätt i kontakt med de tesaurer som valts att representera praxis och
praktik i vår undersökning och har alltså genom dessa personer fått tillgång till ovan
nämnda information.

Nämnas bör även att vårt val grundades på att tesaurerna fanns tillgängliga via Internet,
till hjälp för läsare av denna uppsats som vill skapa sig en egen bild av tesaurerna i frå-
ga. Inledningsvis hade vi uppfattningen att alla tre fanns tillgängliga via Internet, dess-
värre visade det sig senare inte vara fallet med InfoDEFT. Vi påbörjade undersökningen
av InfoDEFT med hjälp av en kopia på CD-ROM, men strax därefter gjordes även In-
foDEFT tillgänglig via Internet.

I nästa avsnitt kommer det tillvägagångssätt som tillämpas vid undersökningen av ovan
nämnda tre tesaurer att redogöras för. I samband med detta förklaras även de avgräns-
ningar som vi valt eller varit tvungna att göra.

5.2 Tillvägagångssätt och avgränsningar

Liksom valet av undersökningsobjekt baseras även vårt tillvägagångssätt på de citat i
anslutning till de tre tesaurerna som togs upp i föregående avsnitt. Citaten beskriver vad
som är i fokus för undersökningen av varje enskild tesaur, och utifrån dem har därefter
ett passande tillvägagångssätt för undersökning av varje specifik tesaur arbetats fram.
Eftersom tesaurerna skiljer sig åt i vissa fundamentala aspekter är det ofrånkomligt att
tillvägagångssättet varierar från tesaur till tesaur. De tre perspektiv som vi har identifie-
rat vad gäller flerspråkiga tesaurer, det vill säga det pragmatiska, det kulturella samt
relationsperspektivet, utgör grund för vår analys av det tre tesaurerna.

Vi börjar med CST/TSB. Denna tesaur medför en avgränsning vad gäller antal och vilka
språk som ingår i undersökningen. Endast två språk är möjliga att undersöka: engelska
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och franska. Detta har dock ingen konkret betydelse för det kommande resultatet. Att
antalet språk endast är två har inte heller det någon konkret betydelse för vare sig resul-
tat eller diskussion; komplexiteten ökar med stigande antal språk i en flerspråkig tesaur,
men finns även i en tvåspråkig. De två företeelser som citaten i föregående avsnitt anty-
der bildar tillsammans den enhet som utgör fokus för studien av CST/TSB. Som ett för-
sta steg utför vi en fullständig genomgång av samtliga förekommande termer i både
CST och TSB; ingångstermer så väl som deskriptorer då det inte görs någon åtskillnad
på dessa i indexet. Hade ingångstermerna utmärkt sig genom exempelvis annorlunda
typsnitt vore de dock möjliga att utesluta ur undersökningen ifrån början. Den totala
genomgången av termerna i CST/TSB syftar till att samla in samtliga förekomster av
dubbla ekvivalenser, så som de beskrivs i det andra av de två citaten. Därefter kommer
de strukturer som etablerats kring samtliga funna dubbla ekvivalenser att kartläggas i de
båda språken. I resultatdelen bortser vi från den ekvivalens som finns inom respektive
språk, det vill säga de icke godkända termerna, eftersom denna relation inte stämmer
överens oavsett tesaur.

I Eurovocs fall har vi inte behov av att göra någon totalundersökning, eftersom vi inte
aktivt söker efter någon specifik företeelse eller förekomst som fallet är med CST/TSB;
syftet är ju dessutom att redovisa den praktik som citatet antyder. Inom ramen för en
magisteruppsats skulle det heller inte vara möjligt att kontrollera samtliga termer i Eu-
rovoc (endast antalet deskriptorer i ett språk överstiger här 6000). Tillvägagångssättet
blir här därför en exemplifiering av ett urval deskriptorer från Eurovoc. Urvalet av desk-
riptorer baseras på de termer som presenteras i resultatdelen från CST/TSB. Eftersom
olika tesaurer skiljer sig åt beträffande omfång, pre-koordination och grad av specifici-
tet återfinns inte samtliga termer från CST/TSB även i Eurovoc. Vi tar dock fasta på de
termer som gör det, och redovisar hur ekvivalens och struktur etablerats kring dessa.
Eftersom vi inte är intresserade av enskilda termer, utan av hur dessa ingår i relationer
och strukturer, borde ändå ett resultat klart framgå av detta.

Att InfoDEFT endast är en prototyp medför en begränsning vad gäller termer till grund
för undersökningen, eftersom endast ett fåtal sidor är tillräckligt utvecklade för att kun-
na användas som underlag för analys. Konsultation med en av konstruktörerna har hän-
visat oss till de mest utvecklade sidorna i InfoDEFT, och vi kommer att presentera dessa
sidor, både franska och engelska, i sin helhet. Vi presenterar sidorna i tabellformat för
att få plats med samtliga sidans termer. För att återge navigationsmöjligheterna och ek-
vivalensetableringen kommer vi dessutom att följa länkningen mellan ett antal sidor,
och presentera även dessa sidor tillsammans med sina ekvivalenta motsvarigheter.

I nästa kapitel presenteras erhållna resultat från undersökningen, tillsammans med ut-
förliga beskrivningar av tesaurerna i fråga.
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6. Presentation av tesaurer och resultat

Vi kommer i detta kapitel att presentera de tre tesaurer som utgör underlag för analysen
av praxis och praktik vid etablerandet av ekvivalenser och strukturer i flerspråkiga te-
saurer. I enlighet med vårt tillvägagångssätt presenteras först CST/TSB, därefter Euro-
voc och slutligen InfoDEFT. Efter tesaurens presentation följer en redogörelse för de
resultat som framkommit i anslutning till respektive tesaur.

6.1 Presentation av CST/TSB

Detta avsnitt syftar till att presentera det första av våra undersökningsobjekt, den kana-
densiska tesauren CST/TSB. Tesauren finns i både elektronisk och tryckt form. Vi har
använt oss av den elektroniska versionen som är tillgänglig via Internet på adressen:

http://www.thesaurus.gc.ca/

CST/TSB är utvecklad specifikt för indexering och återvinning av den kanadensiska
regeringens informationsresurser. Tesauren är tvåspråkig med en engelsk version (CST)
och en fransk (TSB). De två språkversionerna utarbetades parallellt och i enlighet med
ISO 2788 och ISO 5964 (Government of Canada Core Subject Thesaurus 2002a). An-
svarig utgivare och manager för CST/TSB är idag Gay Lepkey, som 2002 övertog an-
svaret efter Michèle Hudon (Lepkey 2003a).

Ursprungligen utvecklades CST/TSB, då under benämningen List of Subject Descrip-
tors, av the Depository Services Program (DSP) som en intern termbank för indexering
av den kanadensiska regeringens publikationer i DSP:s bibliografiska databas. Källor
till listans termer var bland annat the Weekly Checklist of Government Publications, the
Special List of Canadian Government Publications och ett representativt urval av re-
geringens dåvarande aktuella publikationer. Denna ursprungliga List of Subject Desc-
riptors utarbetades under en femtonmånadersperiod 1992-1993 av Michèle Hudon, assi-
sterad av anställda vid DSP. List of Subject Descriptors utökades och nya utgåvor pub-
licerades ett flertal gånger under åren som följde. År 2000 ändrades namnet till DSP
Subject Thesaurus och i november antogs den slutligen i sin helhet av den kanadensiska
regeringen, då som the Government of Canada Core Subject Thesaurus/Thésaurus des
sujets de base du Governement du Canada (Lepkey 2003a). Termerna i CST/TSB an-
vänds nu främst till indexering av elektroniskt lagrad information tillgänglig online, ofta
i fältet <dc.subject> i metadataformatet Dublin Core, till skillnad från List of Subject
Descriptors och DSP Subject Thesaurus som användes till indexering av tryckta publi-
kationer. Diverse webbresurser utgör dagens huvudkälla till de nya termer som tesauren
utökas med (Government of Canada Core Subject Thesaurus 2002b).

CST/TSB spänner över ett brett ämnesområde och består av följande kategorier:

• AA Arts, Music, Literature
• AG Agriculture
• EC Economics and Industry
• ET Education and Training
• FM Form descriptors
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• GV Government and Politics
• HE Health and Safety
• HI History and Archaeology
• IN Information and Communication
• LB Labour
• LN Language and Linguistics
• LW Law
• MI Military
• NE Nature and Environment
• PE Persons
• PR Processes
• SO Society and Culture
• ST Science and Technology
• TR Transport

För att få en uppfattning av CST/TSB:s storlek i dess nuvarande version (juni 2003)
återges här några kvantitativa fakta:

Engelska (CST) Franska (TSB)
Antal deskriptorer 1912 Antal deskriptorer 1911
Antal ingångstermer 1628 Antal ingångstermer 1768
Totalt 3540 Totalt 3676
(Lepkey 2003a)

Vi har anledningen att tro att dessa siffror inte är helt aktuella, då antalet deskriptorer
inte stämmer överens mellan CST och TSB. Som resultatet av vår undersökning kom-
mer att visa borde antalet vara det samma i både CST och TSB. Vi finner stöd av Gay
Lepkey som menar att ”since this count was made, a few terms have been added and
some deleted” (2003b).

CST/TSB har även en så kallad väntelista med termer som väntar på utvärdering och
eventuell implementering i tesauren. Vissa termer är mer problematiska än andra vad
gäller att finna ekvivalenser, de kan sakna en direkt motsvarighet i det andra språket och
representeras i väntelistan av tomma luckor (Government of Canada Core Subject The-
saurus 2002c). De engelska termerna Succession och Estates är exempel på två sådana
termer som har blivit godkända för implementering och är för närvarande under arbete.
Problemet med termerna är att båda två översätts med termen Succession på franska,
och denna franska term kan i sin tur ha två olika betydelser beroende på kontext (Lep-
key 2003a). Vilken lösning som tillämpas återstår att se.

För att finna passande deskriptorer kan man i den elektroniska versionen av CST/TSB
antingen söka på önskad term eller uttryck, alternativt klicka sig fram bland kategorier-
na eller ett alfabetiskt index. Tesauren är därigenom dynamisk till sin natur, vilket yt-
terligare förstärks av att de ekvivalenta, hierarkiska och associativa termerna är klickba-
ra och det är lätt att förflytta sig runt i tesauren. Vid varje deskriptors termblock redovi-
sas det andra språkets ekvivalenta term för deskriptorn i fråga. Denna term är dock inte
klickbar och för att få fram ekvivalensens i sitt sammanhang i ett termblock måste ter-
men först sökas i den andra språkversionen.
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I följande avsnitt kommer vi att redovisa de resultat som framkommit vid undersök-
ningen av CST/TSB.

6.2 Resultat CST/TSB

Vi fokuserar främst på två företeelser i CST/TSB, vilket nämnts i metodavsnittet. Dels
är vi intresserade av förekomst av dubbla ekvivalenser, det vill säga att en deskriptor i
ett av språken i CST/TSB kan motsvaras av två deskriptorer i det andra. Dels är vi in-
tresserade av att strukturen i de båda versionerna av tesauren tillåts variera och att den
därmed inte skulle vara identisk i CST och TSB. I resultatdelen bortser vi från den ek-
vivalens som finns inom respektive språk, eftersom denna inte stämmer överens oavsett
tesaur. Vi börjar med att presentera förekomsten av dubbel ekvivalens i CST/TSB för
att med utgångspunkt i denna redogöra för skillnader i struktur mellan de olika versio-
nerna.

Vid en genomgång av CST/TSB fann vi att samtliga termer, med undantag av fyra
stycken, ingår i ett ett-till-ett förhållande. De fyra termer som inte ingår i ett ett-till-ett
förhållande ingår istället i ett ett-till-två förhållande, som i tesauren kallas dubbel ekvi-
valens. Dubbel ekvivalens förekommer två gånger i vardera version av tesauren.

Förekomst av dubbel ekvivalens i CST:

• Education = Éducation/Enseignement
• Taxes = Impôt/Taxe

Förekomst av dubbel ekvivalens i TSB:

• Enquête = Inquiry/Surveys
• Photographie = Photography/Photographs

I CST finns alltså två deskriptorer som motsvaras av dubbla ekvivalenta termer i TSB.
Vi börjar med att presentera den dubbla ekvivalensen Taxes = Impôt/Taxe, eftersom den
är strukturellt minst komplicerad. Därefter följer en presentation av Education = Édu-
cation/Enseignement.

I CST och TSB finns följande termblock i anslutning till Taxes = Impôt/Taxe:
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Taxes (CST) Impôt (TSB) Taxe (TSB)

FRENCH: ANGLAIS: ANGLAIS:
Impôt / Taxe Taxes Taxes

Subject Category: Catégorie des sujets: Catégorie des sujets:
EC Economics and Industry EC Économie et industrie EC Économie et industrie

Note explicative: Note explicative:
L'impôt est dû sans qu'un La taxe est due seulement
service particulier ait été rendu en échange d'un service dont
au contribuable, il est elle est le prix. La taxe n'est
dû par tous les membres due que par les usagers du
d'une société donnée. service ou le bénéficiaire

du service.

Used For: Employer pour:
Taxation Fiscalité

Taxation

Narrower Term: Terme specifique: Terme specifique:
Excise taxes Impôt fédéral Taxe d'accise
Federal taxes Impôt foncier Taxe sur les produits et services
Goods and services tax Impôt provincial
Income tax Impôt sur le revenu
Property tax
Provincial taxes

Related Term: Terme associé: Terme associé:
Fiscal issues Avantages fiscaux Impôt
Fiscal policy Évitement fiscal
Tax avoidance Fraude fiscale
Tax fraud Péage
Tax incentives Politique fiscale
Taxation regulations Questions fiscales
Tolls Réglementation en matière de

taxation
Taxe

Vid en genomgång av de tre termblocken Taxes, Impôt och Taxe kan följande konstate-
ras: Samtliga tre deskriptorer tillhör kategorin EC, Economics and Industry/Économie et
industrie. I TSB förklaras de två deskriptorerna Impôt och Taxe med hjälp av varsin
Scope Note för att visa på hur de två termerna skall användas vid indexering och sök-
ning. Samtliga smalare termer och associativa termer under Taxes återfinns i de två hie-
rarkier som tillhör den dubbla ekvivalensen Impôt/Taxe, men är uppdelade under de två
franska deskriptorerna. I fallet med Taxes = Impôt/Taxe råder dubbel ekvivalens, men
vad gäller smalare och associativa termer råder ett ett-till-ett förhållande mellan dessa i
de båda versionerna av tesauren. Skillnaden mellan CST och TSB är att den senare, på
grund av att dubbel ekvivalens förkommer i tesauren, delar upp termerna i två hierarki-
er. Detta resulterar i att de båda versionerna av tesauren skiljer sig åt vad gäller struktur.

