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Abstract: Automatic quality checking of terminology in 
translations 
Quality in translations depends on the correct use of specialized terms, which can make the 
translation easier to understand as well as reduce the required time and costs for the 
translation (Lommel, 2007). Consistent use of terminology is important, and should be taken 
into account during quality checks of for example translated documentation (Esselink, 2000). 
Today, several commercial programs have functions for automatic quality checking of 
terminology. The aim of this study is to evaluate such functions since no earlier major study 
of this has been found. 

To get some insight into quality checking in practice, two qualitative interviews were initially 
carried out with individuals involved in this at a translation agency. The results were 
compared to current theories in the subject field and revealed a general agreement with for 
example the recommendations of Bass (2006). 

The evaluations started with an examination of the recall for a genuine terminology database 
compared to subjectively marked terms in a test corpus based on an authentic translation 
memory. The examination however revealed a relatively low recall. To increase the recall the 
terminology database was modified, it was for example extended with longer terms from the 
test corpus. 

After that, the function for checking terminology in four different commercial programs was 
run on the test corpus using the modified terminology database. Finally, the test corpus was 
also modified, by planting out a number of errors to produce a more idealized evaluation. The 
results from the programs, in the form of alarms for potential errors, were categorized and 
judged as true or false alarms. This constitutes a base for measures of precision of the checks, 
and in the last evaluation also of their recall.  

The evaluations showed that for terminology in translations of English to Swedish, it was 
advantageous to match terms from the terminology database using partial matching of words 
in the source and target segments of the translation. In that way, terms with different inflected 
forms could be matched without support for language-specific morphology. A cause of many 
problems in the matching process was the form of the entries in the terminology database, 
which were more suited for being read by human translators than by a machine. 

Recommendations regarding the introduction of tools for automatic checking of terminology 
were formulated, based on the results from the interviews and evaluations. Due to factors of 
uncertainty in the automatic checking, a manual review of its results is motivated. By running 
the check on a sample that has already been manually checked in other aspects, a reasonable 
number of results to manually review can be obtained. The quality of the terminology 
database is crucial for its recall on translations, and in the long run also for the value of using 
it for automatic checking. 



Sammanfattning 
Kvalitet hos översättningar är beroende av korrekt användning av specialiserade termer, som 
kan göra översättningen lättare att förstå och samtidigt minska tidsåtgång och kostnader för 
översättningen (Lommel, 2007). Att terminologi används konsekvent är viktigt, och något 
som bör granskas vid en kvalitetskontroll av exempelvis översatt dokumentation (Esselink, 
2000). Det finns idag funktioner för automatisk kontroll av terminologi i flera kommersiella 
program. Denna studie syftar till att utvärdera sådana funktioner, då ingen tidigare större 
studie av detta har påträffats. 

För att få en inblick i hur kvalitetskontroll sker i praktiken genomfördes först två kvalitativa 
intervjuer med personer involverade i detta på en översättningsbyrå. Resultaten jämfördes 
med aktuella teorier inom området och visade på stor överensstämmelse med vad exempelvis 
Bass (2006) förespråkar. 

Utvärderingarna inleddes med en granskning av täckningsgrad hos en verklig termdatabas 
jämfört med subjektivt markerade termer i en testkorpus baserad på ett autentiskt 
översättningsminne. Granskningen visade dock på relativt låg täckningsgrad. För att öka 
täckningsgraden modifierades termdatabasen, bland annat utökades den med längre termer ur 
testkorpusen. 

Därefter kördes fyra olika programs funktion för kontroll av terminologi i testkorpusen 
jämfört med den modifierade termdatabasen. Slutligen modifierades även testkorpusen, där ett 
antal fel placerades ut för att få en mer idealiserad utvärdering. Resultaten i form av larm för 
potentiella fel kategoriserades och bedömdes som riktiga eller falska larm. Detta utgjorde 
basen för mått på kontrollernas precision och i den sista utvärderingen även deras recall. 

Utvärderingarna visade bland annat att det för terminologi i översättningar på engelska - 
svenska var mest fördelaktigt att matcha termdatabasens termer som delar av ord i 
översättningens käll- och målsegment. På så sätt kan termer med olika böjningsformer fångas 
utan stöd för språkspecifik morfologi. En orsak till många problem vid matchningen var 
utseendet på termdatabasens poster, som var mer anpassat för mänskliga översättare än för 
maskinell läsning. 

Utifrån intervjumaterialet och utvärderingarnas resultat formulerades rekommendationer kring 
införandet av verktyg för automatisk kontroll av terminologi. På grund av osäkerhetsfaktorer i 
den automatiska kontrollen motiveras en manuell genomgång av dess resultat. Genom att köra 
kontrollen på stickprov som redan granskats manuellt ur andra aspekter, kan troligen en 
lämplig omfattning av resultat att gå igenom manuellt erhållas. Termdatabasens kvalitet är 
avgörande för dess täckningsgrad för översättningar, och i förlängningen också för nyttan 
med att använda den för automatisk kontroll. 
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1 Inledning 
Här ges en bakgrund och introduktion till den studie som beskrivs i denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 
Sedan slutet av 1980-talet har världen förändrats avsevärt genom ökande globalisering. 
Därmed har också behovet av översättningar och lokalisering ökat i hög grad. Att lokalisera 
något till 10 olika målspråk ansågs för 15 år sedan vara mycket, medan lokalisering idag 
rutinmässigt kan ske till 30 olika målspråk eller fler. (Lommel, 2007) 

För att underlätta arbetet med översättningar har verktyg som stöder översättarens arbete 
utvecklats, bland annat för att undvika ständigt återkommande moment, återanvända tidigare 
översatta texter och automatisera uppslagning av terminologi. Exempel på sådana verktyg är 
översättningsminnen och olika verktyg för hantering av terminologi. (Esselink, 2000) 

Vad som är en bra översättning är inte alltid objektiv mätbart (Dunne, 2006b). Men för att 
undvika alltför subjektiva mått på kvalitet kan mer objektiva mått användas, som exempelvis 
baseras på om något är grammatiskt korrekt eller inte (Sirena, 2004). 

Kvalitet hos översättningar är beroende av korrekt användning av specialiserade termer, som 
kan göra översättningen lättare att förstå och samtidigt minska tidsåtgång och kostnader för 
översättningen (Lommel, 2007). Att terminologi används konsekvent är viktigt, och något 
som bör granskas vid en kvalitetskontroll av exempelvis översatt dokumentation (Esselink, 
2000). 

Ett steg för att underlätta kvalitetskontrollen av en översättning kan vara att försöka 
automatisera granskning av om termer har översatts konsekvent. Olika verktyg för detta finns 
numera tillgängliga som kommersiella produkter. Däremot har ingen större studie som 
utvärderar och jämför dessa verktyg påträffats under förarbetet till denna studie. Detta kom 
istället att bli vad denna magisteruppsats främst syftar till att undersöka. 

1.2 Syfte och mål 
Huvudsyftet med denna studie är alltså att utvärdera fyra olika programs funktioner för 
kontroll av terminologi i översättningar. Detta för att se vad de klarar av eller inte klarar av i 
en sådan kontroll och därigenom kunna upptäcka olika specifika och generella svagheter. 

Målet är att utifrån teori, praktik samt utvärderingar av de olika programmen kunna ge 
rekommendationer kring hur automatisk kontroll av terminologi i översättningar kan 
introduceras i en granskningsprocess. Samt vilket av de utvärderade programmen som utifrån 
utvärderingen framstår som mest lämpat för detta, och vilka möjliga förbättringar som kan 
göras för den här typen av program. 

1.3 Frågeställningar 
För att uppfylla denna studies syfte och mål har olika frågeställningar formulerats: 

1. Vad är översättningar, och hur används terminologi vid översättningar?  

2. Vad är kvalitetskontroll av översättningar, och varför bör den göras? 

3. Hur görs kvalitetskontroll av översättningar idag, speciellt med tanke på terminologi? 
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4. Vilka verktyg finns för att automatiskt kontrollera terminologi i översättningar, och hur 
bra fungerar de? 

5. Hur kan terminologi i översättningar kvalitetskontrolleras automatiskt? 

1.4 Avgränsningar och begrepp 
Med översättningar syftas här på tvåspråkiga filer med översättningar av tekniska texter, som 
skapas med hjälp av översättningsminnen och med tillgång till lämpliga termdatabaser. Då 
tvåspråkiga filer med segmenterade översättningar och översättningsminnen inte anses skilja 
sig nämnvärt åt, i förhållande till en kontroll av deras innehåll utifrån en termdatabas, används 
genomgående bara benämningen ”översättning” för båda typerna av filer. 

Begreppet översättning är även relaterat till (och kan utgöra en del av) lokalisering, 
internationalisering och globalisering. Dessa begrepp beskrivs mer i avsnittet 2.1.3 
Globalisering, Internationalisering, Lokalisering och Översättning (GILT). För enkelhetens 
skull används i denna uppsats dock bara ”översättning” även där det skulle kunna ersättas 
med dessa större begrepp. 

När något översätts görs det från en text skriven på ett källspråk (originalet) till ett målspråk 
(själva översättningen). På motsvarande sätt benämns termer som käll- respektive måltermer 
beroende på om de står skrivna på källspråket (i originalet) eller på målspråket (i 
översättningen). 

Kvalitetskontroll är ett stort begrepp. I denna studie har det begränsats till att primärt bara 
behandla konsekvenskontroll av terminologianvändning i översättningar. 

1.5 Metod och struktur 
Denna studie har genomförts i flera steg, som till viss del också återspeglas i strukturen hos 
denna uppsats. De metoder som har använts beskrivs övergripande nedan och mer ingående i 
det senare kapitlet 3 Metod. 

Först genomfördes en litteraturstudie för att ge en teoretisk bas att utgå ifrån och samtidigt 
besvara de två första frågeställningarna. (Kapitel 2 Teoretisk bakgrund) 

Därefter genomfördes intervjuer med personer inblandade i kvalitetskontroll av översättningar 
på en översättningsbyrå, för att på så sätt få svar på den tredje frågeställningen och en praktisk 
återkoppling till de mer teoretiska svaren på de två första frågeställningarna.  
(Kapitel 4 Intervjuer: Kvalitetskontroll i praktiken) 

Sedan genomfördes utvärderingar av fyra olika programs funktioner för kontroll av 
terminologi i översättningar, för att därigenom svara på den fjärde frågeställningen.  
(Kapitel 5, 6 och 7.) 

Resultatet från utvärderingarna diskuteras sedan i relation till teori och intervjuernas resultat, 
och möjliga förbättringar av programmen tas upp. (Kapitel 8 Sammanfattande diskussioner) 

Slutligen sammanfattas hela studien och dess mål i de avslutande rekommendationerna, som 
även besvarar den femte frågeställningen. (Kapitel 9 Utblick och rekommendationer för 
automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar) 
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2 Teoretisk bakgrund 
Här ges en introduktion till de ämnen, begrepp och frågeställningar som tas upp senare i 
uppsatsen. 

2.1 Översättning 
Då översättningar utgör ett viktigt användningsområde för terminologi ges här en kort 
teoretisk presentation av översättning. 