Den andra dubbla ekvivalensen som förekommer i CST är Education = Éduca-
tion/Enseignement. Vid en genomgång visar sig denna dubbla ekvivalens vara något
mer komplex vad gäller struktur än den som beskrivits ovan:
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Education (CST) Éducation (TSB) Enseignement (TSB)

FRENCH: ANGLAIS: ANGLAIS:
Éducation / Enseignement Education Education

Subject Category: Catégorie des sujets: Catégorie des sujets:
ET Education and Training ET Éducation et formation ET Éducation et formation

Used For: Employer pour:
Education system Chance d'éducation
Educational opportunities Instruction
Schooling Système d'éducation

Narrower Term: Terme specifique: Terme specifique:
Alcohol education Éducation à l'environnement Enseignement coopératif
Community education Éducation communautaire Enseignement dans la langue de
Continuing education Éducation familiale la minorité
Cooperative education Éducation permanente Enseignement de la sécurité
Distance education Éducation préscolaire Enseignement des langues
Driver education Enseignement des sciences
Drug education Enseignement postsecondaire
Elementary education Enseignement primaire
Environmental education Enseignement secondaire
Family education Enseignement technique
Language education
Minority language education
Postsecondary education
Preschool education
Safety education
Science education
Secondary education
Technical education
User education

Related Term: Terme associé: Terme associé:
Access to education Accès à l’éducation Éducation
Awareness Alphabétisation Établissement d’enseignement
Education indicators Apprentissage
Education policy Bourse d’ètudes
Educational funding Commission scolaire
Educational guidance École
Educational institutions Enseignant
Educational resources Enseignement
Educational technology Établissement d’enseignement
Learning Étudiant
Literacy Financement de l’éducation
Scholarships Formation
School boards Indicateurs de l’éducation
Schools Orientation scolaire
Student loans Politique éducative
Students Prêt étudiant
Teachers Ressources pédagogiques
Training Sensibilisation

Technologie éducative

Vid en granskning av den dubbla ekvivalensen Education = Éducation/Enseignement
kan konstateras att samtliga tre deskriptorer tillhör kategorin ET, Education and Trai-
ning/Éducation et formation. Liksom i exemplet med deskriptorn Taxes har samtliga
associativa termer under Education sin motsvarighet under associativa termer i den
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dubbla ekvivalensen Éducation/Enseignement. Till skillnad från exemplet med Taxes
återfinns däremot inte samtliga smalare termer under Education under smalare termer i
de två hierarkierna som hör till Éducation/Enseignement. De smalare termer som inte
har sin motsvarighet i termblocken Éducation/Enseignement är följande deskriptorer:
Alcohol education, Distance education, Driver education och Drug education. Detta
innebär dock inte att termerna inte har några motsvarande termer i TSB, utan att de ek-
vivalenta termerna i TSB inte relateras till varken Éducation eller Enseignement. För att
finna deras ekvivalenta termer i TSB får vi således söka under andra bredare termer än
Éducation och Enseignement.

I fråga om deskriptorerna Alcohol education och Drug education tillhör deras franska
ekvivalenta termer Prévention de l’alcoolisme och Prévention de la toxicomanie en an-
nan hierarki och återfinns under den bredare termen Prévention.

Alcohol education (CST) Prévention de l'alcoolisme (TSB)

FRENCH: ANGLAIS:
Prévention de l'alcoolisme Alcohol education

Subject Category: Catégorie des sujets:
ET Education and Training ET Éducation et formation
HE Health and Safety HE Santé et sécurité

Broader Term: Terme générique:
Education Prévention

Related Term: Terme associé:
Alcohol consumption Alcoolisme
Alcoholism Consommation d’alcool

Drug education (CST) Prévention de la toxicomanie (TSB)

FRENCH: ANGLAIS:
Prévention de la toxicomanie Drug education

Subject Category: Catégorie des sujets:
ET Education and Training ET Éducation et formation
HE Health and Safety HE Santé et sécurité

Used For: Employer pour:
Drug prevention Surveillance antidrogue

Broader Term: Terme générique:
Education Prévention

Related Term: Terme associé:
Drug addiction Consommation de drogues
Drug use Toxicomanie

Deskriptorerna Alcohol education/Prévention de l’alcoolisme, samt Drug educa-
tion/Prévention de la toxicomanie, ses som ekvivalenta i CST/TSB. Deskriptorerna till-
hör samman kategorier och de associativa termerna är de samma i de två termblocken.
Däremot skiljer sig språken åt vad gäller tillhörighet till bredare term, och därmed hör
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de ekvivalenta termerna hemma i två olika hierarkier, vilket i sin tur leder till att struk-
turen inte blir identisk i de två versionerna av tesauren.

Inte heller i fallet med Distance education återfinns dess ekvivalenta term Formation à
distance under de bredare termerna Éducation och Enseignement. Formation à distance
hör istället hemma i hierarkin under den bredare termen Formation:

Distance education (CST) Formation á distance (TSB)

FRENCH: ANGLAIS:
Formation à distance Distance education

Subject Category: Catégorie des sujets:
ET Education and Training ET Éducation et formation

Scope Note: Note explicative:
Education using different media Mode d’enseignement permettant de recevoir une
(correspondence, radio, formation à domicile ou sur les lieux de travail.
television, or others) but requiring
little or no physical attendance
at the institution offering the
education and the degree.

Used For: Employer pour:
Distance training Éducation à distance
Outreach education Enseignement à distance

Broader Term: Terme specifique:
Education Formation

Related Term: Terme associé:
Educational technology Technologie éducative

De båda deskriptorerna Distance education och Formation à distance tillhör samma
kategori, Education and Training/Éducation et formation, och den associativa termen
återfinns i de båda versionerna.

Den återstående deskriptorn, vars franska ekvivalenta term inte återfinns under den
dubbla ekvivalensen Éducation/Enseignement, är Driver education och dess franska
ekvivalenta term Cours de conduite automobile:

Driver education (CST) Cours de conduite automobile (TSB)

FRENCH: ANGLAIS:
Cours de conduite automobile Driver education

Subject Category: Catégorie des sujets:
ET Education and Training ET Éducation et formation
TR Transport TR Transport

Broader Term:
Education

Related Term: Terme associé:
Road safety Enseignement de la sécurité
Safety education Sécurité routière
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I den franska versionen av tesauren är Cours de conduite automobile inte en smalare
term, utan utgör själv en bredare term i tesauren. De associativa termerna är dock de-
samma i de båda versionerna av tesauren.

I TSB finns också två dubbla ekvivalenser: Enquête = Inquiry/Surveys och Photo-
graphie = Photography/Photographs, varav den sistnämnda är minst komplex och på-
minner om Taxes = Impôt/Taxe:

Photographie (TSB) Photography (CST) Photographs (CST)

ANGLAIS: FRENCH: FRENCH:
Photography / Photographs Photographie Photographie

Catégorie des sujets: Subject Category: Subject Category:
AA Arts, musique, littérature AA Arts, Music, Literature AA Arts, Music, Literature
FM Format ST Science and Technology FM Form descriptors
ST Sciences et technologie

Terme générique: Broader Term:
Arts visuels Visual arts

Terme specifique: Narrower Term:
Photographie aérienne Aerial photography

Terme associé: Related Term:
Diapositive Slides

I likhet med exemplet Taxes = Impôt/Taxe finns en direkt överensstämmelse mellan
deskriptorn Photographie och dess två ekvivalenta termer i CST. Deskriptorn Photo-
graphie går att finna i de tre kategorierna AA, FM och ST, vilka även den dubbla ekvi-
valensen i CST tillhör. De bredare, smalare och associativa termerna finner samtliga
sina motsvarigheter i den dubbla ekvivalensen Photography/Photographs. I likhet med
exemplet Taxes = Impôt/Taxe blir strukturerna olika i de båda versionerna av tesauren
enbart på grund av att dubbel ekvivalens används i CST/TSB.

Det andra exemplet på dubbel ekvivalens i TSB, Enquête = Inquiry/Surveys, påminner
om den dubbla ekvivalensen Education = Éducation/Enseignement:
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Enquête (TSB) Inquiry (CST) Surveys (CST)

ANGLAIS: FRENCH: FRENCH:
Inquiry / Surveys Enquête Enquête

Catégorie des sujets: Subject Category: Subject Category:
PR Liens et fonctions PR Processes PR Processes

Employer pour: Used For:
Investigation Investigations

Terme specifique: Narrower Term:
Enquête criminelle Social surveys
Enquête de sécurité
Enquête sociale

Terme associé: Related Term: Related Term:
Entrevue Investigative bodies Interviews
Mandat de perquisition Warrants Public opinion polls
Organisme d’enquete Questionnaires
Questionnaire
Sondage d’opinion

Vid en genomgång av de tre deskriptorerna Enquête, Inquiry och Surveys kan konstate-
ras att samtliga tillhör kategorin PR, Liens et fonctions/Processes. Enbart en smalare
term, Enquète sociale, återfinns i den dubbla ekvivalensen Inquiry/Surveys, nämligen
Social surveys. Samtliga associativa termer under Enquête finner sina ekvivalenta ter-
men i den dubbla ekvivalensen Inquiry/Surveys. De två smalare termer i TSB, Enquête
criminelle och Enquête de sécurité, som inte finns under Inquiry/Surveys, har även de
varsin ekvivalent term i CST: Criminal investigations och Security investigations.

Enquête criminelle (TSB) Criminal investigations (CST)

ANGLAIS: FRENCH:
Criminal investigations Enquête criminelle

Catégorie des sujets: Subject Category:
SO Société et culture SO Society and Culture

Terme générique:
Enquête

Terme associé: Related Term:
Crime Crime
Service de police Police services
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Enquête de sécurité (TSB) Security investigations (CST)

ANGLAIS: FRENCH:
Security investigations Enquête de sécurité

Catégorie des sujets: Subject Category:
GV Gouvernement et vie politique GV Government and Politics

Employer pour:
Évaluation de sécurité

Terme générique:
Enquête

Terme associé: Related Term:
Sécurité International security
Sécurité internationale National security
Sécurité nationale Security

I CST visar det sig att de två deskriptorerna Criminal investigations och Security inves-
tigations inte är smalare termer, utan att de själva utgör bredare termer i den engelska
versionen av tesauren. De associativa termerna i de båda versionerna stämmer dock
överens. I exemplet Enquête = Inquiry/Surveys beror de olika strukturerna i TSB och
CST dels på att dubbel ekvivalens används, dels på att deskriptorer hör till olika hierar-
kier och olika nivåer i dessa i de två versionerna av tesauren.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om förekomsten av dubbel ekvivalens och de
skillnader i struktur i CST/TSB som vi har uppmärksammat:

• I och med att dubbel ekvivalens används i CST/TSB tillåts strukturen variera i de
två versionerna av tesauren. Användning av dubbel ekvivalens innebär automatiskt
att de två tesaurerna inte kan bli strukturellt identiska, eftersom strukturen förändras
i den tesaur där den dubbla ekvivalensen förekommer.

• Det är dock inte bara förekomst av dubbel ekvivalens som leder till att strukturen i
de båda versionerna av tesauren inte är identisk. Förutom i fallen med dubbel ekvi-
valens råder ett ett-till-ett förhållande mellan deskriptorerna i CST/TSB. Ett-till-ett
förhållandet emellan termerna i tesauren innebär inte att dessa alltid tillhör samma
hierarki eller samma nivå i en hierarki. Även detta leder till att strukturen i de båda
versionerna av tesauren inte blir identisk, utan att den istället tillåts variera. Resul-
tatet blir att varje deskriptor i den engelska respektive franska versionen av tesauren
presenteras med dess egen uppsättning relationer i den tesaur som den hör hemma i,
vilket visats i exemplen ovan.

I följande avsnitt beskrivs den Europeiska unionens flerspråkiga tesaur, Eurovoc.

6.3 Presentation av Eurovoc

Eurovoc finns, liksom CST/TSB, tillgänglig i såväl tryckt form som elektroniskt via
Internet. Vi använder oss här av den elektroniska versionen och adressen är:
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http://europa.eu.int/celex/eurovoc/
Eurovoc är en flerspråkig tesaur utvecklad inom den Europeiska unionen och täcker
dess samtliga verksamhetsområden. Beslutet att skapa en flerspråkig tesaur för enhetlig
hantering av unionens dokument fastslogs 1982 av Europaparlamentet, och arbetet på-
börjades omedelbart. Arbetet med Eurovoc baserades på termer ur ett flertal olika käl-
lor. Dessa källor utgjordes bland annat av en tidigare enspråkig tesaur skapad av Euro-
peiska parlamentet utifrån OECD Macrothesaurus samt de mest frekvent förekommande
indexeringstermerna ur ECLAS, en tesaur som användes vid kommissionens central-
bibliotek. Därutöver förekom en lista med deskriptorer från the Automated Documenta-
tion Service (SCAD), en lista med de mest frekvent förekommande fritexttermerna vid
indexering av kommissionens databas EC-01, samt en lista med termer från indexet i
kommissionens Official Journal (Eurovoc: Thesaurus 1995, s. 8). Om Eurovocs ur-
sprung sägs även att den är en ”multilingual thesaurus once built up from one language,
the French language” (Lindkvist Michailaki 1998). En naturlig slutledning blir då att
franskan fungerade som ett initialt källspråk. Speciellt problematiskt vid införandet av
fler språkliga versioner i tesauren var ursprungsspråkets dominans över termerna och
deras struktur: ”You see France in Eurovoc: for instance its law tradition, its geographi-
cal divisions, and its educational system” (Lindkvist Michailaki 1998).

Den första versionen av Eurovoc publicerades 1984 på unionens dåvarande sju officiella
språk (Eurovoc: Thesaurus 1995, s. 8). Nya versioner har arbetats fram med jämna
mellanrum. Den nuvarande (juni 2003) versionen av Eurovoc och därmed den version
som används i denna undersökning, är version 4 som antogs i november 2002. Näst-
kommande version, 4.1, beräknas vara färdig i juli 2003. För att hålla jämna steg med
utvecklingen inom Eurovocs ämnesområden skall den fortsättningsvis uppdateras ofta-
re, målet är var sjätte månad. Eurovoc är utarbetad i enlighet med ISO 2788 och ISO
5964 (Eurovoc 4.0 2002).

Eurovocs primära användare är Europaparlamentet, Byrån för Europeiska gemenska-
pens officiella publikationer, nationella och regionala departement i Europa, nationella
förvaltningar och vissa europeiska organisationer (Eurovoc 4.0 2002). Eurovoc inne-
håller för närvarande elva europeiska språk, men finns dessutom översatt till ett flertal
inofficiella språkversioner. Främst är det länder i Central- och Östeuropa som gjort egna
översättningsarbeten för att kunna ta del av unionens dokumentation och själva indexera
sina dokument rörande Europa och europeiskt samarbete (Lindkvist Michailaki 1998).
Som exempel kan nämnas den polska översättningen från 1993 (Chmielewska-
Gorczyca & Struk 1994, s. 150). Eurovocs nuvarande elva officiella språk är:

• spanska
• danska
• tyska
• grekiska
• engelska
• franska
• italienska
• nederländska
• portugisiska
• finska
• svenska
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Eurovoc spänner, som tidigare nämnts, över Europeiska unionens samtliga verksam-
hetsområden. Följande ämnesområden, som i sin tur är uppdelade i 127 mikrotesaurer,
förekommer i Eurovoc:

• 04 politik
• 08 internationella förbindelser
• 10 europeiska gemenskaperna
• 12 lag och rätt
• 16 ekonomi
• 20 handel och affärsverksamhet
• 24 finanser
• 28 sociala frågor
• 32 utbildning och kommunikation
• 36 vetenskap
• 40 företag och konkurrens
• 44 sysselsättning och arbete
• 48 transport
• 52 miljö
• 56 jordbruk, skogsbruk och fiske
• 60 jordbrukslivsmedelsindustri
• 64 produktion, teknik och forskning
• 66 energi
• 68 industri
• 72 geografi
• 76 internationella organisationer

Ämnesområden, mikrotesaurer, deskriptorer, hierarkiska relationer och associativa rela-
tioner är alla exakt överensstämmande mellan de olika språkversionerna. Antalet desk-
riptorer i varje språk är 6439 till antalet och det råder ett ett-till-ett förhållande mellan
dessa. Antalet ingångstermer och Scope Notes varierar däremot från språk till språk på
grund av varierande termrikedom. Polyhierarkier har undvikits i så stor utsträckning
som möjligt för att begränsa tesaurens omfång. De deskriptorer som skulle kunna passa
i två eller flera ämnesområden tas i allmänhet bara med i det område som uppfattas som
mest naturligt av användarna (Eurovoc 4.0 2002).

I den elektroniska versionen av Eurovoc finns möjlighet att antingen söka deskriptorer
med hjälp av en term, ett uttryck eller en del av en term, alternativt klicka sig fram till
en passande deskriptor bland olika kategorier och mikrotesaurer; samtliga termer i
termblocket är klickbara för enkel navigering. De olika språkversionerna förekommer
parallellt och byte av språk sker genom att klicka på en länk till språket i fråga; den ak-
tuella deskriptorn i sin helhet, det vill säga tillsammans med tillhörande relationer, över-
sätts direkt. Tesauren är därmed i hög grad dynamisk.

I följande avsnitt kommer de resultat som framkommit vid undersökningen av Eurovoc
att presenteras.
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6.4 Resultat Eurovoc

I detta avsnitt redogörs för de resultat vi erhållit för den Europeiska unionens flerspråki-
ga tesaur, Eurovoc. Tesaurerna CST/TSB och Eurovoc skiljer sig åt vad gäller omfång,
pre-koordination, specificitet och antal språk som ingår i tesauren. Vid en redovisning
av de resultat vi nått gällande Eurovoc är det därför inte möjligt att redovisa hur samtli-
ga termer redovisade i CST/TSB presenteras i Eurovoc.

På grund av det faktum att samtliga deskriptorer vi utgår ifrån i CST/TSB inte före-
kommer i Eurovoc kommer tre deskriptorer och deras ekvivalensrelationer att presente-
ras nedan. De deskriptorer som vi utgår ifrån i Eurovoc är de engelska deskriptorerna
Education och Tax samt den franska deskriptorn Enquête sociale. Den fjärde deskrip-
torn vi borde ha utgått ifrån, franskans Photographie, tas inte upp överhuvudtaget, efter-
som termen inte finns som deskriptor i Eurovoc, utan enbart som ingångsterm i tesau-
ren. Vi börjar med att redovisa deskriptorn Education och dess franska ekvivalenta term
Éducation:

Education éducation
SN Use specific terms. SN Utiliser les termes spécifiques.
MT 3206 education MT 3206 éducation

NT1 adult education NT1 éducation de masse
NT1 continuing education NT1 éducation des adultes
NT1 education of foreigners NT1 éducation des étrangers
NT1 mass education NT1 éducation permanente

Vid en genomgång av de två termblocken Education och Éducation kan konstateras att
det råder total överensstämmelse mellan de båda. Båda deskriptorerna tillhör mikrote-
saur 3206, utbildning, och samtliga smalare termer i nivå ett i den engelska versionen
återfinns i den franska versionen.

I CST/TSB valde man att låta Education motsvaras av de två franska deskriptorerna
Éducation och Enseignement. I Eurovoc däremot ingår Enseignement i ett ett-till-ett
förhållande med den engelska deskriptorn Teaching.

Teaching enseignement

MT 3211 teaching MT 3211 enseignement
UF tuition

NT1 compulsory education NT1 enseignement confessionnel
NT1 denominational education NT1 enseignement gratuit
NT1 free education NT1 enseignement laïc
NT1 private education NT1 enseignement obligatoire
NT1 public education NT1 enseignement privé
NT1 secular education NT1 enseignement public

Båda deskriptorerna Teaching och Enseignement tillhör mikrotesaur 3211, skolväsen.
Det kan konstateras att det råder fullständig överensstämmelse mellan de två termblock-
en, då samtliga smalare termer under Teaching finner sina ekvivalenta franska termer
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under Enseignement.
Den dubbla ekvivalensen Taxes = Impôt/Taxe i CST/TSB representeras i Eurovoc av
ekvivalensen Tax/Impôt:

Tax impôt

MT 2446 taxation MT 2446 fiscalité
UF rate of taxation UF taux d'imposition
      tax rate       taxe fiscale
NT1 direct tax NT1 impôt direct
NT1 flat-rate tax NT1 impôt exceptionnel
NT1 indirect tax NT1 impôt forfaitaire
NT1 local tax NT1 impôt indirect
NT1 national tax NT1 impôt local
NT1 non-personal tax NT1 impôt national
NT1 quasi-fiscal charge NT1 impôt réel

Återigen kan konstateras att fullständig överensstämmelse mellan de två termblocken
råder. Både Tax och Impôt tillhör mikrotesaur 2446, skatteväsen. Dessutom finner
samtliga engelska smalare termer under Tax sina motsvarande franska termer under
Impôt. Den andra deskriptorn i den dubbla ekvivalensen i CST, det vill säga Taxe, finns
även i Eurovoc, men inte som ensam deskriptor utan enbart i sammansättningar och tas
därför inte upp här.

Inte heller deskriptorn Enquête återfinns som ensam deskriptor i Eurovoc, däremot finns
flera sammansättningar med termen, av vilka Enquête sociale är en av dessa:

Enquête sociale social survey

MT 2821 cadre social MT 2821 social framework
BT1 analyse sociale BT1 social analysis
RT enquête économique (1631) RT economic statistics (1631)
      statistique économique (1631)       economic survey (1631)

Vid en genomgång av de ekvivalenta termerna Enquête sociale och Social survey kan
konstateras att de tillhör samma mikrotesaur 2821, social undersökning. De båda desk-
riptorerna tillhör båda samma hierarki och inordnas under de bredare ekvivalenta ter-
merna Analyse sociale och Social framework. Dessutom återfinns två associativa termer
i de bägge versionerna av tesauren.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om ekvivalens och struktur i Eurovoc med av-
seende på de deskriptorer vi har undersökt:

• I Eurovoc råder ett ett-till-ett förhållande mellan de deskriptorer vi har under-
sökt. I ett termblock i den engelska respektive franska versionen ingår de båda
deskriptorerna i samma mikrotesaur. I den mån ett termblock innehåller bredare
och associativa termer återfinns de ekvivalenta termerna i samma hierarki i den
andra språkversionen.

• Samtliga deskriptorer i ett termblock finner sina ekvivalenta termer i motsvaran-
de termblock i den andra språkversionen, vilket innebär att det råder symmetri
mellan termer och hierarkier i tesauren. Det råder alltså en exakt överensstäm-
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melse mellan den engelska och franska versionen av Eurovoc.

I nästa avsnitt beskrivs den sista av de tesaurer som undersökts, InfoDEFT.

6.5 Presentation av InfoDEFT

InfoDEFT är en trespråkig tesaur som består av en fransk, en engelsk och en tysk ver-
sion. När arbetet med denna uppsats tog sin början fanns tillgång till InfoDEFT endast
via en av konstruktörerna, Kerstin Jorna, som skickade oss en elektronisk kopia. Strax
därefter gjorde hon den tillgänglig via Internet, där den nu finns på adressen:

http://www.staff.uhi.ac.uk/kjorna/infodeft/ehomepage.htm

InfoDEFT skiljer sig åt från våra övriga undersökningsobjekt på ett flertal punkter. För
det första är det inte en fullt utvecklad tesaur, utan en prototyp, och därmed inte använd
inom eller utvecklad för någon specifik verksamhet. Som prototyp innehåller den heller
inte tillnärmelsevis så många termer som de övriga tesaurerna. Dessutom spänner den
inte över flera ämnesområden utan fokuserar på ämnet informationsvetenskap.

InfoDEFT är resultatet av ett projektet finansierat av the School of Information and Me-
dia vid Robert Gordon University i Aberdeen. Projektet syftade till att utveckla en ny
sorts flerspråkig tesaur som tydligt skulle visa på olika språkliga och kulturella skillna-
der mellan de språk som ingår i tesauren; ”[i]ts main purpose is to raise user awareness
of the exact meanings of terms in different languages so that terminology can be used
more meaningfully and so that online searches can be performed with greater effective-
ness and efficiency” (InfoDEFT 2001). En flerspråkig tesaur inom ämnet informations-
vetenskap existerade inte tidigare, och att för första gången skapa en inom ämnet var
ytterligare ett syfte med projektet (InfoDEFT 2001). Arbetet tog sin början 1999 och
konstruktörer var Kerstin Jorna, ansvarig för den tyska och engelska delen, och Sylvie
Davies, ansvarig för den franska. Arbetet fortskred under två och ett halvt år innan pro-
jektet övergavs på grund av att finansieringen inte förlängdes. Arbetet har hittills aldrig
återupptagits (Jorna 2003a). Som prototyp innehåller InfoDEFT endast mellan 200 och
300 termer i vardera språk (InfoDEFT 2001).

InfoDEFT är inte utformad som tidigare tesaurer med hierarkier och ekvivalenta och
associativa termer redovisade i ett traditionellt termblock. InfoDEFT:s utformning i en
hypertextmiljö tillåter en hög grad av korshänvisningar och förmår att parallellt visa
flera detaljerade nivåer som inte skulle vara möjligt i en tryckt tesaurs linjära utförande
(InfoDEFT 2001). Tesauren är uppbyggd kring fem breda universella fasetter som va l-
des ”as essentially cross-cultural and cross-disciplinary categories for possible expan-
sion of the subject area” (InfoDEFT 2001). Fasetterna är:

• Things
• People
• Activities
• Places
• Environment



47

Varje deskriptor har en egen sida i InfoDEFT och varje sida består av tre delar. Första
delen är en överliggande meny med möjlighet att växla mellan de fem fasetterna samt
de tre språkens startsidor. Andra delen utgörs av tre kolumner där deskriptorn kartläggs
betydelsemässigt; den första kolumnen innehåller termer från en bredare hierarkisk
kontext, den andra termer från en snävare kontext och den tredje relaterade termer från
de övriga fasetterna. I den vänstra kolumnen och mittenkolumnen finns även länkar till
de närmast ekvivalenta sidorna i de andra två språken. Den tredje delen utgörs av en
underliggande placerad förklarande text med en definition av termen och information
om dess specifika betydelse i det aktuella språket. Anmärkningarna summeras även på
de två andra språken. Att tillhandahålla definitioner och förklaringar av termer är den
uppgift som förknippas med tesaurers Scope Notes. Anmärkningarna i InfoDEFT kan
därför sägas fungera som mer utvecklade Scope Notes, vilket vi fortsättningsvis kom-
mer att kalla dem. För vissa termer av stor betydelse inom informationsvetenskapen, till
exempel information, var det meningen att längre encyklopediska texter med alternativa
definitioner och termens historia skulle finnas tillgängliga i anmärkningsutrymmet (In-
foDEFT 2001). Detta hann dock inte genomföras i praktiken. Bilden nedan visar den
engelska startsidan i InfoDEFT, med förklaring av gränssnittet. Redan här visas prov på
InfoDEFT:s ofullständighet, då den franska översättningen i anmärkningsutrymmet
saknas:

(Källa: InfoDEFT 2001)
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Det finns ett sökformulär i InfoDEFT där det ges möjlighet att söka på samtliga språk,
funktionen är dock inte utvecklad och användbar. Det var meningen att om sökning
skedde på en icke godkänd term skulle användaren automatiskt hamna på sidan för en
ekvivalent godkänd term (Jorna & Davies 2001b, s. 293). I själva gränssnittet för Info-
DEFT finns däremot inga icke godkända termer representerade. I stället för via sök-
funktionen ges åtkomst till termerna via ett index. Alla termer i indexet leder dock inte
vidare till en existerande sida på grund av att språkversionerna inte utvecklats parallellt.
Vi har även upptäckt att de termer som har en utbyggd sida inte alltid förekommer i
indexet.

I följande avsnitt följer vi länkar mellan ett antal sidor i InfoDEFT. Dessa sidor utgör
resultat och underlag för den kommande analysen av tesauren.

6.6 Resultat InfoDEFT

Detta avsnitt redogör för ett antal representativa sidor ur InfoDEFT som exemplifierar
sättet att beskriva termernas kontext och länka ekvivalenta sidor språken emellan. Som
en prototyp och inte fullt utvecklad tesaur är det svårt att i InfoDEFT finna exempel på
sidor som är kompletta och möjliga att dra slutsatser av; bland annat saknas text i an-
märkningsutrymmet i hög utsträckning, och om det över huvud taget finns någon är det
sällan på samtliga språk. Ofta har heller inte alla kolumner fyllts med termer. Enligt
Jorna utgörs det mest utvecklade exemplet av sidan för termen professionals processing
information och den franska ekvivalensen documentaliste (Jorna 2003b). Termerna åter-
finns under fasetten PEOPLE/PERSONNES. Vi har fört över sidan till en tabell för att
kunna visa alla termer i kolumnerna samtidigt. Sidan för den engelska deskriptorn pro-
fessionals processing information ser ut på följande sätt:
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Home Things PEOPLE Activities Places Environment French German
People most relevant to the con-
cept of information

Information professionals by main
activity
Professionals processing information
| professionals handling documents:
librarians | professionals handling
documents: archivists and curators |
professionals delivering services to
the public | professionals managing
knowledge and information

Authors and users of information
in
Education and research | knowledge
industries | media | government |
general public

Information technology experts
(ICT experts)
Computer scientists | electronic en-
gineers | computer programmers |
professionals specialising in ICT

F: personnes

D: Menschen

Professionals processing
information

intellectual information process-
ing
classifiers | indexers | abstractors

making information more acces-
sible
information analysts | (strategic)
information officers | information
managers | knowledge managers |
information scientists

automatic information processing
ICT experts | librarians specialising
in ICT | database administrators

F: documentalistes

D: Dokumentar(in)

Related Terms

Things
information and
knowledge | classi-
fication schemes |
collection or subject
specific systems

People

Activities
input, classification
and indexing |
communication of
information | dis-
semination of in-
formation | informa-
tion services

Places
libraries | archives
and record office |
information centres

Environment
professional organi-
sations

In the UK, there are no clear divisions between the professions named in this section, as job
titles constantly change. However all the professionnals listed in this section handle information
contained in documents rather than the documents themselves (a task reserved for the broad
profession of librarians, as well as archivists and related professions).