2.1.1 Vad är översättning? 
En definition av översättning enligt Eugene A. Nida lyder: 

Översättning är att på målspråket producera närmaste naturliga motsvarighet till 
källspråkets textmaterial, i första hand i fråga om betydelsen, i andra hand i fråga om 
stilen. (Nida, 1975, s.32; översatt av och återgivet i Ingo, 1991, s.21) 

Frågan om översättning alls är möjlig har förekommit sedan urminnes tider. Om både form 
och betydelse (som tillsammans med pragmatiska aspekter kan sägas utgöra språket) ska 
bevaras utan någon som helst förändring i en översättning, blir också översättning en 
omöjlighet. I allmänhet ställs som tur är dock inte sådana krav på en översättning. För vissa 
typer av texter som till stor del fungerar tack vare sin form (exempelvis ordlekar och 
reklamtexter) kan dock sådana önskemål och krav ställas. Därmed blir också mer estetisk-
poetiska texter svårare att översätta. Ibland kan de till och med förlora så mycket i en 
översättning att de inte är meningsfulla att översätta, och då är översättning inte möjlig på 
grund av att formkraven inte kan uppfyllas. (Ingo, 1991) 

För att kunna svara ja på frågan om översättning är möjlig måste kravet på oförändrad form 
och betydelse justeras. Om översättning istället ses som överföring av information eller 
semantiskt innehåll från ett källspråk till ett målspråk (vilket det i allmänhet ses som) blir den 
mer möjlig. Då måste dock mindre avvikelser beroende på språkens olikheter accepteras. 
Trots att det i en översättning inte alltid är möjligt att använda samma morfologiska, 
syntaktiska och lexikala lösningar som i originaltexten, kan översättningens kommunikativa 
funktion ändå motsvara originaltexten. Även om kravet på bevarad form inte längre är 
absolut, bör översättaren ändå sträva efter att behålla en likvärdig form. (Ingo, 1991) 

Diskussionen om översättningars omöjlighet har enligt Ingo (1991) sammanfattats träffande 
av Georges Mounin: 

Översättning är i teorin omöjlig, men i praktiken relativt möjlig. (Återgivet i Ingo, 1991, 
s.21) 

2.1.2 Ekvivalens – vad är en bra översättning? 
Enligt Ingo (1991) råder det inom översättningsvetenskapen ingen enighet om hur begreppet 
ekvivalens ska tolkas, men i allmänhet används det för att syfta på ”det semantisk mest exakta 
motsvarighetsförhållandet” (Nida, 1964; återgivet i Ingo, 1991).  

Jakobson (1959; nytryck 2000) menar att det vid översättning mellan språk oftast inte finns 
någon fullständig ekvivalens mellan [semantiska] kodenheter, men meddelanden kan ändå 
fungera som adekvata tolkningar av främmande kodenheter eller meddelanden. En 
översättning från ett språk till ett annat kan oftast ersätta meddelanden på ett språk med hela 
meddelanden på ett annat språk, men inte för de separata kodenheterna. Översättning innebär 
alltså två ekvivalenta meddelanden, men med två olika kodningar. 
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Det ursprungliga innehållet hos en översättning kan förändras beroende på olikheter i vad 
grammatiska kategorier för olika språk kan kräva. Exempelvis om genus ska ha en 
bestämning eller inte för ryska och engelska. Men ju större kontexten kring meddelandet är, 
desto minde information förloras. (Jakobson, ibid.) 

Newmark (1988) menar att huvudsyftet med översättning ibland sägs vara att uppnå en 
”ekvivalenseffekt”, att frambringa samma (eller så lika som möjligt) effekt hos läsaren av 
översättningen som för läsaren av originalet. Enligt Newmark är detta dock ett 
eftersträvansvärt resultat snarare än ett mål med en översättning. I vissa fall kan det vara svårt 
att uppnå, om exempelvis källtextens syfte är att påverka läsaren och måltextens syfte är att 
informera (eller tvärt om), eller om det är ett för stort kulturellt glapp mellan käll- och 
målspråken. Ekvivalenseffekten är enligt Newmark (ibid.) en viktig princip som kan tillämpas 
i diskussioner kring översättningar, då det sällan finns en enda korrekt översättning till en 
given mening. 

2.1.3 Globalisering, Internationalisering, Lokalisering och Översättning (GILT) 
Akronymen GILT (Globalization, Internationalization, Localization, Translation) används 
ofta för att gemensamt benämna dessa processer som är relaterade till varandra. En mer logisk 
benämning vore kanske att vända på akronymen till ”TLIG”, då det bättre speglar den 
historiska utvecklingen, och den ordning som betydelsen av dessa processer ofta upptäcks i, 
se Figur 1. (Dunne, 2006a) 

Figur 1: Den ordning som delarna av GILT ofta upptäcks i, med deras omfattning illustrerad i form av 
deras varierande storleksförhållanden. Figur fritt efter Dunne (2006a). 

Omfattningen på de olika processerna speglas däremot mer korrekt i av processernas 
ursprungliga ordningsföljd i akronymen GILT. Det gör även processernas interna beroenden: 
Om översättning och lokalisering ska lyckas bra beror till stor del på om tidigare genomförda 
strategier för internationalisering har lyckats. Dessa är i sin tur beroende av att strategier för 
globalisering stöds på en företagsnivå. Lokalisering blir avsevärt svårare och dyrare om ett 
globalt perspektiv saknas. (Dunne, 2006a)  

Nedan ges en genomgång av de olika processerna i den ”omvända” ordning som de oftast 
upptäcks i enligt Figur 1. 

Översättning: Anpassningar i teknisk och fackspråklig översättning 
Ingo (1991) menar att ju längre ifrån varandra käll- och målspråket är kulturellt, desto större 
behov kan finnas av kompletteringar för att förklara ord eller uttryck som förekommer i 
texten. Annars kan texten bli alltför svår att förstå för läsaren, eller uppfattas fel.  

Även Newmark (1988) menar att översättaren kan behöva lägga till olika typer av information 
i sin översättning, främst kulturell (för att överbrygga skillnader mellan käll- och målspråkets 
kulturer), teknisk (för att förklara ämnet) och språklig (för att förklara nyckfulla ordval). 

T L I G
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Ett vanligt och effektivt sätt att hantera detta är att löpande i texten infoga förklarande ord 
eller uttryck som hjälper läsaren i rätt riktning. Exempelvis kan ett beskrivande (här 
kursiverat) tillägg som ”arbetartidningen Työmies” användas för att på så sätt introducera det 
okända. Sådana kompletterande tillägg ska bara användas om de verkligen behövs, beroende 
på vad läsarna av målspråket kan tänkas känna till eller inte. För stor användning av 
kompletteringar gör istället texten tungrodd och banal. (Ingo, 1991) 

Istället för kompletteringar direkt i texten, kan de placeras som fotnoter längst ner på sidan, 
där de också kan få ta lite mer plats. Typen av originaltext påverkar hur stort behovet av 
kompletterande förklaringar är. För informativa texter som exempelvis facklitteratur, behövs 
de i större grad än för skönlitteratur, där de oftast är färre och kortare. Vid bibelöversättningar 
behövs exempelvis omfattande textkomplettering för att förklara mått, vikter, mynt och 
ortsnamn. (Ingo, 1991) 

Både Ingo (1991) och Newmark (1988) nämner även att översättning av egennamn kan 
behöva anpassas efter vilken målspråkskulturen är, exempelvis är det bara engelsmännen som 
refererar till ”Engelska kanalen” som deras. Om namn alls ska översättas eller förändras 
(exempelvis stavningen) beror även det till viss del på vilka språk det handlar om. 

Lokalisering 
Lokalisering definieras av the Localization Industry Standards Association (LISA) som 
”processen att modifiera produkter eller tjänster för att ta hänsyn till skillnader på olika 
marknader” (Lommel, 2007, s.49, egen översättning). Även om det finns ett överlapp mellan 
översättning och lokalisering, inriktar sig lokalisering utöver ren översättning i allmänhet på 
viktiga icke-textuella komponenter av produkter eller tjänster. (Lommel, 2007) 

De frågor som Lommel (ibid.) menar att lokalisering bör ta hänsyn till är: 

• Språkliga aspekter som förutom översättning av själva produktens användargränssnitt 
och dokumentation också kan omfatta exempelvis marknadsföringsmaterial och 
webbsidor. Även om översättning utgör en stor del av detta kan även andra 
modifieringar av produktens design krävas, för att till exempel stödja språk som kräver 
längre eller kortare utrymme för texten i gränssnittet. 

• Fysiska aspekter som kan behöva förändras för att produkten eller tjänsten ska 
accepteras på den lokala marknaden är vanliga, och kan vara både tidskrävande och 
kostsamma. Exempelvis behöver bilar justeras beroende på det råder höger- eller 
vänstertrafik, och tangentbord behöver anpassas för att stödja inmatning på olika språk. 

• Affärsmässiga och kulturella aspekter som behöver anpassas till lokala 
förutsättningar och brukare. Lokala format för telefonnummer och adresser måste 
stödjas, och redovisningsprogram måste anpassas till lokala skatteregler. Kulturella 
aspekter kring hur information ska presenteras (val av ikoner, bilder, färger etc.) kan 
också behöva tas upp, liksom exempelvis vilken betalningsmetod för e-handel som 
används (bara kreditkort?). 

• Tekniska aspekter som att program kan behöva omkonstrueras eller designas om för 
att kunna stödja andra språk och andra typer av innehåll, exempelvis östasiatiska språk 
som kräver större teckentabeller. 

Något som kan verka vara en stor skillnad jämfört med traditionell översättning och 
texthantering är enligt Pym (2005) den diskursiva icke-linjäritet som uppstår genom 
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”leveraging” (uppdelning mellan programkod och innehåll av naturligt språk) och ”chunking” 
(uppdelning i mindre delar). Leveraging innebär att olika delar av en text bearbetas på olika 
nivåer, ofta av olika personer, och chunking används för att först dela upp och sedan på nytt 
sätta samman delarna till nya helheter. Elektroniska texter som exempelvis hjälpfiler är 
tydliga exempel med icke-linjäritet, då de oftast inte läses från början till slut utan söks 
igenom eller navigeras i med hjälp av hyperlänkar. (Pym, 2005) 

Ju mer en användare interagerar med en produkt, desto större lokalisering av den krävs. Vad 
som ska lokaliseras, och i vilken grad, påverkas av marknadsmässiga ställningstaganden. 
Lokalisering blir därmed också en affärsprocess som beror på en organisations prioriteringar 
och behov. (Lommel, 2007) 

Internationalisering 
Internationalisering definieras av LISA som ”processen att på en teknisk/designmässig nivå 
säkerställa att en produkt enkelt kan lokaliseras” (Lommel, 2007, s.49, egen översättning). 
Detta görs för att slippa senare omkonstruktion eller omdesign av program när de väl ska 
lokaliseras. Internationalisering innebär alltså att kulturella antaganden avlägsnas från 
produkter under utvecklingen, för att den senare ska kunna lokaliseras mer effektivt. 
Funktionaliteten hos en produkt abstraheras bort från specifika kulturer, språk eller 
marknader, för att sedan stöd för andra marknader eller språk enklare ska kunna integreras. 
(Lommel, 2007) 

Graden av internationalisering som behövs beror bland annat på vilka språk produkten ska 
lokaliseras till. En från början engelsk produkt som ska lokaliseras till exempelvis franska, 
kräver mindre internationaliseringsarbete än om den dessutom ska stödja lokalisering till 
exempelvis japanska eller hindi, som kräver mer planering och större designmässigt 
hänsynstagande. (Lommel, ibid.) 

Internationalisering bör, liksom lokalisering, övervägas affärsmässigt i förhållande till vilka 
språk och regioner produkten kommer att säljas i. Även om det kan vara lockande att skära 
ner på arbetet med internationaliseringen och vänta med det tills produkten ska lokaliseras, 
medför detta oftast istället extra omkostnader och försenade leveransdatum. En tumregel är att 
förutsätta att det tar dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket att lokalisera en produkt 
som inte är ordentligt internationaliserad från början. (Lommel, ibid.) 

Globalisering 
Globalisering definieras av LISA som ”processen att ta alla nödvändiga tekniska, finansiella, 
företagsledningsmässiga, personalmässiga, marknadsföringsmässiga och andra 
företagsmässiga beslut som behövs för att främja internationella affärer” (Lommel, 2007, 
s.49, egen översättning).  

Detta kräver bra planering av både internationaliserings- och lokaliseringsfaserna, och 
förståelse för dem som delar av en större global produktutvecklingscykel som påverkar alla 
delar av affärsverksamheten (Lommel, 2007). 

För att minimera kostnader och säkerställa effektiv internationalisering och lokalisering 
behöver företag börja ”tänka globalt” från start. En produkts kravspecifikation ska bygga på 
analyser av marknadspotentialer för alla lokala marknader som är önskvärda, istället för en 
specifikation som i första han utvecklats för en specifik marknad och sedan anpassats mer 
eller mindre passande till andra marknader. (Lommel, ibid.) 
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Vid utvecklingen av en internationaliserad produkt bör två principer beaktas: flexibilitet och 
översättningsbarhet (eng. ”translatability”). En flexibel produkt är lätt att förändra, 
exempelvis en bil där styrningen kan placeras på höger eller vänster sida utan att behöva 
omstrukturera hela växel- och styrsystemet. En översättningsbar produkt har allt 
översättningsbart innehåll lätt tillgängligt och skrivet med översättning av det i åtanke, 
exempelvis bör text i gränssnitt inte hårdkodas in i programvara. Om dessa principer 
uppmärksammas under designfasen undviks många potentiella problem. (Lommel, ibid.) 

Efter kvalitetskontroll av den internationaliserade produkten följer lokalisering av den, och 
det är här fördelen och nyttan med internationalisering lönar sig. Även den lokaliserade 
produkten ska kvalitetskontrolleras (mer om den språkliga delen av detta i 2.3 
Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av översättningar). Globalisering omfattar hela 
designcykeln, även när en produkt är introducerad på olika marknader bör stöd för lokal 
kundsupport finnas, och slutligen en omstart av hela designcykeln för en ny version av 
produkten. (Lommel, ibid.) 

2.1.4 Översättningsminnen 
Tidigare översättningar […] innehåller fler lösningar till fler översättningsproblem än 
någon annan tillgänglig källa. (Isabelle, 1992; återgivet i Macklovitch, 1994, s.158, egen 
översättning) 

Olika typer av språkteknologi kan hjälpa översättare att producera bättre resultat på kortare 
tid. Genom att automatisera tråkiga och tröttsamma moment i översättningen där översättaren 
lätt kan göra fel åstadkoms översättningsvolymer som annars hade varit omöjliga att uppnå. 
(Lommel, 2007) 

Texter revideras ofta för nya produktversioner, men det är inte försvarbart att låta någon 
översätta en hel text där bara delar av den har förändrats. För att hantera detta bättre kan ett 
översättningsminne (ÖM) användas, som lagrar texter och deras översättningar uppdelade på 
segment (som oftast är meningar). När sedan en ny version av texten översätts kan 
översättningsminnet automatiskt ersätta de oförändrade delarna med de tidigare 
översättningarna. Därmed kan den mänskliga översättaren istället bara fokusera på det nya 
innehållet. När text bara är delvis förändrad visas de närmsta matchningarna (vilka hittas med 
hjälp av ”fuzzy matching”1) och deras översättningar för översättaren, som då utifrån dem kan 
göra en ny översättning. (Lommel, 2007) 

Översättningsminnen ger bäst resultat när källmaterialet är enhetligt, och lämpar sig väl för 
översättning av teknisk dokumentation eller tekniskt innehåll. Vid översättning av 
marknadsföringsmaterial är översättningsminnen mindre lämpliga, då översättarna ofta kan 
vilja omstrukturera och skriva om texten. I sådana fall blir även bristen på kontext och 
översikt vid användning av översättningsminnen tydligare. (Esselink, 2000) 

 

 

 

                                                           
1 Att hitta en vedertagen svensk motsvarighet till den engelska termen ”fuzzy matching” (”oskarp matchning”?) 
var svårt, i resten av denna uppsats benämns en sådan matchning helt enkelt som en ”fuzzy matchning”. 
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2.2 Terminologi 
Terminologi kan ha olika betydelser och användningsområden, här ges en teoretisk 
sammanfattning av sådant som är relevant för denna studie. 

2.2.1 Vad är terminologi? 
Sager (1990) ger en formell definition av terminologi: 

Terminologi är studiet av och det verksamhetsområde som rör insamling, beskrivning, 
behandling och presentation av termer, dvs. lexikala enheter som tillhör specialiserade 
användningsområden i ett eller flera språk. (Sager, 1990, s.2, egen översättning) 

Själva ordet ”terminologi” (eng. ”terminology”) kan enligt exempelvis Sager (1990) och 
Cabré (1996) ha tre olika betydelser: utövandet av aktiviteten att samla in termer, 
vetenskapsgrenen som handlar om facktermer, eller en samling med termer från ett speciellt 
ämnesområde. 

Terminologiarbete (den första betydelsen ovan) innebär praktiska metoder för att begrepp och 
termer inom ett fackområde ska inventeras, analyseras, beskrivas (begrepp definieras och 
termer rekommenderas) och presenteras i form av ordlistor eller termbanker (dvs. som 
terminologi). (Spri & TNC, 1999) 

Spri och TNC (1999) ser det svenska ordet ”terminologi” som tvetydigt, uppdelat på: 

• Terminologilära (ibland bara terminologi), en vetenskapsgren som handlar om 
terminologiska principer och metoder, hur samlingar av termer bildas, struktureras, 
utvecklas, används och beskrivs. 

• Terminologi, en samling ord och uttryck som är speciellt betydelsetunga inom ett 
specifikt område. 

Nedan återges först en presentation av terminologilära, följt av en djupare genomgång av 
termers egenskaper, och slutligen mer om terminologiarbete och användning av terminologi. 

2.2.2 Terminologilära 
Terminologilära är ett tvärvetenskapligt fackområde baserat på bland annat kunskapsteori, 
logik, informationsvetenskap och lingvistik. Det är en relativt ny disciplin som har utvecklats 
sedan 1920-talet i takt med ökande industrialisering, specialisering och 
internationalisering.(Spri & TNC, 1999) 

Kärnan i terminologilära utgörs av relationerna mellan fyra centrala begrepp: referent, 
begrepp, term och definition (Spri & TNC, 1999). Dessa återges i Figur 2 nedan och beskrivs 
sedan mer detaljerat. 
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Figur 2: Tetraedermodell med centrala begrepp för terminologilära. Fritt efter Spri och TNC (1999). 

Tetraedermodellen bygger på Ogdens och Richards semiotiska triangel (1923; omnämnd i 
exempelvis Cabré, 1996) men har här en extra dimension i form av en definition (Spri & 
TNC, 1999). De ingående delarna i modellen beskrivs av Spri och TNC (1999) som följer: 

• Referenter som är företeelser i verkligheten, exempelvis objekt, händelser eller 
egenskaper. Dessa kan vara både konkreta och abstrakta. Referenter kategoriseras 
utifrån vilka egenskaper de har gemensamt med andra referenter. 

• Begrepp som formas utifrån de egenskaper en viss grupp av referenter har. Begrepp är 
mentala föreställningar och byggs upp av en samling olika kännetecken, som är 
abstraktioner av egenskaper hos en eller flera referenter. Unika kombinationer av 
kännetecken utgör ett begrepp. Begrepp kan också delas upp i allmänbegrepp som 
anknyter till en grupp av referenter (som exempelvis träd) och individualbegrepp som är 
kopplat till en unik referent (exempelvis just den korkek som tjuren Ferdinand brukar 
sitta under). 

• Termer är benämningar på de begrepp som bara existerar i tankevärlden. En term är ett 
fackspråkligt ord eller uttryck för ett begrepp. Därmed behöver inte alla kännetecken för 
ett begrepp beskrivas, utan betydelsen kan förmedlas på en språklig nivå med hjälp av 
en term. 

• Definitioner är språkligt utformade beskrivningar av ett begrepp som bygger på dess 
kännetecken och avgränsar begreppet mot andra begrepp. Definitioner är viktiga för att 
underlätta kommunikation, speciellt när många är inblandade och alla ska vara överens 
om vilket begrepp som avses. 

De heldragna linjerna i tetraedern utifrån begreppet överst visar att alla ”förbindelser” mellan 
de övriga delarna (referent, term och definition) går genom begreppet (därav de streckade 
linjerna som går direkt mellan referent, term och definition). Begreppet finns alltid med, även 
om ett eller fler andra ”hörn” saknas. Det kan finnas begrepp utan termer, referent 
(exempelvis jultomten?) eller definition, men begreppet är utgångspunkten för allt 
terminologiarbete. (Spri & TNC, 1999) 

Begrepp 

Referenter 

Definition 

Termer 

 

träd 

tree 

arbre 

Baum 

Högvuxen, icke klättrande vedväxt 
med genomgående huvudstam …  
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Begrepp kan utifrån sina relationer till andra begrepp ordnas i olika begreppssystem. Dessa 
presenteras i begreppsdiagram som visar på generiska, partitiva och associativa relationer 
mellan begreppen (eller en kombination). När till exempel två begrepp har några 
gemensamma kännetecken, men ett av dem har minst ett särskiljande kännetecken mer än det 
andra råder en generisk begreppsrelation mellan dem. Det begrepp med fler särskiljande 
kännetecken kallas då för underbegrepp (underordnat begrepp) och det andra kallas för 
överbegrepp (överordnat begrepp). (Spri & TNC, 1999) 

2.2.3 Vad är en term (jämfört med vanliga ord)? 
Ingo (1991) skiljer på ”vanliga” ord och termer genom att lingvistikens utgångspunkt (för 
vanliga ord) i allmänhet är relationen mellan ett begrepp och en symbol. Inom terminologi är 
utgångspunkten istället referenten utanför språket, exempelvis en produkt som behöver en ny 
benämning. Begreppet byggs upp av begreppskännetecken, som i sin tur baseras på 
egenskaper hos referenten. De kan vara dels inre, grundat på hur referenten ser ut, och yttre, 
grundat på referentens funktion, ändamål, användning, och så vidare. 

Cabré (1996) ger en utförlig genomgång av terminologi, och skillnaderna mellan ord och 
termer i form av jämförelser mellan lexikologi (en gren av lingvistik som handlar om 
ordförråd) och terminologi. Framför allt vad gäller metodologi skiljer de sig åt vad gäller 
datainsamling, metod för sammanställning, hantering av data och presentation av data i 
ordlistor. 

Lexikologi ser ingen betydelse utanför ordet i sig självt, medan terminologi ser begreppet som 
primärt och ser det som oberoende av den term som betecknar det. Lexikologi tar hänsyn till 
grammatik och beskriver orden med hänsyn tagen till deras användning i kontext som ett steg 
mot en diskurs. Terminologi är ur det perspektivet bara intresserat av termen i sig själv, och 
inte av dess böjning eller syntax. När lingvistik tar hänsyn till ords historiska förändringar 
bryr sig traditionell terminologin bara om deras samtida form. (Cabré, 1996) 

Lingvistik i stort och därmed även lexikologi förespråkar fri utveckling av språket, medan 
terminologi inte vill undvika ingripanden utan snarare förordar normalisering av ord, vilket är 
ett av terminologins syften. (Cabré, 1996) 

Ett ord kan beskrivas med en mängd systematiska lingvistiska egenskaper, och en referens till 
ett element i verkligheten. En term kan beskrivas med en liknande mängd lingvistiska 
egenskaper, men där termen används inom en specialiserad domän. En rent lingvistisk analys 
av termer från en specialiserad domän skulle inte visa på skillnader jämfört med vanliga ord. 
Men i en större jämförelse mellan termer och ord ur en ordlista skulle vissa skillnader 
framträda. Exempelvis kan förekomsten av vissa latinska och grekiska delar av ord och 
frekvenser av frasstrukturer i terminologi antyda en viss urskiljning. Dessutom består termer 
nästan enbart av substantiv, med undantag för några få verb, adjektiv och fraser. En allmän 
ordlista innehåller däremot alla grammatiska kategorier av ord. (Cabré, 1996) 

Pragmatiskt kan ord och termer enligt Cabré (1996) skiljas åt utifrån: 

• Deras användare 
Användare av ord är de som talar ett språk, användare av termer inom ett specifikt 
område är de som är yrkesverksamma inom det området. 

• Situationer där de används 
Ord används i en mängd olika situationer, medan termer inom ett område är begränsat 
till det området. 
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• Ämnet de förmedlar 
Termer tenderar att referera till begrepp som är relevanta för ett specifikt ämne, medan 
ord kan användas för att prata om vardagligt liv, uttrycka känslor, ge order eller till och 
med referera till språket i sig. 

• Typen av diskurs där de tenderar att dyka upp 
De typer av diskurser som innehåller termer är mer avgränsade (specialiserade texter, 
vetenskapliga, tekniska och väldigt objektiva texter) än de som innehåller vanliga ord. 

Terminologi och lexikologi kan även skiljas åt med tanke på vilka mål de eftersträvar. 
Lexikologi syftar enligt teoretisk lingvistik till att redovisa språkbrukares lexikala kompetens, 
medan terminologi strävar efter att med hjälp av termer etablera en form av referens. 
Terminologi försöker inte förklara termer eller kunskapen hos ämnesexperter, utan snarare 
otvetydigt identifiera segment från en specialiserad yrkesmässig verklighet. (Cabré, 1996) 

Indikationer på ”termighet” 
Experter inom ett visst ämnesområde känner igen terminologiska segment som representerar 
begrepp inom deras disciplin mycket enklare än icke-experter (Cabré, 1999).  