In GB werden die Informationspezialisten nach Tätigkeitsarten eingeteilt, und enge Berufsdefi-
nitionen sind selten. Auf dieser Seite werden die wichtigsten Berufe genannt, welche mit Infor-
mationsinhalten umgehen.

Au Royaume Uni, il ne semble pas qu'il y ait de distinctions nettes entre les professionnels cités
ci-dessus tant qu'ils sont compétents dans les démarches de la chaine documentaire.

I exemplet ovan syns hur deskriptorn som sidan är uppbyggd kring återfinns i mitten-
kolumnen. I den vänstra kolumnen finns den bredare termen People most relevant to the
concept of information, samt termer från denna bredare kontext. I högerkolumnen finns
relaterade termer från de övriga fasetterna. En Scope Note förklarar förekomsten av
yrkestitlar och hur de används i Storbritannien. I en färdig version av InfoDEFT skulle
samtliga termer i kolumnerna vara klickbara, men i den nuvarande versionen är alla
termer ännu inte utbyggda med egna sidor, och kan därför inte länka vidare. Vill man nu
se den närmast ekvivalenta franska sidan klickar man på länken för documentalistes i
mittenkolumnen. Följande sida framträder:
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Accueil Choses PERSONNES activités espaces Environnement Allemand anglais
Personnes travaillant avec l'in-
formation

Gestion de l'information et de
ses supports
Documentalistes | bibliothécaires |
conservateurs de musée | archi-
vistes

Professionnels associés
Informaticiens | services et presta-
tions documentaires | administra-
tion

Auteurs et utilisateurs de l'in-
formation
Enseignement et recherche | édi-
tion | médias | gouvernement |
public

D: Menschen

E: people

Documentalistes

différents emplois
analyste/indexeur | gestionnaire de
langage documentaire | veilleur |
gestionnaire des connaissances |
cyberthécaire

D: Dokumentar(in)

E: people processing information

Termes associés

Choses
Donnée | information
| documents | lan-
gages documentaires

Activités
Collecte de docu-
ments | traitement de
l'information | recher-
che documentaire

Personnes

Espaces
Centres de docu-
mentation | centrales
documentaires |
réseaux documen-
taires

Environnement
Organisations pro-
fessionnelles |
déontologie

Un documentaliste met à la disposition des demandeurs d'information ou des utilisateurs po-
tentiels (sur demande ou sur sa propre initiative) les documents, extraits de documents ou don-
nées, conceptuelles ou factuelles, satisfaisant leurs besoins d'information, à un coût et dans
des délais raisonnables. Assure pour cela la constitution et maintenance d'un fond documen-
taire et des outils de recherche adaptés.

Generic term describing information professionals who process information and documents with
the ultimate view to serve information needs of potential clients. This may involve some of the
skills which in the UK are specific to the world of librarians.

Allgemeine Bezeichnung für Dokumentare und andere Informationspezialisten, deren Arbeit für
spezielle Benutzergruppen oder Einzelkunden zugänglich gemacht wird.

Den uppmärksamme läsaren noterar här att länken till den närmaste ekvivalenta engels-
ka sidan kallas people processing information och inte professionals processing infor-
mation. Vi misstänker att detta är resultatet av ett slarvfel av konstruktörerna.

För att byta fasett kan man här klicka sig vidare på valfri term i den högra kolumnen,
exempelvis collecte de documents under fasetten ACTIVITÉS, och hamna på följande
sida:
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Accueil Choses Personnes ACTIVITÉS espaces Environnement Allemand anglais
Activités

Travail technique de l'infor-
mation et de ses supports
Collecte | traitement de l'infor-
mation | recherche documen-
taire

Services et prestations
Accueil et information du public
| diffusion et transmission de
l'information

Activités associées
Gestion de l'informatique | ges-
tion de collections | gestion du
personnel | gestion des
espaces | enseignement et
recherche

D: Tätigkeiten im Information-
beriech

E: Activities

collecte de documents

différentes démarches
selection | vérification | acquisition | en-
registrement | catalogage | classe-
ment/stockage

disciplines associées
archivistique | bibliothéconomie | docu-
mentation | communication(3)

compétence techniques

D: Formale Erfassung

E: input, classification and indexing

Termes associés

Choses
Documents | logiciels
documentaires |
catalogues d'éditeur |
bibliographies com-
merciales | base de
donées Electre

Personnes
Bibliothécaires |
documentalistes

Activités

espaces
bibliothèques | cen-
tres de documenta-
tion | locaux d'ar-
chives | centrales
documentaires |
services bibliographi-
ques

environnement
politiques d'acquisi-
tion | relation avec
librairies | monde de
l'édition

Collecte de documents:
Operations d'entrée: correspond à la collected des documents, l'enregistrement des docu-
ments, son signalement, son signalement, son analyse, sa mise en mémoire et son stock-
age.La collecte est la première étape de l'ensemble d'opérations d'entrée de documents. C'est
un travail mené sur la base d'une politique réfléchie qui tient compte d'un certain nombre d'é-
léments: connaissance du public à desservir, le budget dont dispose la bibliothèque et les col-
lections antérieures qui ont façonné l'image de la bibliothèque.

Förflyttning har nu skett till en annan fasett, ACTIVITÉS. Som synes är sidans Scope
Note ännu inte översatt till engelska eller tyska. Men i övrigt är den tämligen väl ut-
vecklad. Endast en av de sammanhållande rubrikerna saknar underliggande termer: ru-
briken compétence techniques i mittenkolumnen. I samma kolumn anges den engelska
närmast ekvivalenta sidan vara input, classification and indexing vars sida ser ut på
följande sätt:
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Home Things People ACTIVITIES Places Environment French German
Information related activities
and processes

Processing information
Input, classification and index-
ing | communication of infor-
mation | dissemination of in-
formation | information retrieval
| information services

Handling documents
Acquisition | cataloguing | con-
servation and storage | pub-
lishing | document services

Supporting activities
Development and use of ICT |
teaching and research | serv-
ices to the community

F: activités

D: Tätigkeiten

input, classification and in-
dexing

data input
manual data input | automatic data
input

classification
classification (broadest sense) |
close/bibliographic classification |
broad classification | enumerative clas-
sification | hierarchical classification

indexing
indexing (in general) | precoordinate
indexing | postcoordinate indexing |
controlled v. word indexing

F: traitement de l'information

D: inhaltliche Erschliessung

Related Terms

Things
classification schemes
| indexes

People
professionals proc-
essing information |
indexers

Activities

Places
libraries | archives and
record offices

Environment

På denna sida har Scope Notes över huvud taget inte utvecklats ännu och den högra
kolumnen innehåller endast ett fåtal associativt relaterade termer. Det som här anges
som den närmaste franska ekvivalensen till input, classification and indexing är inte
collecte de documents som förväntat, utan i stället traitement de l’information. Att
klicka på den franska länken leder till följande sida:

Accueil Choses personnes ACTIVITÉS espaces Enviorennement allemand anglais
Activités

Travail technique de l'informa-
tion et de ses supports
Collecte | traitement de l'infor-
mation et des documents | re-
cherche documentaire

Services et prestations
Accueil et information du public |
diffusion et transmission de l'in-
formation

Activités associées
Gestion de l'informatique | ges-
tion de collections | gestion du
personnel | gestion des espaces
| enseignement et recherche

D: Tätigkeiten im Informationbe-
riech

E: Activities

Traitement de l'information et
des documents

Traitement de l'information
Classification | indexation

Traitement des documents
Catalogage

Disciplines associées
Archivistique | bibliothéconomie | docu-
mentation | communication(3)

Compétences techniques

D: Inhaltliche Erschliessung

E: input, classification and indexing

termes associés

choses

personnes

activités

espaces

environnement
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Länken till den engelska ekvivalensen för traitement de l’information leder tillbaka till
Input, classification and indexing. Vi har ännu inte funnit någon engelsk term som ger
åtkomst till den franska collecte de documents genom att ange denna som ekvivalens.
Efter en närmare undersökning av termerna i den högra kolumnen på sidan för input,
classification, indexing visar det sig att både acquisition och cataloguing är termer som
länkar vidare till traitement de l’information:

Home Things People ACTIVITIES Places Environment French German
Information related activities
and processes

Processing information
Input, classification and indexing |
communication of information |
dissemination of information |
information retrieval | information
services

Handling documents
Acquisition | cataloguing | con-
servation and storage | publishing
| document services

Supporting activities
Development and use of ICT |
teaching and research | services
to the community

F: activités

D: Tätigkeiten

Acquisition

Initial acquisition
ordering documents | purchasing
documents | borrowing documents |
exchanging documents | accepting
documents as gifts

processing new acquisitions
cataloguing | classification | prepara-
tion for shelving

associated activities
binding | administration of serials

F: collecte de documents

D: Auswahl und Beschaffung

Related Terms

Things
documents and rec-
ords

People
librarians

Activities

Places
libraries | archives and
record offices | infor-
mation centres

Environment

Home Things People ACTIVITIES Places Environment French German
Information related activities
and processes

Processing information
Input, classification and indexing |
communication of information |
dissemination of information |
information retrieval | information
services

Handling documents
Acquisition | cataloguing | con-
servation and storage | publishing
| document services

Supporting activities
Development and use of ICT |
teaching and research | services
to the community

F: activités

D: Tätigkeiten

Cataloguing

Cataloguing principles
multiple approach | unique entry |
inevitable association | probable as-
sociation | specific entry

cataloguing of books
adequate description | concise de-
scription

support activities
preparation of entries

F: collecte de documents

D: Formale Erfassung (Katalogisie-
rung)

Related Terms

Things
documents and rec-
ords | catalogues

People
librarians

Activities

Places
libraries | archives
and record offices |
information centres

Environment
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Sammanfattningsvis kan följande sägas om de sidor vi undersökt i InfoDEFT:

• Varje sida i InfoDEFT har en hänvisande länk till en motsvarande sida i vart och ett
av de övriga språken. Däremot är inte hänvisningen alltid ömsesidig mellan de olika
språken.

• Klickar man på en term i den vänstra kolumnen står hela kolumnen oförändrad me-
dan övriga kolumner och Scope Notes fylls med information kring den valda ter-
men. Klickar man på en term i den mellersta kolumnen kopieras denna till den
vänstra och övriga utrymmen fylls liksom föregående. Navigering är därför möjlig i
alla riktningar, utan att den tidigare kontexten förloras.

• Genom länkarna till de övriga språkens närmast ekvivalenta sidor har användaren
möjlighet att omedelbart jämföra översättningen av sina söktermer; och genom att
Scope Notes ges på samtliga språk kan termernas betydelse förstås av tesaurens
samtliga användare.

• Deskriptorerna är indelade i fem breda universella kategorier eller fasetter. Fasetter-
na ligger även till grund för indelningen av de associativt relaterade termerna i den
högra kolumnen.

I och med denna sammanfattning har samtliga tre tesaurer presenterats, samt de resultat
som erhållits vid undersökningen av dem. I nästa kapitel kommer resultaten från re-
spektive tesaur att analyseras och jämföras.
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7. Analys och jämförelse

I detta kapitel analyseras de tre tesaurerna i ordningen CST/TSB, Eurovoc och Info-
DEFT. De tre tesaurerna analyseras med utgångspunkt i kapitel 3. Kunskapsöversikt
samt kapitel 4. Teoretisk referensram. Begrepp som tidigare introducerats i dessa kapi-
tel används för analysen av tesaurerna; det gäller begrepp såsom likvärdig status, grader
av ekvivalens, grundläggande relationer mellan termer, struktur, lexikala luckor och
fasetter. Det pragmatiska perspektivet diskuteras med utgångspunkt i ISO 5964, och det
kulturella perspektivet främst utifrån Michèle Hudon, som är en av förgrundsgestalterna
inom perspektivet. Relationsperspektivet diskuteras i första hand utifrån Kerstin Jorna
och Sylvie Davies samt Winfried Schmitz-Esser. Efter att tesaurerna analyserats var och
en för sig följer en jämförande analys av de tre.

I den enskilda analysen diskuteras de tre tesaurerna i syfte att besvara de två första av
våra frågeställningar:

• Hur etableras ekvivalens mellan termer i olika tesaurer?
• Hur etableras ekvivalens mellan relationer i olika tesaurer?

Den jämförande analysen diskuterar de tre tesaurerna gemensamt i syfte att besvara den
tredje och sista frågeställningen:

• Påverkar vald praxis och praktik tesaurens användningsområde, och i sådana fall
hur?

Det första avsnittet i detta kapitel presenterar analysen av de resultat som framkommit
vad gäller CST/TSB.

7.1 Analys av CST/TSB

De delar av CST/TSB som vi har undersökt analyseras i detta avsnitt med utgångspunkt
i det pragmatiska perspektivet samt det kulturella perspektivet. Vi börjar med att disku-
tera likvärdig behandling av språk, för att sedan komma in på hur ekvivalens etableras i
CST/TSB. Därefter analyseras dubbel ekvivalens i relation till struktur. Till sist analyse-
ras den struktur som råder i CST/TSB med avseende på hierarkiska och associativa re-
lationer.

CST/TSB är en tesaur som konstruerats ab initio, det vill säga att den engelska och
franska versionen av tesauren har utarbetats sida vid sida. Tanken är att inget av språken
skall ses som källspråk, utan att de båda språken istället skall behandlas likvärdigt (Go-
vernment of Canada Core Subject Thesaurus 2002a). Tanken kring likvärdig behandling
av språk som ingår i en flerspråkig tesaur är central inom det kulturella perspektivet och
ses som en förutsättning för att användare med olika kulturell och språklig bakgrund
skall kunna nyttja en flerspråkig tesaur. Genom att konstruera en flerspråkig tesaur från
grunden är det möjligt att behandla språken likvärdigt vilket leder till att den återger
termer, begrepp och strukturer på ett sätt som den som indexerar eller söker med hjälp
av tesauren kan relatera till (Hudon 1997, s. 84).



56

CST/TSB baseras på ISO 5964 och det framhålls att inget av språken är en översättning
av det andra, utan att engelskans och franskans förhållande till varandra baseras på ek-
vivalens (Government of Canada Core Subject Thesaurus 2002a). Vi fokuserar inte på
grader av ekvivalens i någon större utsträckning i vår uppsats, men har kunnat konstate-
ra att samtliga deskriptorer vi har undersökt har en motsvarande term i det andra språ-
ket, med undantag av de deskriptorer som motsvaras av två. Detta är helt i enlighet med
den tanke kring likvärdig status mellan språk som framförs i ISO 5964. Det finns alltså
inga lexikala luckor i tesauren, utan samtliga deskriptorer ingår i ett ett-till-ett förhå l-
lande till varandra, med undantag av de dubbla ekvivalenserna.