Cabré (1999) ger en lista på test som tillsammans utgör ett bra stöd för att avgöra vart 
gränserna för termer och uttryck går vid extraktion av termer ur en text. Enligt Cabré (1999) 
finns följande indikationer på ”termighet”: 

• Frasen är lexikalt organiserad kring en ordstam (random access memory, central 
processing unit). 

• Andra språkliga element inte kan placeras inuti den terminologiska frasen (”head of 
household” men inte ”head of the household”). 

• Inga av delarna i frasen kan modifieras separat (”power of attorney” är ok men inte 
”power of many attorneys”). 

• Termen kan ersättas med en synonym. 

• Det existerar en antonym inom samma ämnesområde (serieport vs. parallellport). 

• Frekvensen som samma terminologiska fras förekommer med i texter inom ett visst 
specialområde. 

• Frasen utgör i andra språk en ensam lexikal enhet (”hangarfartyg” på svenska blir 
”aircraft carrier” på engelska). 

• Betydelsen hos uttrycket i helhet kan inte härledas från de enskilda betydelserna hos 
dess delar (engelskans ”foxglove” är inte en handske för rävar utan en 
fingerborgsblomma). 

• Förekomsten av vissa språkliga enheter inuti en fras indikerar att frasen allra troligast 
[istället] är en fritt kombinerad sträng (”the performance of this jazz or soul singer”). 
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2.2.4 Termformer 
Termer kan formmässigt delas upp i olika kategorier efter följande kriterier (Cabré, 1999):  

• Antal ingående morfem. 
Termer kan liksom ord vara enkla eller komplexa.  
Exempelvis acid – acidification, molecule – intramolecular, niter – nitrify. 

• Typerna av morfem som bildar en sammansatt term. 
Termer kan vara avledda ord (ett affix tillsammans med en lexikal stam) eller 
sammansättningar (en kombination av lexikala stammar eller en ordform som bara 
används i sammansättningar tillsammans med en lexikal stam, som sedan kan slås 
samman med olika affix). Exempelvis illness, emotional, telephotography, 
Afro-Caribbean. 
Både enkla (avledda) och komplexa (sammansatta) termer kan användas för att i sin tur 
skapa nya terminologiska enheter, som i nedanstående exempel: 
microfilm microfilming 
synthesis photosynthesis 
pharmacology pharmacological 

• Komplexa termer kan sättas samman med en kombination av ord som följer en viss 
syntaktisk struktur.  
Exempelvis batch processing, optical character recognition.  
Dessa fraser styrs av samma regler som kombinerar fria fraser och skiljer sig inte på 
något sätt från dessa formmässigt. Detta gör att det är svårt att skilja på terminologiska 
fraser och fritt konstruerade fraser. Det gör det också svårt att avgränsa exakt vilka delar 
som motsvarar den terminologiska frasen, då frastermer ibland kan utgöra sin egen 
beskrivning, till exempel: internal revenue service, taxable income och high-vacuum 
electron beam fusion welding. 

• Termer som formmässigt från början verkar vara enkla kan visa sig vara komplexa. 
Dessa kan vara initialord (WHO - World Health Organization), akronymer (Amex - 
American stock exchange), förkortningar (vol - volume) och kortformer (hyper - 
hyperactive). 

Term(form)er på engelska 
Termer på engelska kan ha samma former som angavs för termer i allmänhet ovan, för att visa 
på detta behölls medvetet exemplen där på engelska. 

Syntaktiskt har termer på engelska oftast formen N N eller Adj N, det finns få termer på 
engelska med formen N Prep N. Termer som består av mer än två ord/termer skapas vanligen 
genom att flera termer med två ord/termer på olika sätt slås samman, modifieras med 
adjektiv/adverb eller samordnas. (Gaussier, 2001) 

Term(form)er på svenska 
Det finns olika former av termer på svenska, enordstermer, flerordstermer och förkortningar. 
En enordsterm kan vara enkla ord som till exempel dator och byggnad, avledningar som till 
exempel datorisera och byggare eller sammansättningar som till exempel datorjournal och 
handdator. Sammansättningar kan i svenskan bli i princip hur långa som helst, till exempel 
produktframtagningsprojektering. En sammansatt term består typiskt av ett led som pekar på 
överbegreppet, och ett led som anger ett kännetecken för begreppet. Till exempel pekar dator 
i handdator på överbegreppet och hand- på ett särskiljande kännetecken. (Spri & TNC, 1999) 
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En flerordsterm består av ett huvudord som pekar på överbegreppet, och där de övriga orden 
pekar på särskiljande kännetecken. I till exempel datorstödd översättning pekar översättning 
på överbegreppet och datorstödd på ett särskiljande kännetecken. Andra exempel på 
flerordstermer är profilerad stång, yttre minne och flytande kristaller. (Spri & TNC, 1999) 

Förkortningar i svenskan består av följande typer, följda av kursiverade exempel (Spri & 
TNC, 1999): 

1. Initialord – IT (informationsteknik) 

2. Förkortningar som uttalas som ord – laser (light amplification by stimulated emission of 
radiation) 

3. Kortord – el(ektricitet), (automo)bil 

4. Klammerformer – tretton(dags)helgen 

5. Teleskopord, hoppressat av början på ett ord och slutet på ett annat – bit = binary digit 

Namn eller term? 
Terminologilära och terminologiarbete intresserar sig enligt Spri och TNC (1999) mest för 
termer (allmänbegrepp), och i mycket begränsad omfattning för egennamn 
(individualbegrepp). Namn som ”Regeringen” kan i uttryck som ”Regeringen är samlad på 
Harpsund.” stå för en enda referent. Men i uttryck som ”En regering kom, en annan gick.” är 
”regering” snarare en term som står för ett allmänt begrepp. Vad som från början är ett namn 
kan bli en del av en term, som till exempel Brocas afasi. Om en sådan term blir vanlig 
försvagas namnkaraktären och termer börjar skrivas med liten begynnelsebokstav, som 
exempelvis dieselolja.  

2.2.5 Terminologihantering 
Lombard (2006) ger ett exempel på hur brister i terminologihantering i form av inkonsekvent 
källspråksterminologi kan påverka kostnaden för lokalisering av mjukvara:  
Tre utvecklare av samma program skriver utan att rådfråga varandra tre olika felmeddelanden 
med samma innebörd. Även om dessa felmeddelanden beskriver samma problem, är de 
skrivna på olika sätt och använder olika termer för samma begrepp (exempelvis ”close this 
application”, ”quit” eller ”end this program” för att stänga ett program). Därmed vet varken 
översättaren eller användaren av programmet att det egentligen handlar om samma begrepp, 
vilket resulterar i att översättaren får problem med potentiella synonymer och att användaren 
får svårare att förstå programmet. (Lombard, 2006) 

Översättningar kostar mer för ”nya” ord än för sådana som kan återvinnas från tidigare 
översättningar. Om samma term alltid skulle användas istället för tre olika termer för samma 
begrepp, skulle översättningen av två synonymer kunna elimineras, liksom kostnaden för att 
översätta synonymerna. Ju fler språk något översätts till, desto större blir denna besparing. 
Om exempelvis en förekomst av en synonym översätts till 20 språk, innebär det att den 
onödiga kostnaden för att översätta den ökar 20 gånger, jämfört med om den istället först hade 
bytts ut mot en standardiserad term. (Lombard, 2006) 

Om 1000 felmeddelanden med varsin onödig synonym översätts till 20 språk, innebär det 
alltså en ökning av kostnaden för att översätta med 20 000 gånger vad översättningen av ett 
ord kostar. Om kostnaden för ett ord är 25 cent, innebär det alltså att 5 000 dollar skulle 
spenderas i onödan. Dessutom förs källspråkets inkonsekvenser vidare till fler målspråk och 
orsakar därmed fler onödiga svårigheter för översättare och användare. (Lombard, 2006) 
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Många mjukvaruföretag saknar rutiner för att hantera sin källspråksterminologi, enligt 
Lombard (2006) på grund av omedvetenhet om vikten av detta, att det inte ingår i deras 
cykler, flöde och processer för utveckling, och att det är svårt att räkna ut dess räntabilitetstal 
(eng. ”return on investment”, ”ROI”). Om företagen istället skulle börja hantera sin 
källspråksterminologi skulle det innebära fördelar både för dem själva och för branschen i 
helhet, då tydligare terminologi både minskar kostnader och förenklar lokalisering, samtidigt 
som det ger en mer användbar lokaliserad produkt. Ett företag som använder tydlig och 
konsekvent terminologi får sannolikt också större förtroende av kunder och affärspartners. 
Dessutom måste dokumenterad och konsekvent terminologi vara tillgänglig för att fullt ut 
kunna dra nytta av framtida maskinöversättning. (Lombard, 2006) 

Terminologihantering är enligt Esselink (2000) en ofta underskattad uppgift i 
lokaliseringsprojekt. Tidsbegränsningar tillåter sällan grundlig efterforskning för att hitta 
korrekta översättningar till specifika termer eller för att underhålla termdatabaser. 
Terminologi är likaväl en kritisk uppgift för både tillverkare och leverantörer engagerade i 
lokalisering.  

Mjukvarutillverkare behöver hålla sin terminologi konsekvent för en produkt och mellan olika 
produkter och utgåvor. Att behandla och kontrollera terminologin är då absolut nödvändigt, 
speciellt när en tillverkare använder flera olika översättningsleverantörer. Överensstämmelse 
med terminologi hos det operativsystem som mjukvaran verkar i är också viktigt. (Esselink, 
2000) 

2.2.6 Termdatabaser 
Ett system för att hantera terminologi (eng. ”Term Management System”, TMS) låter 
användare lagra terminologisk information så att den kan användas i framtida 
översättningsprojekt. Moderna system för terminologihantering tillåter lagring på ett mer 
begreppsbaserat sätt än tidigare system gjorde, så att samtidig mappning mot flera olika språk 
stöds. Dessutom tillåter de en fri struktur på termposterna, så att översättarna själva kan 
definiera vilka fält de vill ha. (Bowker, 2003) 

Termdatabaser är uppbyggda av termposter, som vardera behandlar ett begrepp och kan 
innehålla en mängd språklig och utomspråklig information rörande det begreppet i ett eller 
flera språk. Denna information kan exempelvis röra ämnesområde, ekvivalenter i ett eller 
flera språk, grammatisk information (som ordklass och genus), synonymer, definitioner, 
kontext, noteringar om användning eller andra kommentarer. (Bowker, 2003) 

I termposter bör termerna skrivas i grundform (substantiv i oböjd singularform, adjektiv i 
oböjd form, verb i infinitiv) och med liten begynnelsebokstav om den inte alltid skrivs med 
stor begynnelsebokstav (Spri & TNC, 1999). För att snabba upp den tid som krävs för att 
justera termers form när de har klippts in i en översättning, väljer en del översättare att istället 
ha den vanligaste formen, eller flera former av en term, i dess termpost (Bowker, 2003). 