I ISO 5964 etableras den praxis som innebär att en flerspråkig tesaur skall vara ekviva-
lent både vad gäller deskriptorer och relationer (Milstead 2001, s. 62). En flerspråkig
tesaur som konstrueras med utgångspunkt i standarden innehåller deskriptorer som in-
går i ett ett-till-ett förhållande. Oftast är det inte problematiskt att etablera ekvivalens
mellan språk, men ungefär 10% av termerna kan förväntas orsaka problem (Internatio-
nal Organization for Standardization 1985, s. 7). Då varje deskriptor har en motsvarig-
het i alla språk och deskriptorn relaterar till samma deskriptorer i de olika språkversio-
nerna resulterar detta i att strukturen blir identisk och symmetrisk i de olika versionerna.

Inom det kulturella perspektivet framhålls en annan syn på strukturen i en flerspråkig
tesaur än den som förs fram i ISO 5964:

Experience has shown that ten to fifteen percent of descriptors in a
source language will lack an exact conceptual equivalent in another.
Because cross-lingual equivalents do not necessarily cover the same
area of a semantic field and because they often represent concepts that
are not equivalent to one another, it stands to reason that the relational
structures in each language version of a multilingual thesaurus should
exhibit at least minor variations. (Hudon 2001, s. 74)

I CST/TSB har de som skapat tesauren inte ansett att det varit några större problem med
att etablera ekvivalenta termer i den engelska och franska versionen. I de fyra fallen av
dubbel ekvivalens har man dock haft problem med att begrepp och termer inte stämmer
överens i de två språken (Lepkey 2003a). I till exempel fallet med den dubbla ekviva-
lensen Education = Éducation/Enseignement har den franska termen Éducation ”a more
restricted meaning than the English EDUCATION, and is better distinguished from the
concept of ENSEIGNEMENT than EDUCATION is from TEACHING” (Hudon 2001,
s. 74). I franska språket rör inte Éducation och Enseignement samma begrepp och är
därför inte sinsemellan utbytbara, sett ur ett franskt perspektiv. I CST/TSB har man be-
slutat att visa på denna skillnad i betydelse mellan språken och har därför valt att etable-
ra ett ett-till-två förhållande mellan termer i de fall där man ansett detta nödvändigt.

Dubbel ekvivalens existerar inte som lösningsförslag i ISO 5964. Problematiken
uppmärksammas dock i standarden och presenteras under den fjärde graden av ekviva-
lens, en till flera termers ekvivalens: ”A concept represented by a term in the source
language is not recognized as a single idea by the users of the target language. Instead,
it is regarded as consisting of two or more different concepts, each of which is repre-
sented by its own specific term” (International Organization for Standardization 1985, s.
12). I ISO 5964 presenteras, som tidigare nämnts, flera lösningsförlag till varje grad av
ekvivalens. Det lösningsförslag som presenteras i avsnitt 4.1 Grader av ekvivalens
mellan språk i ISO 5964 är det som i första hand rekommenderas vid en till flera ter-
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mers ekvivalens, det vill säga att en term i källspråket motsvaras av en kombination av
två termer i målspråket. Genom att lösa problemet på detta sätt etableras ett ett-till-ett
förhållande mellan termerna och därmed kan en identisk struktur bibehållas i de olika
versionerna av en flerspråkig tesaur. I CST/TSB däremot innebär användandet av dub-
bel ekvivalens att strukturen inte blir identisk i den engelska och franska versionen av
tesauren. Detta är en möjlig lösning i CST/TSB eftersom man inte vinnlägger sig om att
bibehålla en identisk och symmetrisk struktur i de två versionerna, utan tillåter deskrip-
torerna i den dubbla ekvivalensen att tillhöra varsin hierarki med en egen uppsättning av
relationer.

Det är inte enbart förekomst av dubbel ekvivalens som påverkar strukturen i CST/TSB.
Överhuvudtaget accepteras det i tesauren att termer tillhör olika hierarkier och relationer
av den anledning av att det existerar skillnader mellan det engelska och franska språket
vad gäller begrepp och termer (Government of Canada Core Subject Thesaurus 2002a).
På denna punkt skiljer sig CST/TSB åt från ISO 5964. I standarden framhålls, som
nämnts tidigare, att de tre grundläggande relationerna i en tesaur är såväl språk- som
kulturoberoende och att en struktur giltig i ett språk skall kunna överföras till ett annat
(International Organization for Standardization 1985, s. 25).

I fråga om hierarkiska relationer påpekas i ISO 5964 att kulturella skillnader språk
emellan kan leda till att termer som ses som ekvivalenta tillhör olika hierarkier i de oli-
ka språkversionerna av en flerspråkig tesaur (International Organization for Standardi-
zation 1985, s. 26). Lösningen enligt standarden är, som nämnts tidigare, att använda sig
av polyhierarkier och att inlemma dessa i samtliga språkversioner för att på så sätt bibe-
hålla en identisk struktur i tesauren. I CST/TSB följer man inte den praxis som definie-
ras i ISO 5964. Att två ekvivalenta termer i den engelska och franska versionen inte
tillhör samma hierarki innebär inte att de blir polyhierarkiska, utan det accepteras att de
två deskriptorerna tillhör två olika hierarkier i CST och TSB, vilket resulterar i att
strukturen inte blir identisk i de två versionerna. Exempelvis märks detta vid ekvivalen-
sen Alcohol education/Prévention de l’alcoolisme, där de två deskriptorerna hör hemma
i olika hierarkier. I CST/TSB förekommer även att deskriptorer som ses som ekviva-
lenta inte enbart tillhör olika hierarkier, utan även olika nivåer i hierarkierna. I exemplet
med ekvivalensen Driver education/Cours de conduite automobile, är den förstnämnda
en smalare term till Education medan den sistnämnda utgör en bredare term i den frans-
ka versionen av tesauren.

Vad gäller associativa relationer påpekas i ISO 5964 att även dessa bör vara identiska i
de olika språkversionerna av en tesaur. Om detta ter sig helt omöjligt skall man helt
enkelt utesluta den associativa relationen i fråga. Inom det kulturella perspektivet där-
emot förespråkas att en associativ relation överförs till de andra språk i tesauren där den
är giltig, och utesluts i de språk där den inte existerar (Hudon 2001, s. 78) I CST/TSB
följs inte den praxis som definieras i ISO 5964 vad gäller associativa relationer i fallen
med de dubbla ekvivalenserna, utan precis som med de hierarkiska relationerna blir
resultatet att associativa termer tillhör olika hierarkier. Däremot är strukturen identisk i
de fall vi undersökt vad gäller associativa relationer som inte ingår i de dubbla ekviva-
lenserna. Huruvida man uteslutit associativa relationer eller ej vid konstruktion av
CST/TSB känner vi inte till.

Sett ur ett kulturellt perspektiv finns två fördelar med att gå tillväga på det sätt som
gjorts vid konstruktionen av CST/TSB. Genom att frångå principen om ett ett-till-ett
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förhållande mellan termer och använda sig av dubbel ekvivalens, undviker man att ut e-
sluta ekvivalenta termer då dessa existerar. Dessutom innebär valet att låta strukturen
variera i de båda språkversionerna att man på så sätt kan undvika felaktiga och ologiska
hierarkier i tesauren (Hudon 1997, s. 86).

Sammanfattningsvis kan följande konstateras angående CST/TSB:

• I tesauren ingår samtliga deskriptorer i ett ett-till-ett förhållande, med undantag av
de fyra fallen av dubbel ekvivalens, vilket är helt i enlighet med de tankar som förs
fram i ISO 5964 kring att likvärdig status skall råda mellan de språk som ingår i en
flerspråkig tesaur. Det förekommer därmed inga lexikala luckor i tesauren. På två
punkter har vi dock kunnat konstatera CST/TSB inte följer den praxis som förs fram
i standarden:

• För det första används dubbel ekvivalens som ett alternativ för att lösa proble-
matiken kring att en term/ett begrepp i ett av språken motsvaras av två i det
andra.

• För det andra accepteras att ekvivalenta deskriptorer tillhör olika hierarkiska re-
lationer i CST och TSB och att dessa deskriptorer dessutom kan höra hemma på
olika nivå inom den hierarkiska relationen. Detta innebär att en struktur giltig
inom ett av språken i tesauren inte automatiskt överförs till det andra.

• Dubbel ekvivalens, variation i struktur samt att CST/TSB konstruerats med ut-
gångspunkt i likvärdig behandling av de två språken är samtliga exempel på kultu-
rell påverkan på tesauren.

• Den tvåspråkiga tesauren CST/TSB kan därmed sägas vara en tesaur som tagit sin
utgångspunkt i den praxis som definieras i ISO 5964, men som även påverkats av
det faktum att man vid konstruktion av tesauren tagit hänsyn till kulturella aspekter.

I följande avsnitt presenteras analysen av den Europeiska unionens flerspråkiga tesaur,
Eurovoc.

7.2 Analys av Eurovoc

Diskussionen om Eurovoc förs med utgångspunkt i det pragmatiska perspektivet med
det kulturella perspektivet som kritisk motpol. Analysen börjar med en diskussion kring
skapandet av Eurovoc, för att därefter komma in på hur ekvivalens etablerats mellan de
olika språken. Slutligen analyseras Eurovocs hierarkiska och associativa relationer.

Den första versionen av Eurovoc som publicerades 1984 omfattade den Europeiska uni-
onens samtliga sju dåvarande officiella språk. Sedan dess har ytterligare fyra språk till-
förts tesauren, som idag är elva till antalet. Det finns inget som pekar på att elva språk
skulle vara något slutgiltigt antal för Eurovoc; fler språk kommer med största säkerhet
att implementeras i takt med att unionen växer. De snart tjugo år som gått sedan Euro-
vocs början kan alltså sägas ha varit en enda obruten konstruktionsprocess, och det till-
vägagångssätt som använts vid konstruktionen av tesauren kan närmast jämföras med
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det i avsnitt 2.5 Tesaurkonstruktion som är en översättning av redan existerande ensprå-
kig tesaur, med den skillnaden att det i detta fallet är en översättning av en redan existe-
rande flerspråkig tesaur. Som påpekas i kapitel 3. Kunskapsöversikt är risken med en
direkt översättning att en kultur kan ta överhanden och bli dominerande normgivare i
tesauren. Mycket riktigt återfinns det franska källspråkets struktur och termbruk i de
olika språkversionerna (Lindkvist Michailaki 1998).

Av ISO 5964 rekommenderas översättning som tillvägagångssätt endast om återkopp-
ling är tillåtet (International Organization for Standardization 1985, s. 6). I Eurovocs
fall, där den redan existerande tesauren i nuläget består av elva språk som i så fall måste
tas hänsyn till och modifieras, borde det inte vara praktiskt genomförbart att tillåta åter-
koppling i någon större utsträckning. För att tala i termer av käll- och målspråk är det är
en omständlig process att anpassa elva målspråk till ett källspråk. Långt mer omständlig
än att ett språk, flera språk, eller Eurovocs alla elva språk fungerar som källspråk för
översättning till ett nytt målspråk.

Som framkommer av de exempel ur Eurovoc som presenteras i resultatdelen, samt ut-
ifrån vad citatet i metodkapitlet från Eurovocs förord anger, råder det vid samtliga desk-
riptorer i Eurovoc ett strikt ett-till-ett förhållande mellan språken. I exemplet med den
engelska termen Education har termen Éducation etablerats som dess franska ekviva-
lens, trots att Éducation har en snävare betydelse än Education. Betydelsen av engels-
kans Education skulle på franska bäst förklaras som en kombination av termerna Édu-
cation, Enseignement och Formation (Hudon 2001, s.74). Eurovoc innehåller även ter-
men Enseignement som deskriptor, och här har Teaching etablerats som engelsk ekvi-
valens, vilket är en tämligen korrekt översättning. Men förutom i Teaching ingår bety-
delsen av Enseignement även i de engelska termerna Instruction samt, som nämnts tidi-
gare, Education. Följande sammanställning visar hur de aktuella termernas betydelse-
omfång varierar mellan de två språken:

Engelska Franska

Education Éducation
Enseignement
Formation

Teaching Enseignement

Instruction Enseignement
Instruction (Hudon 2001, s. 74).

För att få till stånd ett ett-till-ett förhållande i Eurovoc har ekvivalens alltså etablerats
mellan termparet Education och Éducation, samt mellan Teaching och Enseignement,
utifrån rekommendationerna i ISO 5964. Det är dock inte endast på deskriptornivå som
överensstämmelsen mellan språken är identisk; även de hierarkiskt relaterade termer
som återfinns i termblocken för respektive deskriptor i varje språk är exakt överens-
stämmande. Detta yttrar sig i att de underordnade termerna i ett termblock i ett språk är
etablerade som ekvivalenser till de underordnade termerna i det ekvivalenta termblocket
i ett annat språk, även detta i enlighet med rekommendationerna i ISO 5964 (Internatio-
nal Organization for Standardization 1985, s. 26). En närmre granskning av de smalare
termer som listas under de deskriptorer som här är aktuella visar att termerna som är
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hierarkiskt underordnade Éducation lexikalt sett härrör sig till denna term, liksom de
underordnade termerna till Enseignement härrörs till denna term, och på samma sätt är
det med de smalare termerna under Education. Däremot är samtliga hierarkiskt under-
ordnade termer till engelskans Teaching termer som lexikalt sett skulle vara lämpliga att
återfinna under Education, eftersom de alla är sammansatta utav just termen education.
Men här är inte bara en skillnad av lexikal natur: Hudon, som i en av sina artiklar tar
upp just dessa termer i ett liknande exempel och diskuterar dem som klassiskt proble-
matiska vid tesaurkonstruktion, menar att ”[t]he differences in the inventories of narro-
wer terms are not just lexical in nature: They are truly conceptual” (Hudon 2001, s. 77).

För en fransktalande person innebär den aktuella struktureringen inte några problem
eftersom Enseignement-termer återfinns under Enseignement, liksom Éducation-termer
återfinns under Éducation. För en engelsktalande användare borde det däremot synas
underligt att Education-termerna är uppdelade under två olika bredare termer. Detta
skulle kunna tolkas som ett konkret exempel på hur det franska språkets termbruk och
hierarkier sägs dominera strukturen och urvalet av deskriptorer i Eurovoc. Exemplet
visar tydligt hur den engelska strukturen har anpassats efter den franska. Anpassningen
är resultatet av deskriptorernas ett-till-ett förhållande och identiskt strukturerade hierar-
kier de olika språkversionerna emellan. Som påpekats tidigare innebär en identisk och
symmetrisk struktur enligt det kulturella perspektivet att språken renderas ett konstgjort
drag. Språken blir konstgjorda genom ett framtvingande av ekvivalenser där de egentli-
gen inte existerar, genom att i vissa fall ignorera dem där de däremot finns, och genom
att det för vissa språk blir felaktiga eller ologiska strukturer då termer från olika språk
inte indelas i samma hierarkiska relationer (Hudon 1997, s. 86).

Även de associativt relaterade termerna i Eurovoc är exakt överensstämmande mellan
de olika språken. ISO 5964:s rekommendation är att ”a multilingual thesaurus should
usually contain a richer variety of associative relationships than a monolingual thesau-
rus in the same field, since it will benefit from the viewpoints of different language us-
ers” (International Organization for Standardization 1985, s. 27). Detta tyder på en öns-
kan om att representera skillnader som finns mellan olika språk. Men som nämnts tid i-
gare är det även önskvärt att behålla en identisk struktur, och samtidigt rekommenderas
att om den associativa relationen inte kan sägas gälla i samtliga av tesaurens språk skall
den helt och hållet uteslutas (International Organization for Standardization 1985, s.
27). I analysen av CST/TSB framkommer det att det kulturella perspektivets syn på
associativa relationer är att ett strikt ett-till-ett förhållande inte är någon nödvändighet,
utan relationerna skall vara gemensamma endast där det så passar. Eurovoc följer dock
ISO:s rekommendation med ett ett-till-ett förhållande beträffande både deskriptorer,
hierarkiska och associativa relationer. Strukturen i Eurovoc är identisk mellan språkver-
sionerna: det råder likvärdig status.

Sammanfattningsvis kan följande konstateras angående analysen av Eurovoc:

• Eurovoc har fortlöpande utvecklats med ytterligare språk utifrån metoden att öve r-
sätta en redan existerande tesaur. Ett tillvägagångssätt som inte rekommenderas en-
ligt det kulturella perspektivets synsätt eftersom ett språk riskerar att bli domineran-
de över både val av termer och sättet att relatera och strukturera dem med varandra.

• Samtliga deskriptorer i Eurovoc ingår i ett ett-till-ett förhållande till varandra, vilket
är helt i enlighet med en strävan efter att likvärdig status skall råda mellan samtliga
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språk som ingår i tesauren. Likvärdig status råder inte bara på deskriptornivå utan
även på relationsnivå, vilket innebär att den struktur som är giltig för ett av språken
skall anses giltig även för de andra språken. Vid implementering av ett nytt språk i
tesauren överförs Eurovocs existerande struktur automatiskt till det nya språket.
Detta kan återknytas till de begränsade möjligheter till återkoppling, som borde vara
fallet i Eurovoc, beroende på det stora antal språk som tesauren består av.

• Europeiska unionens tesaur Eurovoc är en tesaur som tagit fasta på den praxis som
förespråkas av ISO 5964 gällande ett-till-ett förhållanden mellan deskriptorer och
relationer olika språk emellan, så att likvärdig status skall råda.

I nästa avsnitt analyseras den tredje och sista tesauren, InfoDEFT.

7.3 Analys av InfoDEFT

I detta avsnitt analyserar vi de sidor som utgör resultat för prototyptesauren InfoDEFT.
Tesauren analyseras med utgångspunkt i samtliga tre perspektiv: det pragmatiska per-
spektivet, det kulturella perspektivet samt relationsperspektivet. Vi börjar med att dis-
kutera InfoDEFT i förhållande till likvärdig behandling av språk och tesaurens upp-
byggnad kring fasetter. Därefter går vi vidare till förekomsten av lexikala luckor och
hur dessa representeras i tesauren, samt hur förekomsten av icke ömsesidiga relationer
påverkar etablerandet av ekvivalens och struktur.

Det tillvägagångssättet som använts vid konstruktionen av InfoDEFT är det så kallade
ab initio. Tesauren har alltså byggts upp från grunden utan att termer eller strukturer ur
existerande tesaurer använts som referens: “By working from monolingual sources, all
three entries were arrived at independently from each other and hence reflect what can
be found in current literature” (Jorna & Davies 2001b, s. 293). Ab initio borgar för lik-
värdig behandling av språken vilket tidigare konstaterats vara centralt inom det kultu-
rella perspektivet. Till sin utformning är InfoDEFT dessutom en systematiskt organise-
rad tesaur i och med att den är fasetterad. Att använda en fasetterad struktur synes vara
synnerligen passande i flerspråkiga sammanhang “for only faceted thesauri provide the
flexibility of simultaneously presenting several possibly contradictory viewpoints”
(Priss 1998, s. 184). Men fasetternas funktion i en tesaur är inte endast som medel för
att kunna erbjuda flera varierande, till och med motsatta, synsätt: för ökad kontroll och
överblick i en flerspråkig miljö syftar fasetterna till att definiera vilken användning ter-
men har, vilket område den tillhör (Schmitz-Esser 1999, s. 13). “To safely determine a
meaning, it is not sufficient to say that a term or a noun phrase reads like this or like
that. To achieve an unequivocal identification of a word’s meaning it is necessary to say
something about the semantic quality in which the word or expression is/shall be used”
(Schmitz-Esser 1999, s. 20). Osäkerhet om hur en term skall användas, vilket område
den tillhör i ett språk som man endast är vagt bekant med, kan omedelbart övervinnas
genom att kontrollera inom vilken fasett den befinner sig. Med andra ord: “[t]he facet
structure also provides the context for the meanings of specific indexing terms” (Spiteri
1997, s. 22).

Som redovisades i resultatdelen sker i InfoDEFT hänvisningen mellan språken uteslu-
tande från en deskriptor i ett språk till en deskriptor i ett annat språk; alla deskriptorer
har med andra ord en ekvivalens i de övriga språken, placerad längst ner i mittenkolum-
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nen. Trots detta menar konstruktörerna att “lexical gaps ought to be made explicit rather
than hidden” (Jorna & Davies 2001b, s. 287). Att InfoDEFT skulle vara utformat på ett
sätt som tydliggör lexical gaps eller lexikala luckor, föranleder användaren att tro att det
i tesauren finns en lucka, ett sorts tomrum som inte fyllts med någon översättning. Så är
dock inte fallet. Det finns lexikala luckor i InfoDEFT, men inte i form av ett tomrum. I
stället för luckor kan svaret sökas i de förklaringar till termerna som ges i InfoDEFT:s
Scope Notes. Då InfoDEFT är en prototyp är dessa Scope Notes sällan utvecklade, och i
de fall de existerar är de måhända inte fullständiga; trots det kan man i exemplet med
professionals processing information och dess ekvivalens documentalistes se hur re-
spektive anmärkning blottlägger skillnaden i bruk av termer mellan franskan och eng-
elskan, och konstatera att det finns en lexikal lucka mellan språken. I Scope Noten till
professionals processing information finner vi att:

In the UK, there are no clear divisions between the professions named
in this section, as job titles constantly change. However all the profes-
sionnals listed in this section handle information contained in docu-
ments rather than the documents themselves (a task reserved for the
broad profession of librarians, as well as archivists and related profes-
sions).

I Storbritannien är alltså hanteringen av själva dokumenten en uppgift som specifikt
tillhör ‘the broad profession of librarians’ (vi finner även librarian i vänstra kolumnen
med termer från en bredare kontext), och de titlar som listas i mittenkolumnen är yrkes-
titlar som förknippas med hantering av informationen i dessa dokument. I Scope Noten
till den franska motsvarigheten förklaras att documentalistes är en:

Generic term describing information professionals who process in-
formation and documents with the ultimate view to serve information
needs of potential clients. This may involve some of the skills which
in the UK are specific to the world of librarians.

Här utläser vi att betydelseomfånget av franskans documentaliste motsvarar en kombi-
nation av engelskans librarian och olika professionals processing information. På så
sätt är den franska termen bredare i betydelse än den term som anges som dess engelska
ekvivalens. Jorna förklarar att “[o]ften we found that there was no nearest equivalent
and therefor sent the user to the nearest broader category to look for themselves” (Jorna
2003a). Den ekvivalens som på detta sätt etableras mellan två termer som är snävare
respektive bredare i omfång och som befinner sig på olika nivåer jämfört med varandra,
kan vi definiera som en partiell ekvivalens, så som den beskrivs i uppsatsens avsnitt 4.1
Grader av ekvivalens mellan språk enligt ISO 5964. Lexikala luckor finns alltså mellan
språken vid de termpar som inte är varandras exakta ekvivalenser. De problem som
vållas av lexikala luckor undanröjes i InfoDEFT genom sidornas Scope Notes. Scope
Notes kan sägas vara det sätt varmed InfoDEFT förmedlar graden av ekvivalens. Dock
inte vilken av de fem graderna specifikt, däremot om det rör sig om exakt ekvivalens
eller en lexikal lucka. Skillnaderna, eller likheterna, mellan språken framgår alltså, och
kommenteras, i sidornas Scope Notes.

Förekomsten av lexikala luckor i en flerspråkig tesaur har direkt påverkan på strukturen.
Hudon skriver att “[i]n a multilingual thesaurus, when two top terms or broad terms are
inexact or partial linguistic equivalents, they may have a slightly different extension,
and consequently different subordinate terms” (1997, s. 86). Problemet är att språkliga
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strukturer inte alltid tillåts variera mellan språken i en flerspråkig tesaur. I ISO 5964
presenteras två förslag på hur partiella ekvivalenser kan hanteras i en flerspråkig tesaur
för att termerna skall stämma överens med varandra. Det första förslaget, som rekom-
menderas i första hand, är att termerna skall betraktas som exakta ekvivalenser; det
andra förslaget innebär att varje språks term förs in som ett lånord i övriga språk med
tillhörande Scope Note som preciserar varifrån termen är hämtad och den bredare ter-
men från ett språk och den smalare termen från ett annat förekommer då i samtliga
språkversioner och kan därefter organiseras hierarkiskt (International Organization for
Standardization 1985, s. 12). Ingen av dessa lösningar har dock använts i InfoDEFT.
Som tidigare konstaterades förekommer lexikala luckor i InfoDEFT där exakta ekviva-
lenser inte varit möjliga att etablera. Strukturen tillåts därmed variera, vilket framgår
med all önskvärd tydlighet vid betraktande av de olika ekvivalenta sidorna som presen-
teras i resultatdelen. Skillnader i struktur mellan språken är i det närmaste oundviklig
eftersom Jorna och Davies ”wanted the structures to develop naturally and indepen-
dently of each other so that they would genuinely represent the key concepts of each
country” (Jorna 2003a) I enlighet med det kulturella perspektivet i uppsatsens kun-
skapsöversikt innebär skillnader i struktur att de olika språken reflekteras mer korrekt
och behandlas mer likvärdigt, än om strukturen skulle varit gemensam.

Jorna och Davies menar att det finns ytterligare en fördel med varierande strukturer i en
flerspråkig tesaur: ”[t]he advantage is that even without reading the note at the bottom
of each screen users can see the difference between the three terms” (Jorna & Davies
2001b, s. 293). Stora skillnader i struktur kan alltså indikera för användaren att termerna
borde undersökas närmare innan de används till att formulera sökfrågor på ett okänt
språk. Men att endast genom varierande strukturer, och utan att läsa Scope Noten, upp-
täcka skillnader mellan språken borde i så fall ställa krav på att användaren, om inte
behärskar, så i alla fall är bekant med språken i fråga. Språkkännedom borde då vara
användarens enda möjlighet att till fullo tillgodogöra sig de skillnader mellan språken
som kan utläsas av termerna på sidorna till ett specifikt ekvivalenspar. Den enda infor-
mation som annars är möjlig att utläsa är att antalet termer skiljer sig åt. Sidornas Scope
Notes borde vara oumbärliga för den presumtive användaren som, när strukturen skiljer
sig åt mellan två ekvivalenta sidor, kan förstå orsaken till skillnaderna genom att klicka
på termer i strukturerna, termer som utgör deskriptorns kontext, och undersöka dessa
termers ytterligare Scope Notes. Eftersom sidornas Scope Notes är översatta till samtli-
ga i tesauren förekommande språk kan de förstås av alla, och därmed ställs inga krav på
några ytterligare språkkunskaper.

Som konstaterades tidigare har varje deskriptor i InfoDEFT en hänvisning till en ekvi-
valent deskriptor i övriga språk, vare sig detta är en exakt ekvivalens eller en hänvisning
till den närmsta bredare ekvivalensen, en så kallad lexikal lucka, som är fallet i profes-
sionals processing information och documentalistes, och där Scope Noten ger en fö r-
klaring till skillnaden. Men att varje deskriptor har en ekvivalens i de övriga språken
innebär inte att det endast är denna ekvivalens som i sin tur hänvisar tillbaka till den
första deskriptorn. Som redovisades i resultatdelen kunde följande hänvisningskedja
följas:

collecte de documents (franska)
↓

input, classification, indexing (engelska)
↓



64

traitement de l’information (franska)
↓

input, classification, indexing (engelska)

I denna kedja framgår att två franska termer hänvisar till en och samma engelska term,
som i sin tur endast hänvisar tillbaka till en av de franska. Vad vi ser här är ett sorts två-
till-ett förhållande från den franska sidan sett, och ett ett-till-ett förhållande från den
engelska. Ekvivalensrelationerna är alltså inte ömsesidiga. Vidare visade undersökning-
en av termerna i högerkolumnen på sidan för input, classification, indexing att termerna
aquisition och cataloging var de som hade collecte de documents som närmaste ekvi-
valens. Den fullständiga hänvisningskedjan mellan alla termer i resultatdelen löper såle-
des på följande sätt:

collecte de documents traitement de l’information

acquisition cataloguing input, classification, indexing

Ovanstående hänvisningskedja visar att det i InfoDEFT förekommer en annorlunda
praktik vid etableringen av ekvivalenser; de är etablerade utifrån vilken term som utgör
den närmaste översättningen av en term i ett annat språk, vilket inte alltid är den över-
sättning som man kan tro. Som synes på de franska sidorna finns termen catalogage
med som en deskriptor, men engelskans cataloguing hänvisar ändå inte till denna. För
en engelsman motsvaras innebörden av termerna acquisition och cataloguing närmast
av collecte de documents i franskan, men för en fransman är denna term närmast för-
knippad med engelskans input, classification, indexing. Förklaringen till skillnaden i
nyans mellan språkens ekvivalenser är svår att utläsa för oss eftersom Scope Notes sak-
nas; endast viss ledning kan ges av den franska anmärkningen vid collecte de docu-
ments. Denna icke ömsesidiga relation står helt i kontrast till det pragmatiska perspekti-
vets sätt att etablera ekvivalenser; som nämnts tidigare är en strikt symmetrisk ekviva-
lensrelation önskvärd i enlighet med att om A = B accepteras av de som har A som mo-
dersmål, så skall B = A också accepteras av de som har B som modersmål (Hudon
2001, s. 70). Att InfoDEFT:s ekvivalensrelationer inte är ömsesidiga innebär en hänsyn
till användare från olika kulturer. På frågan hur de utsåg ekvivalenser till deskriptorerna
vid skapandet av InfoDEFT svarar Jorna att “this was done by in-depth discussion of
what was meant by each term, how the terms were used” (Jorna 2003a), och de fann
alltså att vissa termer inte kunde ingå i ett ömsesidigt ekvivalensförhållande mellan
språken. I en tesaur används relationerna till att navigera och söka sig fram till en slut-
destination på den karta som tesauren utgör. Att i en flerspråkig tesaur överföra rela-
tioner och strukturer till exakt överensstämmelse menar det kulturella perspektivets
förespråkare “is equivalent to assuming that all individuals can find their way on the
same map, and that nobody will mind being forced to travel on the same path as every-
body else” (Hudon 2001, s. 74).