Inom lokaliseringsindustrin blir det mer och mer vanligt att termdatabaser bara innehåller en 
käll- och målterm, och möjligen en kommentar om källtermen har flera möjliga 
översättningar beroende på kontexten. Några orsaker till detta är att genomloppstiden i 
lokaliseringsindustrin ofta är så kort att det inte finns tid för att förbereda detaljerade ordlistor. 
Dessutom kan den terminologi som används förändras snabbt, ibland till och med för samma 
kund, och då krävs nya ordlistor varje gång kunden vill ha en produkt lokaliserad. Dessutom 
är översättaren, som också måste ha korta genomloppstider, bara intresserad av de termer som 
är godkända av kunden, och termens kontext om det finns mer än en översättning till den. Det 
faktum att teknologi gör det enklare att snabbt sammanställa och överföra information har 
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bidragit till denna trend att behandla termdatabaser som engångsprodukter istället för som 
långvariga register. (Bowker, 2003) 

Maskinläsbara termdatabaser 
Termdatabaser är i normala fall avsedda för att användas av mänskliga översättare, men även 
en annan typ av användare som kan behöva tillgång till terminologisk information: datorer. 
Exempelvis kan system för maskinöversättning inom specifika ämnesområden behöva 
tillgång till både allmänna ordlistor och specialiserade terminologiska resurser. (Bowker, 
2003) 

En stor skillnad jämfört med en mänsklig användare är dock vilken typ av information som 
behövs. En mänsklig översättare kan skapa en termpost med bara viss information om en 
term, som dess ekvivalent på ett annat språk och dess definition eller kontext. Om 
översättaren redan känner till de inblandade språkens grammatik kan sådan information 
utelämnas i termdatabasen. (Bowker, 2003) 

En dator utan intelligens kan däremot inte förstå definitioner eller kontextuella exempel, den 
har inte heller någon medfödd kunskap om grammatik eller omvärldskunskap. Därför måste 
terminologiska resurser som ska vara maskinläsbara innehålla detaljerad grammatisk 
information som ordklass, genus och numerus, noterat på ett explicit och välstrukturerat sätt. 
Även morfologiska data för bland annat oregelbundna pluralformer eller verbkonjugationer 
krävs.(Bowker, 2003) 

Ordlistor i lokaliseringsprojekt 
Esselink (2000) ser en terminologisk ordlista som en tvåspråkig lista med nyckelord eller 
fraser och deras ekvivalenta översättningar. (Jämfört med en termdatabas som är en 
datasamling som definierar begrepp, ofta inom ett specifikt ämnesområde, och vilka termer 
som är knutna till dessa begrepp.) 

Vanligtvis arbetar flera översättare och redigerare samtidigt med olika delar av ett 
lokaliseringsprojekt, vilket kan göra det svårt att upprätthålla konsekvent användning av 
terminologi. För att undvika sådana problem kan en ordlista för projektet skapas. Den baseras 
ofta på en lista med terminologi som skapas i början av projektet. (Några exempel på hur en 
sådan lista kan sammanställas ges i Esselink (2000).) När ekvivalenter till termerna i listan 
har hittats och föreslagits är det mycket viktigt att få listan validerad av kunden innan 
översättningen startar. Nya termer och förändringar av terminologin ska också kommuniceras 
med kunden under projektets gång. Eftersom en sådan ordlista fungerar som grundläggande 
terminologikälla för projektet är det viktigt att termekvivalenterna i den blir rätt från början. 
(Esselink, 2000) 

I de flesta fall påbörjas översättning av hjälp- och dokumentationsfiler innan översättningen 
av mjukvaran är färdig. För att ge översättarna som arbetar med hjälp och dokumentation 
tillräckligt terminologiskt referensmaterial, rekommenderas att skapa en ordlista utifrån 
programmets användargränssnitt i form av menysystem och dialogrutor (en så kallad ”User 
Interface Glossary”). Det kan vara användbart om listan också innehåller information om 
varje terms kontext, om det exempelvis är en menypost eller ett alternativ i en dialogruta. 
Däremot rekommenderar Esselink (2000) inte att alla felmeddelanden och övriga textsträngar 
inkluderas, då det skulle kunna göra listan för stor och ohanterlig. (Esselink, 2000) 

För att undvika att ordlistor och termdatabaser blir för stora delar många lokaliseringsbyråer 
upp sin terminologiinformation i tre olika typer: ordlistor för operativsystemsmiljön, ordlistor 
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för kunden och ordlistor för projektet (inklusive ordlistor för mjukvarans användargränssnitt). 
(Esselink, 2000) 

Översättare bör under sitt arbete ha tillgång till alla olika typer av för projektet relevanta 
ordlistor, och för att se till att de används bör ordlistorna inte vara tillgängliga via olika 
verktyg, då detta kan kräva att översättaren växlar mellan olika verktyg och kontrollerar 
samma term på flera ställen. Om det är alltför besvärligt och tidskrävande att använda 
terminologiresurser kommer översättarna då vara minde benägna att använda dem. (Esselink, 
2000) 

2.2.7 Användning av terminologi vid översättning 
Att identifiera ekvivalenter till specialiserade termer och använda korrekt terminologi utgör 
enligt Bowker (2003) en stor och extremt viktig del av översättningsprojekt.  

Att upprätthålla en ordlista med terminologi går förstås att göra även i exempelvis en 
ordbehandlare. Men specifika system för terminologihantering gör det smidigare att arbeta 
med terminologin. Många system för terminologihantering stödjer sökning efter termer med 
jokertecken (eng. ”wildcard”) eller fuzzy matchning, där termposter som liknar sökmönstret 
hittas. Därmed kan termposter med olika morfologiska variationer, stavningsvariationer eller 
flerordstermer hittas, även om översättaren inte vet exakt hur termen stavas. Vid användning 
av verktyg för terminologihantering tillsammans med översättningsminnen finns även ofta en 
funktion för automatisk terminologiuppslagning. När översättaren då går igenom texten visas 
de termposter som motsvarar lexikala enheter i källtexten. Det kan även gå att i förväg göra en 
sådan genomgång av texten och ersätta termekvivalenter i texten innan översättningen 
påbörjas, som sedan översättaren får godkänna när resten av texten översätts. (Bowker, 2003) 

Även om ordlistor med termer kan hjälpa till att förbättra den terminologiska konsekvensen i 
ett översättningsprojekt, tas detta med hjälp av automatisk termuppslagning ett steg längre, då 
termerna i källtexten automatiskt kontrolleras mot termdatabasen utan att översättaren 
behöver välja vilka av termerna som ska kontrolleras. (Bowker, 2003) 

Genom att använda verktyg för terminologi kan översättare uppnå ökad konsekvens i 
terminologianvändningen. Detta medför inte bara att dokument blir lättare att läsa och förstå, 
utan förebygger också missförstånd. Effektiv terminologihantering kan hjälpa till att minska 
kostnader, förbättra den språkliga kvaliteten och reducera genomloppstiden för 
översättningar, vilket är väldigt viktigt med dagens intensiva tidspress för att snabbt få ut 
produkter på marknaden. (Bowker, 2003) 
 

2.3 Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av översättningar 
Vad som kan anses vara en bra översättning har tagits upp i avsnitt 2.1.2 Ekvivalens – vad är 
en bra översättning?. Nedan följer en genomgång av hur olika typer av kvalitetskontroll kan 
tillämpas på översättningar. 

2.3.1 Vad är kvalitet? 
Inom tillverkningsindustrin kan kvalitet mätas objektivt genom att exempelvis utföra tester, 
uppskatta toleranser och beräkna felfrekvenser hos produkter. Men när en produkt inte låter 
sig bedömas med objektiva mått blir det svårare att definiera kvalitet. Även om det går att 
räkna formella stavfel i en roman är dess läsare troligen mer intresserade av hur originell den 
är, hur handlingen utvecklas och så vidare. Sådana kriterier är dock högst subjektiva jämfört 
med de objektiva och kvantitativa tester som används inom tillverkning. (Dunne, 2006b) 
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Arevalillo Doval (2005) menar att kvalitet för många kunder, företag och översättare kan 
sammanfattas med ett (på engelska två) ord: kundnöjdhet (eng. ”customer satisfaction”). Men 
detta är ett väldigt subjektivt koncept, som kan mätas enligt många standarder.  

2.3.2 Begreppen kvalitetskontroll och kvalitetssäkring 
Begreppet kvalitetskontroll (eng. Quality Control, QC) uppstod under 1940-talet och innebar 
olika tillvägagångssätt för att försäkra sig om att en produkt eller process uppfyllde de krav 
som beställarna ställde. Genom systematisk eller slumpmässig kontroll av slutprodukten 
identifierades och kvantifierades antalet produkter som inte uppfyllde kraven. (Dunne, 2006b) 

Att utföra kvalitetskontrollen var dock både tids- och arbetskrävande, så i början av 1970-talet 
började ledningar försöka flytta över arbetsbördan och ansvaret från kontroll och korrigering 
till själva produktionsprocessen och tillverkarna själva. Fokus flyttades därmed från 
kvalitetskontroll till kvalitetssäkring (eng. Quality Assurance, QA) på tillverkningsföretag. 
Genom att utveckla och implementera strategier för att i förväg identifiera och avhjälpa 
framtida negativa eventualiteter säkras kvaliteten hos den färdiga produkten. (Dunne, 2006b) 

Kvalitetssäkring skiljer sig från kvalitetskontroll genom att det är ett mer processorienterat 
tillvägagångssätt, som säkrar kvalitet genom att förhindra avvikelser från kvalitetsstandarder. 
Till skillnad från kvalitetskontroll fokuserar kvalitetssäkring mindre på vad som görs för att 
istället se på hur det görs, och förutsätter att kvalitetsstandarder har följts genom att kontroll 
har utförts internt eller externt. (Dunne, 2006b) 

2.3.3 Underleverantörstriangeln 
Bass (2006) ger en bild av interaktionen mellan kund, översättningsbyrå och översättare med 
hjälp av ”underleverantörstriangeln” som återges i Figur 3 nedan.  

Figur 3: ”Underleverantörstriangeln”, fritt återgiven efter Bass (2006). 

Bass (2006) menar att kvalitet hos översättningar påverkas av interaktionen mellan de tre 
parterna som är involverade i en översättningsprocess enligt metaforen i Figur 3:  

Första sidan av triangeln ovan visar på hur projektkrav och material för översättning skickas 
från kunden till översättningsbyrån, som går igenom dessa och ber om förtydliganden och 
bekräftelser från klienten. 

Andra sidan visar hur översättningsbyrån försöker försäkra sig om att få tillgång till 
tillräckligt många kvalificerade översättare för att få bra kvalitet på resultatet. 

1   Kund      3 

 

 

Översättnings-     Översättare 
byrå           (frilansare) 

 
 

        2



Automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar 

18 

Tredje sidan representerar den indirekta interaktionen mellan översättaren och kunden, 
exempelvis i form av frågor om ämnesområdet. Dessutom representeras det språkliga 
samspelet mellan översättaren och kundens material. 

2.3.4 Hinder för kvalitet 
Bass (2006) ger en mängd exempel på hinder för ökad kvalitet som påverkar alla inblandade i 
en översättningsprocess.  

• Utmärkt kvalitet hos översättningar begränsas av tillgången på tid och pengar för 
översättningen. Tidsbrist orsakas oftast av bristande planering för översättningen, och 
brist på duktiga, specialiserade översättare medför att högkvalitativ översättning inte är 
billig.  

• Då vad som egentligen utgör kvalitet kan bedömas subjektivt, kan det vara svårt att enas 
om eller att specificera kvalitet för kunden.  

• Bristande kommunikation mellan översättningsbyrån och kunden utgör en annan risk, 
där tystnad inte ska tolkas som ett gott tecken.  

• Översättning kan även försvåras av felaktigheter eller brister i originaltexterna, som 
kunden kanske inte ens är medveten om.  

• Slutligen kan olika tekniska hinder skapa problem. Vid lokalisering ska till att börja 
med kunskap om exempelvis en programvara som ska lokaliseras förmedlas korrekt till 
översättarna. Sedan kan även interna begränsningar i hur programvaran är uppbyggd 
försvåra lokaliseringen (se 2.1.3 Globalisering, Internationalisering, Lokalisering och 
Översättning (GILT)). Dessutom kan verktyg som används i processen ha bristande stöd 
för exempelvis olika Unicode-tecken, och specifika programvaror för översättning har 
liksom andra programvaror brister här och där. Speciallösningar kan krävas för att 
kompensera för felaktig segmentering av texter eller svårlästa filformat. 