Antalet termer som etablerats kring deskriptorn skiljer sig åt mellan engelska och frans-
ka ekvivalenta sidor. Men att sidornas antal termer skiljer sig åt innebär inte att termer
som är ‘extra’ på det ena språkets sida inte hänvisar till någon ekvivalent sida i det
andra, att det blir någon sorts återvändsgränd på så sätt att termen inte finns i det andra
språket. Alla termer finns i de olika språken, men kan befinna sig på olika nivåer i fö r-
hållande till varandra och till deskriptorerna som den utgör kontext till.
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I kunskapsöversikten beskrivs kortfattat det förslag på en ny sorts flerspråkig tesaur som
utarbetats av Schmitz-Esser och hans kollegor. I denna tesaur finns ingen begränsning
av antalet ord som tillsammans kan bilda en deskriptor eller en ingångsterm. En term
kan därmed vara en hel fras eller encyklopedisk förklaring, om ett visst begrepp inte
existerar i något eller några av språken. Detta i sin tur leder till att en gemensam struktur
är möjlig att etablera (Schmitz-Esser 1997, s. 12). Jorna och Davies har en annan in-
ställning: “We disagree with Schmitz-Esser, however, when he proposes to fill lexical
gaps with paraphrases, where necessary (Jorna & Davies 2001b, s. 287). Schmitz-Essers
tesaur resulterar snarare i flerspråkig återvinning av fakta än en kartläggning av termers
betydelse i olika språk (Jorna & Davies 2001b, s. 287). I InfoDEFT tillåts inte själva
deskriptorn bestå av långa fraser, omskrivningar eller neologismer som då skulle dölja
de lexikala luckorna. Däremot finner vi förklaringar av encyklopedisk karaktär i Info-
DEFT:s Scope Notes. InfoDEFT:s Scope Notes skulle alltså i Schmitz-Essers tesaur
kunna vara själva deskriptorn. Fördelen som Schmitz-Esser ser med encyklopediska
deskriptorer, det vill säga att strukturen blir gemensam, ses i InfoDEFT som en nackdel
eftersom: “Raising users’ awareness of substructures that exist only in some languages
enhances their conceptual understanding and should therefor improve precision in in-
formation retrieval tasks and communication” (Jorna & Davies 2001b, s. 287).

I InfoDEFT består den vänstra och mittenkolumnen av termer i hierarkisk relation till
deskriptorn, och associativa termer återges i den högra. De associativt relaterade ter-
merna är som synes uppdelade och kategoriserade enligt de fem fasetter som InfoDEFT
är uppbyggt kring. Vi kan här dra en parallell till Schmitz-Esser, som liksom Jorna och
Davies har utvecklat den traditionella associativa relationen till en fasetterad struktur; i
sitt fall en så kallad BSRS bestående av sex fasetter. Genom att termerna i associativ
relation till deskriptorn fasetteras försvinner den mentala och diffusa karaktär som tra-
ditionellt varit kännetecknande för relationen. Det framgår alltså tydligare på vilket sätt
termerna är associativt relaterade till varandra. Liksom relationerna i övriga kolumner
tillåts termerna i den högra kolumnen, den associativa relationen, att variera mellan te-
saurens olika språk.

Ekvivalenta termer inom de olika språken, det vill säga icke godkända termer, saknas
fullständigt i InfoDEFT. Detta är förknippat med och påverkar tesaurens funktion, vilket
kommer att belysas i nästa avsnitt.

Analysen av InfoDEFT kan sammanfattas enligt följande:

• InfoDEFT:s Scope Notes intar en central roll i tesauren. Genom dem uppmärksam-
mas användaren på olika förekomster av lexikala luckor mellan de språk som ingår i
tesauren. Det är det sätt varmed olika grader av ekvivalens förmedlas, dock inte vil-
ken grad specifikt, endast att det är en skillnad i betydelseomfång, det vill säga en
lexikal lucka.

• I InfoDEFT måste inte ekvivalensförhållandet mellan termer vara ömsesidigt mellan
språken, vilket framgår av att det är den term som utgör den mest lämpliga översätt-
ningen till en term från ett visst språk som etableras som ekvivalens. Detta betyder
att större hänsyn tas till språkliga och kulturella skillnader mellan språken.
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• Någon anknytning till den praxis som representeras av ISO 5964 föreligger inte i
någon större utsträckning vad gäller InfoDEFT. Den enda koppling som kan göras
är att man genom InfoDEFT:s Scope Notes kan utläsa vilken grad av ekvivalens det
rör sig om beträffande ett visst termpar.

• InfoDEFT:s fasetterade bas medger att varierande synsätt kan framhållas på ett bätt-
re sätt. Dessutom bidrar fasetterna till att tydligare definiera en terms användning
och betydelse, samt precisera vilken karaktär en associativt relaterad term intar
gentemot deskriptorn.

• Att som i InfoDEFT framhålla skillnader i struktur mellan de olika språken i en fler-
språkig tesaur är att föredra om syftet med tesauren är att öka användares förståelse
av termers exakta betydelser i olika språk. Samtidigt är risken mindre att ett språks
struktur skall förvrängas och förändras så till den grad att en användare inte kan re-
latera till den över huvud taget.

Samtliga tre undersökningstesaurers praxis och praktik att etablera ekvivalens mellan
termer och relationer har nu analyserats var och en för sig. I nästa avsnitt kommer vi att
jämföra dessa.

7.4 Jämförelse av praxis och praktik

För att besvara den tredje och sista av våra frågeställningar kommer vi nu att diskutera
och jämföra tesaurerna i syfte att utröna om, och i så fall på vilket sätt, deras använd-
ningsområden påverkas av vald praxis och praktik. Diskussionen tar sin utgångspunkt i
samtliga tre perspektiv från kapitel 3. Kunskapsöversikt: det pragmatiska perspektivet,
det kulturella perspektivet samt relationsperspektivet, och kapitel 4. Teoretisk referens-
ram.

Likvärdig status och en gemensam struktur mellan de olika språkversionerna i en fler-
språkig tesaur är det som förespråkas i riktlinjerna i ISO 5964, och även den praxis som
vi har kunnat konstatera förekomma i den Europeiska unionens tesaur Eurovoc. Inte helt
oväntat är strikt gemensamma strukturer mellan språken i en tesaur en fördel i automa-
tiska datoriserade miljöer: ”[c]omplete structural identity seems necessary in computeri-
zed systems (as they stand today) where analysis, indexing, searching, etc. are done
without human intervention” (Hudon 1997, s. 86). Som synes har detta citat ett antal år
på nacken och vi kan inte uttala oss om huruvida strikt gemensamma strukturer ännu
idag är nödvändiga vid användning av flerspråkiga tesaurer i datoriserade system, men
det borde dock fortfarande vara en fördel. Eftersom Eurovoc började skapas under
1980-talet vore det rimligt att säga att Eurovocs ett-till-ett förhållande mellan termer
och gemensamma struktur är en produkt av den tiden då tekniken inte gjorde något an-
nat alternativ möjligt. Genom den praxis som representeras av Eurovoc blir behovet av
mänsklig inblandning och mänskliga beslut beträffande valet av korrekta termer obe-
fintligt. I Eurovoc är det alltså möjligt för användarna att automatiskt få tillgång till ek-
vivalenta termer i övriga språk, utan att själva behöva ta i beaktande vilka termer som
skulle vara korrekta.

Det är dock annorlunda i fallet med CST/TSB. I och med förekomsten av dubbla ekvi-
valenser i tesauren ställs det krav på att användaren, det vill säga en indexerare eller
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informationssökare, förstår skillnaden i innebörd mellan termerna för att denne skall
kunna välja korrekt term: ”[i]n some cases, there is more than one equivalent term in the
other language…The indexer must be careful to select the correct and appropriate term
for the French document” (Government of Canada Core Subject Thesaurus 2002b).
(Citatet är från de engelska introduktionssidorna i CST/TSB, därav uppmaningen om
försiktighet vid val av franska termer; på de franska introduktionssidorna gäller samma
uppmaning vid val av engelska termer). Den praktik som representeras av CST/TSB
syftar således, i större utsträckning än vad som är fallet med Eurovoc, till manuell in-
dexering av dokument.

InfoDEFT å sin sida intar en helt annorlunda position än både Eurovoc och CST/TSB.
Ekvivalenta termer förhåller sig till varandra på olika nivåer och de språk som ingår i
tesauren är inte utformade utifrån några gemensamma strukturer. Detta gäller dock även
för CST/TSB, men i mindre omfattning än vad som är fallet i InfoDEFT; det enda ge-
mensamma mellan de olika språken i InfoDEFT är de fem fasetter som tesauren är upp-
byggd kring. Termernas indelning i fasetter ökar förståelsen för termernas och begrep-
pens förhållande till varandra: “Facet analysis provides indexers and searchers with a
conceptual map of a subject field, indicating precisely how indexing terms are related to
one another and to the subject field” (Spiteri 1997, s. 21f.). InfoDEFT ställer ännu högre
krav än CST/TSB på att användaren själv tar ansvar för att de termer ur tesauren som
används innehar korrekt betydelse, och själv bedömer vilken term/vilka termer som bäst
representerar det begrepp som efterfrågas: “because of the amount of useful information
given in InfoDEFT they [det vill säga användarna; vår anm.] would then be able to
make an informed choice of which term to use in the relevant information retrieval sy-
stem” (Jorna 2003b).

Användarens inblandning och krav på mänskliga beslut kan betraktas som stegvis ökan-
de mellan uppsatsens tre undersökningstesaurer. I Eurovoc återstår inget annat för an-
vändaren än att acceptera de ekvivalenser som uppges, ekvivalenser som befinner sig
endast en knapptryckning bort. CST/TSB innebär däremot ett visst mått av beslutsfat-
tande för användaren genom de dubbla ekvivalenserna. InfoDEFT å sin sida låter an-
vändaren söka runt bland olika termer för att finna ut deras specifika betydelser i de
olika språken och på så sätt finna adekvata termer möjliga att formulera sökfrågor på i
främmande språk. En möjlig slutsats att dra av detta är alltså att ju mer man laborerar
med dubbla ekvivalenser, lexikala luckor och stora variationer i struktur mellan de olika
språkversionerna i en flerspråkig tesaur, desto svårare blir det att använda tesauren i en
automatiserad miljö där behovet av mänsklig inblandning måste vara obefintligt. Dess-
utom ställs större krav på att termers betydelse och deras relationer till varandra förkla-
ras, exempelvis genom Scope Notes.

I ISO 5964 läser vi att det finns två principiella sätt att upprätthålla kontroll över ter-
merna i en tesaur. Förutom att välja ut en term som ges deskriptorstatus bland eventu-
ella synonymer, upprätthålls kontrollen även av att medvetet begränsa termers betydel-
seomfång till en specifik betydelse inom det aktuella indexeringsspråket: “Unlike the
terms in a dictionary, which may be accompanied by a number of different definitions
reflecting common usage, each term in a thesaurus is generally restricted to whichever
single meaning best serves the different needs of an indexing system” (International
Organization for Standardization 1985, s. 5). Detta är anledningen till att ett indexe-
ringsspråk ibland benämns som konstgjort. På så sätt kan man säga att de termer, ekvi-
valenser och strukturer i Eurovoc som av vissa språkutövare kan uppfattas som underli-
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ga och konstgjorda, är ett resultat av att Eurovoc är ett specifikt indexeringsspråk, en
kontrollerad vokabulär som i sig är ett artificiellt språk.

I avsnitt 4.1 Grader av ekvivalens mellan språk enligt ISO 5964 påpekas att ekvivalen-
ser mellan språken i en flerspråkig kontrollerad vokabulär är en relation mellan termer
som anses ekvivalenta endast i informationsåtervinningssyfte. Klargörande Scope Notes
förekommer för att specificera eller tydliggöra betydelsen av vissa termer, men som
Williamson påpekar: “Scope notes…are not true definitions. They are statements de-
scriptive of the use of terms in particular thesauri” (2000, s. 269). Hon menar vidare att
“[t]here are those who now believe that thesauri should include standardized term defi-
nitions, such as are found in terminologies, thus combining all attributes in one tool”
(Williamson 2000, s. 269). Hon nämner här Hudon som en av dessa personer. Info-
DEFT är onekligen ett exempel på en sådan tesaur, med sina utförliga Scope Notes som
tydligt beskriver hur olika termer och begrepp förhåller sig till varandra och vilken be-
tydelse de har i den kontext som hela det aktuella språket utgör, som sträcker sig långt
utanför den begränsade kontext som utgörs av en kontrollerad vokabulär. Enligt Willi-
amson är alltså det kulturella perspektivets strävan efter kulturell jämlikhet och repre-
sentation i flerspråkiga tesaurer egentligen inte hemmahörande hos de syften som tradi-
tionellt förknippas med tesaurer, att vara ett indexeringsspråk. Om termerna inte får
vara ett uttryck för vad de betyder i just den specifika i tesauren, utan i stället skall defi-
nieras utifrån den betydelse de har i dagligt språkbruk, går tesauren mer och mer mot ett
ordboksliknande utseende. Tesauren minskar att vara ett indexeringsspråk och en kon-
trollerad vokabulär, och närmar sig i stället ett naturligt språk.

Att tesaurer med tiden mer skulle komma att likna ordböcker förutspåddes redan 1995
av Jessica Milstead. Om framtida tesaurer menade hon då att “’[o]fficial’ thesaurus
terms may still be maintained to permit production of print and electronic vocabulary
authorities for human use, but the thesaurus will become a spin-off of the translation
dictionary” (Milstead 1995, s. 94). InfoDEFT kan anses vara en av de tesaurer som hon
förutspådde, som en sammansmältning mellan tesaur och ordbok. Det faktum att Info-
DEFT över huvud taget inte innehåller några synliga icke godkända termer talar för att
tesauren i fråga har utvecklats vidare från den kontroll av termer som Eurovoc och
CST/TSB upprätthåller, och istället mot någon form av termbank för kartläggning av ett
ämnesområde med områdesspecifika termer. Genom att ge uppslag till presumtiva ter-
mer vid formulering av sökfrågor blir InfoDEFT:s funktion att vara ett verktyg för bätt-
re återvinning vid informationssökning. InfoDEFT utgörs inte av en samling termer som
är de enda över huvud taget tillåtna och godkända, som fallet är med Eurovoc och
CST/TSB. Milstead menade om den tesaur hon förutspådde för framtiden att “[t]he
’thesaurus’ in these systems will be used as a retrieval tool more than as an indexing
tool…as an aid to the user in stating the search query more precisely” (Milstead 1995, s.
94).