2.3.5 Kvalitet ur översättarens perspektiv 
Ur en översättares perspektiv påverkas kvaliteten hos översättningar till att börja med av hur 
lång tid de får på sig för att göra en översättning. Även om det finns en uppskattad tidsåtgång 
med ett visst antal ord per arbetsdag kan många faktorer påverka produktiviteten. För att ge 
översättare mer tid åt själva översättningen kan ibland viktigt förarbete skyndas igenom, men 
detta kan vara kontraproduktivt. Om exempelvis terminologi för ett projekt sammanställs på 
en dag när det egentligen behövs två dagar, kan det resultera i att översättaren istället får 
arbeta med bristfällig terminologi. (Bass, 2006) 

Det är viktigt för kvaliteten att översättare har en tydlig bild av ämnesområdet, och gärna har 
specialiserat sig på det. Dessutom är det viktigt med förståelse för kontexten kring ord som 
ska översättas, detta kan i varierande grad stödjas av olika verktyg för lokalisering. Generell 
kunskap om lokalisering och projektspecifik erfarenhet är nyckelfaktorer för att lyckas bra 
med översättningar. (Bass, 2006) 

2.3.6 Kvalitet ur översättningsbyråns perspektiv 
Översättningsbyråer strävar ständigt efter att ha tillgång till en så hög översättarkompetens 
som möjligt. Numera krävs det inte ”bara” att översättare ska kunna göra utmärkta 
översättningar, de bör även vara fulländade användare av teknik för att kunna uppnå optimala 
resultat. (Bass, 2006) 
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För att kontinuerligt kunna leverera kvalitet till återkommande kunder bör samma arbetsgrupp 
med översättare användas för samma kund. Det kan dock vara svårt att alltid behålla 
arbetsgrupperna helt intakta. För att stödja nya och gamla medlemmar i arbetsgruppen bör 
översättningsbyrån se till att följande resurser finns tillgängliga (Bass, 2006): 

• Kundspecifik stilguide för varje språk 

• Terminologi för varje kund 

• Uppdaterade översättningsminnen för varje kund 

• Lista över krav på det som ska levereras 

• Databas med tidigare frågor och svar 

• En permanent projektledare 

För verklig kontinuitet krävs en robust process för kunskapshantering (eng. ”Knowledge 
Management”) där alla inblandade lätt ska kunna dokumentera relevant projektinformation 
och sprida till övriga inblandade. I realiteten innebär det centralisering och konsekvent 
användning av termdatabaser, översättningsminnen, projektloggar och tidigare frågor och 
svar. Kunskapshanteringen bör vara en del av ett större ledningssystem för kvalitet (eng. 
”Quality Management System”) som vägleder och styr alla processer som påverkar 
projektkvalitet och kundens nöjdhet. (Bass, 2006) 

2.3.7 Kvalitet ur kundens perspektiv 
Ett stort problem inom översättning och lokalisering är att många kunder är nybörjare när det 
gäller översättningar. Därmed kan de på grund av bristande erfarenhet sakna realistiska 
förväntningar på kvaliteten hos översättningar. Genom att i förväg tydligt formulera ett 
projekts kvalitetsspecifikationer är det enklare att uppnå en önskvärd nivå av kvalitet. För att 
exempelvis ta hänsyn till terminologiska preferenser kan en ordlista med terminologi i förväg 
sammanställas och godkännas av kunden. Alla inblandade tjänar på att översättningsbyrån 
kan jämföra kvalitet med dokumenterade gemensamma förväntningar. Det behöver inte vara 
en hel manual, utan en stilguide, en ordlista och riktlinjer för vad kunden granskar och 
godkänner kan vara tillräckligt. Även några få gemensamma riktlinjer för kvalitet kan ha stor 
inverkan på alla parters förväntningar på kvalitet. (Bass, 2006) 

Många kunder har inga egna språkspecialister utan låter ibland externa granskare (med 
målspråket som modersmål och lämplig fackkunskap) kontrollera översättningar för kundens 
räkning. Denna granskning skulle idealiskt ske i samarbete med översättningsbyråns 
arbetsgrupp, men ofta kan den istället snarare bli mer fientlig på grund av oklara 
kvalitetsförväntningar och subjektiva bedömningar av kvalitet. På liknande sätt kan den 
granskning som görs av personal på en kunds kontor där målspråket talas påverkas av 
relationen mellan kunden och kundens kontor där granskningen görs. (Bass, 2006) 

Bass (2006) listar kriterier för hur en kunds (externa) granskning bör göras: 

• Granskaren ska ha lämplig fackmässig och språkmässig kompetens. 

• Granskningen ska fungera som en kvalitetskontroll och inte som en redaktionell 
omarbetning. 

• Målet ska vara att inspektera, inte att granska rad för rad. 
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• Förändringar baserade på personliga preferenser (eng. ”preferential changes”) bör 
undvikas. 

• Kritik ska ges konstruktivt och opartiskt. 

• Fel måste redovisas klart och koncist. 

• Efterfrågade korrigeringar måste vara otvetydiga och möjliga att åtgärda. 

Granskarens uppgift är att verifiera att en översättning följer de terminologiska och 
översättningsmässiga standarder som är överenskomna med kunden, och rapportera 
felaktigheter. Felaktigheter definierar Bass (2006) som: 

• Uppenbara felöversättningar. 

• Användning av felaktig terminologi. 

• Underlåtelse att följa terminologi i ordlistor, termdatabaser och/eller 
översättningsminnen som godkänts av kunden. 

• Underlåtelse att följa etablerade stilguider. 

• Saknad eller ofullständig översättning. 

• Brister i fråga om rättstavning, typografi eller formatering. 

Om granskningen görs i en anda av samarbete och i syfte att uppnå kontinuerlig förbättring, 
kan kunden få en översättning med högre kvalitet samtidigt som översättningsbyrån och 
översättarna får viktig feedback för att kunna förbättra sin prestation. (Bass, 2006) 

Många mindre och medelstora företag kan inte förutse sina framtida försäljningsmöjligheter i 
alla länder, och därmed inte heller sina översättningsbehov. En följd av detta är att 
marknadsföringsmaterial kan behöva översättas snabbt när möjligheter uppenbarar sig, och 
det medför ökad tidspress på översättarna. (Bass, 2006) 

Som en följd av den ökade tillgång på översättningstjänster som globaliseringen medfört har 
också prissättningen på översättningar blivit mer aggressiv, samtidigt som även kvaliteten kan 
variera i större grad. Låga priser är förstås tilltalande, men avsevärt lägre priser än 
genomsnittet tyder på att något fel gjordes när offerten gavs eller att viktiga steg i 
översättningsprocessen saknas. Synen på vad som är kvalitet varierar också världen över. 
(Bass, 2006) 

2.3.8 Vägar till kvalitet 
Att definiera förväntningar på kvalitet och processer för att uppnå kvalitetsmål, är enligt Bass 
(2006) klart enklare än att skriva en objektiv standard för kvalitet hos översättningar. Några 
huvudsakliga vägar för att uppnå kvalitet summeras av Bass (2006): 

• Kvalitet hos källmaterialet underlättar alltid översättning, ett klart och tydligt 
källdokument möjliggör en lika klar och tydlig översättning. 

• Skicklighet när det gäller grunderna är viktigt. Istället för att alltid använda teknologiska 
hjälpmedel, ibland som ett stöd för svagare processer eller mindre skickliga lingvister, 
skulle både översättningsbyråer och deras kunder tjäna mer på större fokus på 
grundläggande ”best-practice” processer. De viktigaste processerna är de som styr 
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vardagliga mänskliga transaktioner i arbetsflödet för översättningar och lokaliseringar. 
De bästa processerna är enkla, lätta att följa och säkerställer generell överensstämmelse 
bland alla som arbetar med översättning och lokalisering. Översättare kan behöva lägga 
mer kraft på viktiga grundläggande uppgifter som research. 

• Att konsensus kring kvalitet kan åstadkommas visas av DIN 2345-standarden för 
översättningskvalitet. Den definierar specifikt hur ett översättningsprojekt ska 
genomföras, vilken information som krävs och vilka kvalifikationer de medverkande 
ska ha (Sturz, 1998; återgivet i Bass, 2006). Översättningskvalitéer enligt DIN 2345 är: 
 

   –   fullständighet 
 

   –   terminologisk konsekvens 
 

   –   korrekt grammatik och lämplig stil 
 

   –   följande av en gemensamt överenskommen stilguide.  
 

DIN 2345 är snarast en lista över förväntningar när det gäller kvalitet, och uppfyllandet 
av dessa medför ökad kvalitet. På grund av begränsningar i tid och budget kan det dock 
vara svårt att få konsekvent terminologi och stil. Eftersom många kunder inte har 
uttalade stilistiska förväntningar för andra språk än sina egna kan detta bli ännu svårare. 
Översättningsbyråer kan i förebyggande syfte utveckla egna generella stilguider, men 
det är ändå inte säkert att dessa tilltalar kundens granskare. 

• En annan kritisk aspekt gäller återinförandet av det översatta materialet till den 
slutgiltiga produkten. Även om själva översättningen har hög kvalitet gör inte det så stor 
nytta om den inte på ett säkert och tillförlitligt sätt kan integreras i den slutgiltiga 
produkten, och därmed sjunker i så fall projektets totala kvalitet. 

• Med hjälp av ett ledningssystem för kvalitet (eng. ”Quality Management System”) kan 
en översättningsbyrå få ett ramverk där grundläggande och komplexa processer kan 
utvecklas, dokumenteras och hanteras för att garantera hög kvalitet hos tjänster. Ett 
sådant system bör inte bara vara en samling dokument med stora ord om hur kvalitet ska 
uppnås. Istället ska dess struktur förstärka lämpliga beteenden och interaktioner som ger 
kontinuerligt förbättrad kvalitet. 

• Översättningsbyråer som vill leverera hög kvalitet till sina kunder bör börja med att 
bedöma kvaliteten hos de översättare de använder sig av. Förutom traditionella 
kvalifikationer som erfarenhet, utbildning och professionalism måste översättare idag 
kunna använda tekniska hjälpmedel. Exempelvis måste de kunna hantera 
översättningsminnen och verktyg för hantering av terminologi, för att leverera 
högkvalitativa översättningar inom de tids- och budgetramar som ställs. 

• En ofta förbisedd väg till ökad kvalitet ligger i hanteringen av terminologi. Även om 
detta är den viktigaste formen av kunskapshantering för en översättare, är det ironiskt 
nog också ett av de första stegen som utelämnas eller reduceras när tiden för ett projekt 
är begränsad. Även om en bra översättare själv upprätthåller en egen enkel tvåspråkig 
termlista, är den inte till så stor nytta då den inte kan delas med resten av deltagarna i 
projektet. Det är översättningsbyråns ansvar att sköta terminologihanteringen för varje 
projekt, även om terminologiarbetet delvis sker i samarbete med kunden och 
översättare. 

• På samma sätt som terminologihantering är hanteringen av översättningsminnen viktiga 
för jämn kvalitet. Översättningsminnen överskuggar dock ofta ordlistor då de har en 
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tydligare inverkan på produktivitet och projektkostnader. Även här är 
översättningsbyrån huvudansvarigt för hanteringen av översättningsminnen. 

Avvägningen mellan tid, kostnad och kvalitet är en ständig balansgång för 
översättningsbyråer och deras översättare. För att avgöra vad som är viktigast krävs en tydlig 
förståelse för kvalitetskraven hos varje projekt och klient. Olika processer som styr alla 
transaktioner i en översättning måste följas, och även hantering av kunskap, terminologi och 
översättningsminnen är viktiga. (Bass, 2006) 

2.3.9 ISO 9001:2000 
Svårigheten att ens definiera kvalitet inom språkindustrin framhäver enligt Dunne (2006b) 
frågor om hur och i vilken omfattning kvalitet kan hanteras i lokaliseringsprojekt. Det för 
tillfället mest använda tillvägagångssättet är enligt ISO 9001:2000 Ledningssystem för kvalitet 
(eng. ”Quality Management Systems”2). 