Idag söker användare i allt högre utsträckning själva i dokumentsamlingar som inne-
håller dokument från flera ämnesområden och på flera språk och därför ställs krav på att
tesauren måste fungera allt bättre vid sökning. För att fungera vid sökning bör en tesaur
”assist user comprehension and hence recall and precision in information retrieval by
offering definitions, scope notes and even short encyclopedic articles” (Jorna & Davies
2001b, s. 285). Som påpekas i avsnitt 2.2 Tesaurens syften och funktioner har tesaurer
idag ett sekundärt syfte som innebär att främja den allmänna förståelsen av ett ämnes-
område, “providing ’semantic maps’ by showing inter-relations of concepts, and he l-
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ping to provide definitions of terms” (Aitchison et al. 2000, s. 1). Även Williamson
påpekar att i dagens tesaur “relationships seem to be more web-like in nature” (William-
son 2000, s. 270). Detta är väl överensstämmande med InfoDEFT:s utseende och an-
vändningsområde.

Det kulturella perspektivet menar att “[f]or the multilingual thesaurus to be most useful
and efficient …, its relational structure should reflect the multiple ways of ‘seeing’ the
world that its multilingual and multicultural users bring with them when querying an
information system” (Hudon 2001, s. 68). En användare skall alltså känna igen sig
bland de termer, relationer och strukturer som tesauren uppvisar. Detta förhållningssätt
kan appliceras på både InfoDEFT, med sina tydligt olikartat utformade strukturer, och
CST/TSB, som förutom dubbla ekvivalenser har termpar som tillåts tillhöra olika kate-
gorier i de olika språken och även tillåts befinna sig på olika nivå i förhållande till var-
andra. I Eurovoc borde det vara omöjligt att samtliga språks sanna sätt att betrakta om-
världen skulle vara reflekterade, vilket kanske heller inte behövs för att fylla Eurovocs
syfte.

Det är här möjligt att återknyta till Beghtols begrepp cultural hospitality som presente-
rades i kunskapsöversikten. Med cultural hospitality menas att ett indexeringsspråk eller
annat system för informationsåtervinning skall ha utrymme för och representera be-
grepp och termer från alla kulturer. Med andra ord vara öppet för att mycket kulturspe-
cifika begrepp skall kunna läggas till och återfinnas i tesauren. Att lägga till olika kul-
turspecifika begrepp i InfoDEFT borde inte vara särdeles problematiskt eftersom bety-
delsen förklaras utförligt i tesaurens Scope Notes. Även CST/TSB rymmer ett visst mått
av cultural hospitality genom sina dubbla ekvivalenser. I Eurovocs fall borde, efter vad
som framkommit tidigare i denna uppsats, tesauren inte kunna sägas erbjuda cultural
hospitality i någon större utsträckning, såtillvida det inte gäller dess källspråk. I Euro-
voc sägs ett franskt perspektiv dominera både val av termer och struktur, och att då ut-
öka vokabulären med fler begrepp från samma kultur borde inte innebära några större
problem eftersom strukturen som begreppet skall återfinnas i redan finns etablerad. En
parallell kan här dras till återkoppling i flerspråkiga tesaurer. Återkoppling är inte nöd-
vändigt, eftersom ett system som redan är anpassat för ett språk eller en kultur inte be-
höver modifieras vid utökandet av fler termer från detta språk eller denna kultur.

Denna jämförelse av de flerspråkiga tesaurerna Eurovoc, CST/TSB och InfoDEFT har
visat att vald praxis och praktik att etablera ekvivalens mellan termer och relationer i
olika språk har en påverkan på vilket sätt tesauren kan komma att användas vid infor-
mationsåtervinning. Sammanfattningsvis kan följande sägas om i denna uppsats identi-
fierade praxis och praktik, och de användningsområden som de kan kopplas till:

• En identisk och symmetrisk struktur genom ett ett-till-ett förhållande är önskvärt vid
användning av en flerspråkig tesaur i datoriserade miljöer, eller där användarna ac-
cepterar det artificiella uttryck som termerna och strukturen i tesauren kan ta sig.
Artificiella uttryck och strukturer är berättigade av att tesauren är ett indexerings-
språk, som därför inte behöver följa de regler som gäller våra naturliga språk. Ett-
till-ett förhållanden på både term- såväl som strukturnivå är vad som förespråkas av
ISO 5964, och vad som kan konstateras angående Eurovoc. Eurovoc är därmed en
tesaur passande för automatisk informationsåtervinning.
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• Även den praktik som kan iakttagas i CST/TSB kan till stor del sägas härröras till
det pragmatiska perspektivet i och med att termerna i samtliga fall, förutom de fyra
fallen av dubbla ekvivalenser, ingår i ett ett-till-ett förhållande med varandra. Men
genom de dubbla ekvivalenserna och varierande strukturer i de båda språken är
CST/TSB även möjlig att härröra till det kulturella perspektivet, där det krävs en in-
blandning av mänskligt intellekt för att kunna skilja mellan vissa termers betydelse.
Indexering måste alltså ske manuellt.

• Genom varierande strukturer är även InfoDEFT en tesaur som antagit det kulturella
perspektivets synsätt. Men den har dessutom utvecklats vidare mot något annat än
en tesaur med en kontrollerad vokabulär för en bestämd dokumentsamling, och fun-
gerar snarare som en termbank med olika definitioner och förslag på termer som kan
användas vid sökning i valfri dokumentsamling. Den kan härröras även till rela-
tionsperspektivets utveckling av tesauren mot en mer kartläggnings- eller ordboks-
liknade funktion. I och med att de ekvivalenser som etableras endast är de närmast
ekvivalenta termerna, som användaren själv får bedöma användbarheten av, skulle
den inte fungera i någon automatiserad miljö. Tesauren är i hög grad en söktesaur.

Nästa kapitel kommer att kortfattat diskutera praxis och praktik för framtida flerspråki-
ga tesaurer.
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8. Framtida riktlinjer och tesaurer

Ett internationellt utbyte av information ställer krav på väl fungerande verktyg för åter-
vinning av dokument skrivna på olika språk. Det är inte alltid möjligt att göra en direkt
översättning av språk, utan det krävs att språk analyseras och jämförs vid översättnings-
arbete. Det är därför högst troligt att den flerspråkiga tesauren som konstrueras manuellt
har en framtid, men att denna kommer att existera jämsides med maskinell översättning
och fritext. Vad gäller riktlinjer för flerspråkiga tesaurer är den senaste versionen av
ISO 5964 från 1985 och inom detta område borde det därför finnas en del arbete att
utföra.

De standarder för tesaurkonstruktion som finns att tillgå idag utvecklades i en miljö där
indexering och sökning skedde manuellt. Dessutom publicerades den tidens tesaurer
nästan uteslutande i pappersformat. Den miljö som tesaurer används i idag är annorlun-
da på flera sätt och därför borde existerande riktlinjer modifieras och anpassas efter de
krav som ställs för närvarande. The American National Standards Institute (ANSI) och
the National Information Standards Organization (NISO) har tagit intryck av den ut-
veckling som skett och inledde förra året (2002) ett arbete med att revidera ANSI/NISO
Z39.19 Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual The-
sauri (1993):

This revision will address the needs of a changing information envi-
ronment and a changing audience for this Standard. Searching and
browsing of information systems are no longer limited to librarians,
indexers, and other information professionals - individuals of all ages,
professions, and nationalities use search tools for education, work and
fun. Developers of Internet and Intranet-accessible Web pages, data-
bases, and information systems need better metadata to support non-
expert information searches, and metadata developers are recognizing
the value of incorporating high-quality, interoperable controlled vo-
cabularies and taxonomies into their schemes. (National Information
Standards Organization 2003)

Målet är att den reviderade ANSI/NISO Z39.19 bland annat skall vara användarvänliga-
re än tidigare standard och mer ingående förklara viktiga begrepp och principer. Tesau-
rer är inte längre enbart en angelägenhet för bibliotekarier och andra informationsvetare,
utan användare med annan bakgrund än biblioteks- och informationsvetenskap skall
också kunna ta del av standarden. Innehållet i den reviderade ANSI/NISO Z39.19 skall
dessutom behandla ny teknologi och diskutera hur användare går tillväga vid sökning
(National Information Standards Organization 2003).

ANSI/NISO Z39.19 är, som framgår av dess titel, en standard för enspråkiga tesaurer.
Mycket av vad som är giltigt för enspråkiga tesaurer rör även flerspråkiga, men med
tanke på de specifika problem som uppstår vid konstruktion av flerspråkiga tesaurer
vore det önskvärt att även ISO 5964 genomgick en revision lik den som ANSI/NISO
Z39.19 är föremål för.

I den här uppsatsen har tre olika typer av flerspråkiga tesaurer presenterats och de tre
kan sägas representera olika perspektiv och ha delvis olika användningsområden. Då det
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redan idag finns olika typer av flerspråkiga tesaurer att tillgå är det rimligt att tro att det
förblir så även i framtiden.

Ett antagande är att den traditionellt konstruerade flerspråkiga tesauren även fortsätt-
ningsvis kommer att användas vid indexering och sökning i databaser som omfattar
specifika ämnesområden. I databaser som omfattar flera språk och som dessutom är
ämnesövergripande ställs krav på att relationer mellan termer klargörs ytterligare i te-
sauren. En lösning på denna problematik är att man i framtiden i allt högre grad använ-
der sig av klassifikationssystem, till exempel UDK, som länk mellan de olika språken
och disciplinerna.

Det är också tänkbart att flerspråkiga tesaurer i framtiden kombineras med andra verk-
tyg än klassifikationssystem, beroende på tesaurens användningsområde. Vid formule-
ring av sökfrågor i flerspråkiga informationssystem är det av vikt att skillnader i bety-
delse mellan termer i olika språk klart framgår. Ett sätt att redogöra för skillnader i be-
tydelse är att kombinera tesauren med ett lexikon eller uppslagsverk och med hjälp av
dessa verktyg kan användaren utröna skillnader språken emellan.

Det är även möjligt att söktesaurer får allt större betydelse vid formulering av sökfrågor
i flerspråkiga system där det finns möjlighet att söka i fulltext och vid sökning på Inter-
net. I en söktesaur görs inte någon skillnad mellan deskriptorer och icke godkända ter-
mer, istället samlas så många termer som möjligt som författare till dokument i infor-
mationssystemet använt för att beskriva ett begrepp.

Ifråga om likvärdig status är det fullt rimligt att tänka sig att en del informationssystem
väljer att frångå principen om ett strikt ett-till-ett förhållande mellan termer vid kon-
struktion av en flerspråkig tesaur, då detta idag är tekniskt genomförbart. Att frångå
principen om likvärdig status skulle kunna vara aktuellt i informationssystem som väljer
att utgå ifrån ett kulturellt perspektiv eller system som omfattar ämnesområden där det
kan vara svårt att etablera språklig ekvivalens, till exempel områdena utbildning och
rättsväsende samt områden där nya termer kontinuerligt etableras.

Redan idag används olika typer av flerspråkiga tesaurer och det är rimligt att tänka sig
att det förblir så även i framtiden. Informationssystem som innehåller dokument på flera
språk kan därför välja det flerspråkiga verktyg som passar det individuella systemet
bäst.
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9. Sammanfattning

Den här magisteruppsatsen behandlar praxis och praktik vid konstruktion av flerspråki-
ga tesaurer. Syftet är att sätta den praxis som definieras i ISO 5964, vad gäller ekviva-
lens mellan termer och relationer, i relation till forskning och praktik. I detta samman-
hang skall tre olika flerspråkiga tesaurer användas och närmare beskrivas.

De frågeställningar som vi har utgått ifrån är:

• Hur etableras ekvivalens mellan termer i olika flerspråkiga tesaurer?
• Hur etableras ekvivalens mellan relationer i olika flerspråkiga tesaurer?
• Påverkar vald praxis och praktik tesaurens användningsområde, och i sådana fall

hur?

Vi inleder uppsatsen med att redogöra för hur en tesaur är uppbyggd och fungerar. Där-
efter följer två kapitel som bildar uppsatsens teoretiska grund. I kunskapsöversikten
placeras forskning och litteratur om flerspråkiga tesaurer i ett större sammanhang och
tre perspektiv identifieras: det pragmatiska, det kulturella och relationsperspektivet. De
tre perspektiven bidrar med begreppen likvärdig status, grader av ekvivalens, grund-
läggande relationer mellan termer, struktur, lexikala luckor och fasetter vilka används
vid analys av tesaurerna. I den teoretiska referensramen introduceras hur ekvivalens
presenteras i ISO 5964. Här beskrivs mer ingående begreppen grader av ekvivalens,
likvärdig status och ekvivalens me llan relationer i en flerspråkig tesaur.

Nästa kapitel tar upp vad val utav undersökningsobjekt baseras på. Eftersom uppsatsen
syftar till att undersöka praxis och praktik vid konstruktion av flerspråkiga tesaurer har
vi medvetet sökt efter tesaurer som varierar beträffande detta. Ett antal citat i anslutning
till tesaurerna beskriver dem och citaten visar på de företeelser som vi vill undersöka
beträffande respektive tesaur. Därefter presenteras undersökningens tillvägagångssätt
som skapats utifrån de företeelser som citaten visar på.

Därefter presenteras de tre tesaurerna som skall undersökas: the Government of Canada
Core Subject Thesaurus/Thésaurus des sujets de base du Governement du Canada
(CST/TSB), Eurovoc och InfoDEFT, samt de resultat vi nått för varje tesaur.

Följande kapitel ägnas åt analys av resultaten med utgångspunkt i de begrepp vi ident i-
fierat inom det pragmatiska, kulturella samt relationsperspektivet. Vid konstruktion av
flerspråkiga tesaurer visar det sig att den praxis som definieras i ISO 5964 används vid
konstruktion av tesaurer, men att denna också kombineras med praktik som har sin
grund i vad som identifierats som det kulturella perspektivet och relationsperspektivet.
Det visar sig även vid en analys av resultaten att vald praxis och praktik påverkar tesau-
rens användningsområde. En flerspråkig tesaur som tar sin utgångspunkt i det pragma-
tiska perspektivet kan mycket väl användas inom automatisk informationsåtervinning,
medan en tesaur som tar hänsyn till kulturella aspekter kräver ett större mått av manuell
insats vid indexering och sökning. Flerspråkiga tesaurer som söker utveckla relationer
och tydligt visa på skillnader mellan språk med hjälp av definitioner från ordböcker och
uppslagsverk fungerar, förutom som kontrollerad vokabulär för sökning och indexering,
även som kartor över ett ämnesområde där skillnader klart framgår.
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Uppsatsen avslutas med en diskussion kring behovet av att modifiera ISO 5964 samt
hur framtida flerspråkiga tesaurer kan tänkas vara konstruerade och aktuella använd-
ningsområden för dessa.
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