Att uppnå kvalitet enligt ISO 9001 handlar om att specificera och uppnå kundens krav. 
Utifrån kundens kvalitetskrav (som bör inhämtas innan ett projekt startar) utformar och 
implementerar översättningsbyrån de kvalitetsprojekts- och produktplaner som krävs för att 
möta kundens behov. Dessa utgör sedan översättningsbyråns kvalitetssäkringsprocess, som 
tillsammans med översättningsbyråns standarder används för att kontrollera resultatet från 
varje steg i processen. När produkten levereras till kund jämförs den med kundens 
kravspecifikation för kvaliteten, och feedback inhämtas för att finna framtida förbättringar. 
(Dunne, 2006b) 

En stor skillnad vid tillämpningen av ISO 9001 för språkindustrin jämfört med för 
tillverkningsindustrin är att det inte längre handlar om att producera något nytt, utan snarare 
om att anpassa en existerande produkt. Därmed kan en översättningsbyrå inte styra över 
kvaliteten på ”råmaterialet” i form av källmaterial, eller mäta dess kvalitet på något 
standardiserat objektivt sätt. Att förkasta bristfälligt källmaterial är inte heller ett alternativ i 
ett lokaliseringsprojekt, om översättningsbyrån vill behålla projektet. Detta kan innebära ett 
problem, då användningen av källmaterial som enligt objektiva definitioner av kvalitet är 
bristfälligt allvarligt försämrar kvaliteten hos den färdiga produkten. (Dunne, 2006b) 

Ett problem är också att det i lokaliseringsprojekt sällan ges en fullständig specifikation av 
krav från kunden, som helt enkelt inte vet hur det ska se ut och därför från början anlitar 
översättningsbyrån (Shreve, 2000; återgivet i Dunne, 2006b). Därmed definieras kvalitet som 
oidentifierade förväntningar, och detta utgör en risk och ett avsteg från den kunddrivna 
kvalitetsmodellen som ISO 9000 står för. Specifikationer kan utvinnas ur färdiga produkter, 
men detta är mer riskfyllt än att tillämpa explicit uttryckta krav. (Dunne, 2006b) 

Många problem inom lokalisering uppstår på grund av brist på kontext samt tvetydigheter, 
eller felaktigheter, inkonsekvenser och problem från källspråksmaterialet. För att kunna 
hantera detta krävs enligt Dunne (2006b) effektivare integration av ISO-processer i 
kvalitetshantering och paradigmet för lokaliseringsprojekt, som då behöver tänkas om. 
Mycket av vad som idag betraktas som kvalitetssäkring i lokaliseringsprojekt kan egentligen 
aldrig bli något annat än en kvalitetskontroll, eftersom det beror på och avgörs av hur 
källtexterna ser ut. För att verkligen integrera ISO 9001 skulle heltäckande strategier för 

                                                           
2 På svenska: http://www.iso.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40DocType_1&Doc_ID=29309&PresID=1 
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kvalitetssäkring behöva tillämpas redan vid författandet av källmaterialet, där lokaliseringen 
också skulle integreras. (Dunne, 2006b) 

Även om det vore idealiskt att påbörja lokalisering redan vid utveckling av källprodukten, är 
det på grund av prispress på dagens marknad och okunnighet kring frågorna hos många 
kunder inte realistiskt att argumentera för en 100-procentig integrering mellan 
översättningsbyrån och kunden. Istället måste professionella lokaliserare fokusera på att 
utveckla ledningssystem för kvalitet och effektiva strategier för riskhantering, för att kunna 
bedöma och i bästa fall uppmärksamma problem i källtextmaterial vid en första inspektion av 
det. (Dunne, 2006b) 

Dunne (2006b) menar att det kan verka dyrt att integrera kvalitetssäkring av lokalisering 
redan i internationaliseringsprocessen av mjukvaruutveckling. Men det blir i längden billigare 
än ökade kostnader för lokalisering senare i utvecklingsprocessen, som dessutom riskerar att 
öka i proportion till antalet målspråk. Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste 
hanteras med framförhållning, från tanke till design, produktion och leverans.  

2.3.10 LISAs Best Practice Guide: Quality Assurance – The Client Perspective 
I LISAs ”Best Practice Guide: Quality Assurance – The Client Perspective” (2004) ges en 
genomgång av kvalitetssäkring för GILT-tjänster. Där betonas att kvalitetssäkring kräver tid 
och pengar, och ju tidigare problem åtgärdas erhålls desto högre kvalitet och lägre kostnader. 
Att stressa igenom lokalisering ökar andelen misstag som annars enkelt kan undvikas. Även 
om dåligt utförd lokalisering kan sänka kvaliteten, kan bra lokalisering i allmänhet ändå inte 
åtgärda problem i källmaterialet. Översättning tillför i allmänhet inget till en produkt, utan 
förstorar bara befintliga brister i dokumentation och design. (LISA, 2004) 

När det gäller terminologi omnämns det tillsammans med översättningsminnen som vitala 
språkresurser för att åstadkomma konsekventa översättningar. Tillgång till bra terminologi är 
även viktigt för att källmaterialet ska använda termer konsekvent. Det är viktigt att 
kvalitetskontrollera språkresurser även innan översättning påbörjas, för att verifiera att 
tidigare översättningar var korrekta och att resurserna även återspeglar ”sista minuten”-
korrigeringar som kan ha gjorts utan att uppdatera resurserna. (LISA, 2004) 

Det finns många olika sätt att kontrollera kvaliteten på en lokaliserad produkt, dessa kan delas 
upp i språklig kvalitet, funktionalitet och kosmetiska frågor. Som ett minimum ska en 
språkmässig granskning och stavningskontroll av en lokaliserad produkt alltid göras. Om 
formaliserad information kring en lokaliserings korrekthet behövs kan exempelvis LISA QA 
Model användas. (LISA, 2004) 

I en artikel som medföljer ovanstående Best Practice Guide föreslår Meersseman (2004) att 
även källmaterialet först ska kvalitetskontrolleras på samma sätt som dess översättning. 
Istället för att sedan mäta översättningens kvalitet genom att se om den använder konsekvent 
terminologi, kan kvaliteten mätas genom att se om översättningen har bevarat originalets 
konsekvens. Därigenom kan översättningskvaliteten mätas mindre subjektivt, och både 
originalets och översättningens kvalitet kan förbättras. (Meersseman, 2004) 

2.3.11 prEN15038:2006 Translation services – Service requirements 
Standarden SS-EN 15038:2006 Översättningstjänster – Krav fastställdes 2006-05-23 och 
beskrivs så här: ”Denna Europastandard anger kraven på leverantören av översättningstjänster 
(LÖV) med avseende på personella och tekniska resurser, kvalitets- och projektledning, 
avtalsramar samt rutiner för tjänsterna. Denna standard gäller inte tolktjänster.” (SIS, 2007) 
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Bland de för denna studie intressanta delarna av standarden kan särskilt 5.4.1a) nämnas:  

Genom denna [översättnings]process ska översättaren uppmärksamma följande:  

a) Terminologi: överensstämmelse med specifik domän- och klientterminologi, eller 
någon annan terminologi som tillhandahållits, såväl som terminologisk konsekvens 
genom hela översättningen. (CEN, 2006, s.10, egen översättning.) 

En grundliggande princip inom standarden är att kontroller och korrigeringar av en 
översättning utförs av en tredje part, för att genom ökad objektivitet också få ökad kvalitet. 
(Arevalillo Doval, 2005) 

Arevalillo Doval (2005) poängterar också skillnaden mellan kvalitet i själva 
översättningsprocessen (som EN15038 reglerar) och kvalitet hos översättningen i sig själv. 
Den senare kan kontrolleras med hjälp av standarder för utvärdering, som exempelvis LISA 
QA Model och SAE J2450 (och som EN15038 inte nämner något om hur de kan göras). Om 
den övergripande översättningsprocessen är väldefinierad och integrerad, med alla krav 
uppfyllda, kan också högre kvalitet hos slutprodukten (själva översättningen) i stort sett 
garanteras.  

2.3.12 SAE J2450 
SAE (Society of Automotive Engineers) bildade 1997 en arbetsgrupp för att skapa ett 
standardiserat objektivt mått på lingvistisk kvalitet för serviceinformation inom bilindustrin, 
oavsett språk eller process (Sirena, 2004). Detta kallades för J2450, och baserar sin 
poängsättning av kvalitet på sju typer av fel (Sirena, 2004): 

• felaktiga termer  

• syntaktiska fel 

• utelämningar 

• felaktig ordstruktur eller inkongruens 

• felstavningar 

• interpunktionsfel 

• diverse övriga fel 

Felaktigheter i varje kategori kan klassas som större eller mindre, med en numerisk 
poängsättning för varje fel och dess allvarlighetsgrad (eng. ”severity level”). Den 
sammansatta poängen är den viktade summan av felaktigheterna, normaliserat med avseende 
på totala antalet ord i texten. (Sirena, 2004) 

J2450 är ingen fristående kvalitetssäkringsprocess, utan är bara begränsat till lingvistiska eller 
översättningsmässiga fel, och inte stilistiska fel som felaktig formatering eller liknande. Detta 
är ett sätt att fokusera på informationsinnehållet och kvantifierbara mått på kvalitet, för att 
undvika alltför subjektiva mått på kvalitet. Därmed bör J2450 vara del av en övergripande 
kvalitetsprocess, och kan inte ensamt ersätta en sådan. (Sirena, 2004) 

Sirena (2004) redogör för hur General Motors tillämpade J2450 och därigenom åstadkom en 
dramatisk sänkning av andelen fel i sina översättningar, samtidigt som de också minskade 
genomloppstiden och kostnaderna för översättningarna. Nyckeln till detta var att systematiskt 
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tillämpa J2450 för att identifiera problem i översättningsprocessen och rätta till dem innan de 
orsakade fler problem. Ett resultat av detta var exempelvis att efterhandsgranskningen av 
översättningar kunde tas bort, eftersom nivån av felaktigheter sjönk under tröskelnivån för 
vad kundernas önskade. Detta var dock inget som skedde över en natt, utan krävde 
kontinuerliga ansträngningar under tre år, men det är numera en ständig fördel för kvaliteten. 

SAE J2450 lägger stor vikt vid terminologiska aspekter, och är inte lämpligt som 
kvalitetsmått för ”vertikala” industrier. Det lägger heller ingen vikt vid kvalitetsaspekter 
utöver rent översättningsmässiga för lokalisering. Men industrier med gott om terminologi, 
som exempelvis medicinska system, industriutrustning eller tillverkning borde kunna dra 
nytta av J2450 på liknande sätt som General Motors. Det viktiga är att tonvikten på kvalitet 
inte ses som ett extra steg och en extra kostnad, utan som en väg mot samtidiga förbättringar i 
alla aspekter av lokaliseringsprocessen. (Sirena, 2004) 

2.3.13 LISA QA Model 
LISAs QA Model 3.0 och SAE J2450 delar samma fokus på kvantifierbara mått på kvalitet, 
men där J2450 i första hand är ett mått på översättningskvalitet fokuserar LISAs QA Model 
på hela lokaliseringsprocessen. (Sirena, 2004) 

De grundläggande idéerna bakom LISAs QA Model är för version 2.0 enligt Koo och Kinds 
(2000) repeterbarhet och reproducerbarhet, där samma resultat ska erhållas om samma person 
genomför samma arbete två gånger (repeterbarhet), eller om två olika personer utför samma 
arbete (reproducerbarhet). Dessutom skiljer modellen på kvalitetssäkring där kontroller görs 
av stickprov, och kvalitetskontroll som innebär en 100-procentig kontroll. Kvalitetssäkring 
utförs två gånger, dels när översättningen erhålls och dels på den slutgiltiga produkten. 
Däremellan utförs en kvalitetskontroll och implementering av de resulterande förändringarna. 
(Koo & Kinds, 2000) 

För stickproven samlas text motsvarande en viss procentandel av texten in och granskas 
utifrån specifika felkategorier. Procentandelen för stickprov är ofta runt 10 %, men kan 
förändras utifrån olika behov. De olika kategorierna av fel grupperas som ”critical” 
(exempelvis ett väldigt tydligt fel i ett dokuments titel), ”major” (exempelvis ett fel som 
orsakar ett vilseledande påstående) och ”minor” (alla andra fel som inte är ”critical” eller 
”major”). Om något fel som är ”critical” förekommer skickas arbetet tillbaka till den som 
levererade det för korrigering tillsammans med en beskrivning av felet. Annars summeras och 
viktas antalet fel som är ”major” och ”minor” för att se om de uppnår ett maximalt tillåtet 
värde. Detta avgör om stickprovet (eller hela arbetet) ska godkännas eller inte. (Koo & Kinds, 
2000) 

2.3.14 Translation Quality Index, och problem med kvantitativa mått på kvalitet 
Ytterligare ett föreslaget mått på översättningskvalitet för översättningar, Translation Quality 
Index (TQI), ges av Schiaffino och Zearo (2006). Detta fokuserar liksom många andra 
liknande mått (som SAE J2450 och LISA QA Model) på att mäta fel i översättningar, och 
definierar kvalitet som frånvaron av fel. Tre olika kategorier av fel hanteras: felaktig 
betydelse (”felöversättningar”), felaktig form (grammatiska fel) och brist på 
överensstämmelse med givna krav från beställaren. Felen viktas efter hur allvarliga de är och 
summeras till ett värde (TQI-poäng) på hur hög kvalitet stickprovet av översättningen har. 

Schiaffino och Zearo (2006) diskuterar också svårigheter och möjliga problem vid 
användningen av TQI och liknande metoder för att värdera översättningar genom att räkna fel 
i dem. En svårighet kan vara att bedöma om små förluster i betydelse är fel, eller vad som är 
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grammatiska fel när ibland även läroböcker i grammatik inte är eniga om vad som är korrekt 
språk. Utvärderarens personliga uppfattning om en översättning är bra eller dålig återspeglas 
inte alltid i den resulterande poängen. Då är det viktigt att detta inte påverkar utvärderaren att 
förändra sina bedömningar om vad som var allvarliga fel eller inte, för att förändra resultatet 
så att det överensstämmer med den personliga uppfattningen av översättningens kvalitet.  

Kvantitativa mått som TQI är bara en del av översättningsprocessen. Eftersom de är 
designade för att bara mäta konkreta sakfel, tar de inte hänsyn till andra översättningsproblem 
som lämpligheten hos en översättning. En översättning kan vara fri från fel men ändå inte 
acceptabel. Dessutom är TQI inte till stor nytta när det rör sig om friare och mer ”kreativa” 
översättningar som exempelvis reklamtexter. Avvikelser från källtexten kan då markeras som 
fel enligt TQI, även om avvikelserna för sådana texter är acceptabla så länge det huvudsakliga 
budskapet behålls. (Schiaffino & Zearo, 2006) 

2.3.15 Kort sammanfattning av kvalitet och standarder 
Om kvalitetsmässiga brister kan upptäckas och åtgärdas tidigt i en översättningsprocess, 
medför det högre kvalitet hos slutprodukten till lägre kostnader. Gemensamma förväntningar 
på vad som utgör kvalitet för alla inblandade ökar möjligheten att uppnå hög kvalitet. 
Tillgång till en ordlista med terminologi som i förväg är godkänd av kunden underlättar till 
exempel arbetet med översättningen. 

Det finns många olika standarder för att försöka uppnå och kontrollera kvalitet i 
översättningar. Gemensamt för dem är att alla ser korrekt och konsekvent användning av 
terminologi som mycket viktigt för hög kvalitet. 
 

2.4 Automatiserad kontroll av översättningar 
Genom att låta datorer ta över rutinmässiga och mekaniska sysslor kan de frigöra mänsklig 
produktivitet, som gör att människor istället kan ägna sig åt sysslor som är mer rakt igenom 
mänskliga (Kay, 1980; nytryck 1997). Detta gäller inte bara för arbete med översättningar 
som Kay (ibid.) tar upp som exempel, utan är även applicerbart på exempelvis kontroller av 
översättningar. 

2.4.1 Begränsningar 
Gerasimov (2007) nämner några naturliga begränsningar hos verktyg för kvalitetssäkring av 
översättningar: 

• De kan inte upptäcka misstag som uppstår på grund av felaktig eller ofullständig 
förståelse av källtexten, dålig stilistik eller olämpligt språkval. 

• Vid kontroll av terminologi är verktygen begränsade av den specifika ordlista som 
används för kontrollen.  

• Falska fel hittas ofta på grund av att verktygen inte tar hänsyn till att käll- och 
målspråken kan ha olika grammatiska regler, och därmed exempelvis varierande 
interpunktion och användning av stor begynnelsebokstav. 

• Vid jämförelse förutsätter verktygen att källtexten är korrekt, vilket leder till att 
eventuella korrigeringar av fel i källtexten vid översättningen istället redovisas som fel. 
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• Verktygen ser alla inkonsekvenser som lika dåliga, medan allmänna identiska fraser 
(bortsett från speciell terminologi) kan översättas på olika sätt för att förbättra läsbarhet 
och stil. Detta kan till och med krävas beroende på vilken kontext det rör sig om. 

2.4.2 Enspråkig granskning 
Några exempel på enspråkig automatisk granskning av texter är stavningskontroll i 
ordbehandlare och kontrollverktyg för kontrollerade språk (eng. ”controlled languages”). 

Detektering och korrigering av stavfel utgör en komponent i moderna ordbehandlare, och 
Kukich (1992; återgivet i Jurafsky & Martin, 2000) delar upp stavfel i tre olika problem:  

• Att hitta stavfel som resulterar i icke-ord. 

• Att korrigera stavfel som resulterar i icke-ord genom att bara se på det enskilda ordet. 

• Att med hjälp av kontext hitta och korrigera stavfel som resulterar i verkliga men i 
sammanhanget felaktiga ord. 

För att hitta stavfel i form av icke-ord används oftast en ordlista. En risk med detta är att 
felstavningar kan ”gömma sig” bakom mer ovanliga men verkliga ord i en stor ordlista. I 
praktiken gör dock en större ordlista större nytta än skada (Damerau & Mays, 1989; återgivet 
i Jurafsky & Martin, 2000). För att hantera olika böjningsformer (som ”-s” och ”-ed” på 
engelska) och avledningar innehåller ordlistor för stavningskontroll oftast modeller för att 
hantera morfologi. (Jurafsky & Martin, 2000) 

För att korrigera stavfel i enskilda ord kan olika sannolikhetsmässiga beräkningar göras 
utifrån Bayes regel, och för att korrigera stavfel som resulterat i verkliga ord kan N-gram 
användas. (Jurafsky & Martin, 2000) 

För granskning av grammatik kan trädstrukturer som erhålls genom grammatisk parsning av 
en mening vara användbara: en mening som inte kan parsas kan innehålla grammatiska fel 
(eller i alla fall vara svår att läsa). (Jurafsky & Martin, 2000) 

Kittredge (2003) redovisar att många organisationer har experimenterat med mjukvara för att 
hjälpa tekniska skribenter att säkerställa överensstämmelse med en viss standard för ett 
kontrollerat språk. I praktiken har det dock visat sig svårt för en dator att felfritt hitta alla fall 
där en mänsklig författare har avvikit från föreskrifterna för det kontrollerade språket. Utan en 
fullständig semantisk analys av varje mening går många regler inte att implementera 
(exempelvis förbudet mot mer än en idé per mening). Liksom stavningskontroller kan 
program som granskar kontrollerade språk ge många falska larm för sådant som programmet 
misstänker vara fel men inte är det (dvs. låg precision). På grund av svårigheten att 
implementera alla regler kan inte heller alla avvikelser från reglerna hittas (dvs. låg recall).  

2.4.3 Tvåspråkig granskning 
För att kunna granska terminologianvändning i en översättning krävs till att börja med att de 
termer som ska kontrolleras kan identifieras. Ett exempel på ett verktyg för kontroll av 
terminologi i översättningar som klarar av detta är prototypen TransCheck (Macklovitch, 
1995). 

Att identifiera termer i tvåspråkig text 
Carl et al. (2004) beskriver en metod för att identifiera termer i tvåspråkiga texter. Utifrån 
termer och deras godkända översättningar användes olika språkspecifika variationsmönster 
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och synonymrelationer för att skapa mallar med olika variationer för varje term. Variationerna 
var typografiska (exempelvis med/utan bindestreck), morfosyntaktiska (exempelvis 
avledningar eller syntaktiska förändringar) och lexikala (där (delar av) termerna byttes ut mot 
synonymer). Alla variationer av termerna lagrades i en databas, där de också fortfarande var 
länkade till sina ursprungliga termer. Genom att jämföra denna databas med en 
meningslänkad tvåspråkig text kan termer i texten identifieras och markeras. Utifrån en 
jämförelse med manuellt markerade förekomster av termer i samma text kan vikter för olika 
variationsmönster uppskattas. Dessa kan användas för att ytterligare öka precisionen, då 
variationerna medför att flera olika termvariationer kan hittas till samma termförekomst i 
texten. 

Andra metoder för att identifiera termer i tvåspråkig text ges exempelvis av Hull (2001), där 
källtermer med hjälp av statistik länkas till motsvarigheter i en måltext. Ett annat exempel ges 
av Dagan och Church (1994) vars program Termight, utifrån en lista med källtermer och en 
tvåspråkig korpus som är länkad på ordnivå, tar fram alla översättningar till termerna och 
ordnar dem i en lista utifrån deras frekvenser. En mänsklig användare får sedan avgöra vad 
som är korrekta måltermer. Detta system kan även användas för att hitta inkonsekvent 
översatta termer när länkningen visar på varierande översättningar av en källterm. 

TransCheck 
Macklovitch (1995) presenterar ett system kallat TransCheck, en prototyp som bland annat 
kan kontrollera terminologi i tvåspråkiga översättningsfiler. Genom att jämföra måltermer till 
utvalda källtermer i ett utkast till en översättning, med måltermerna i den slutgiltiga 
översättningen, undersöktes hur en kontroll skulle kunna fungera och vilka problem som då 
kunde uppstå. Programmet redovisade alla potentiella fel i utkastet där utkastets målterm inte 
överensstämde exakt med den angivna målterm som fanns i den slutgiltiga översättningen, 
med undantag för olika böjningsformer av måltermen. 

Macklovitch (1995) poängterar att TransCheck är ett verktyg för att stödja översättning, inte 
ett system för maskinöversättning. Dess funktion var inte att påtvinga en mänsklig granskare 
vissa termer, utan att stödja granskarens kontroll av utkastet. Därmed är det granskaren som 
slutligen avgör om varje inkonsekvens som redovisas ska ignoreras eller åtgärdas. 

Ungefär en tredjedel av de inkonsekvenser som TransCheck redovisade antogs bestå av 
falsklarm, utöver dessa kunde även granskaren välja att inte åtgärda utelämningar eller 
alternativa termer. Macklovitch frågar sig om en användare skulle tolerera att ett av tre larm 
som verktyget redovisar är ett sådant som granskaren inte vill åtgärda? Att ge ett svar på den 
frågan är svårt, men det beror troligen delvis på hur mycket arbete verktyget besparar 
användaren för de larm som är riktiga. Däremot skulle det utan tvekan öka acceptansen för 
automatiserad kontroll av terminologi om andelen falsklarm kunde minskas. (Macklovitch, 
1995) 

En del falska larm skulle enligt Macklovitch (1995) kunna undvikas genom att låta systemet 
även godta termer med viss formell variation som godkända förekomster av en målterm. 
Däremot skulle det vara svårare att automatiskt skilja mellan vilka utelämningar eller 
omskrivningar som är acceptabla eller inte. Sådana avgöranden lämnar Macklovitch (ibid.) 
hellre åt den mänskliga granskaren att avgöra från fall till fall. 

En svaghet som framkom i diskussionen av TransCheck var att sökningen bara sker från 
källspråk till målspråk, och att förändringar av källtermerna därmed kan medföra att de inte 
hittas och att deras måltermer därmed inte heller kontrolleras. En risk med den uppenbara 
lösningen att även genomföra kontrollen från mål- till källtermer är dock att en översättning 
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kan innehålla fler förtydliganden och därmed fler instanser av måltermerna utan någon 
egentlig källterm. En sådan lösning skulle därmed orsaka ännu fler falsklarm, och kanske inte 
heller undersöka de termkorrespondenser granskaren vill kontrollera. (Macklovitch, 1995) 

Ytterligare en svaghet är att systemet litar på att den mänskliga granskaren ska förse det med 
explicita formuleringar av de termkorrespondenser som ska kontrolleras. Granskaren skulle 
troligen inte alltid ha tid att förbereda dessa, men ändå vilja kontrollera terminologin i en 
översättning. En lösning vore att använda en redan existerande termordlista för samma domän 
som texten tillhör, om en sådan finns. En annan lösning vore att använda automatisk 
termextraktion följt av ”word alignment” av måltermerna för att hitta inkonsekvenser. Men 
även om det finns nackdelar med att en mänsklig granskare förser systemet med termer som 
ska kontrolleras, garanterar det inte bara att terminologin blir konsekvent utan också korrekt 
(jämfört med konsekvent användning av en felaktig term som redan finns i en tidigare 
översättning, och som inte nödvändigtvis skulle upptäckas som felaktig i en kontroll baserad 
på automatiskt termextraktion). (Macklovitch, 1995) 

I samarbetet med den professionella granskare som utfört kvalitetskontroll på tre av de fyra 
texter som Macklovitch (1995) använde i sin studie, framkom att distinktionen mellan vad 
som var en term eller inte ändå inte var avgörande för att tillse att en översättning var 
konsekvent. Många ord som granskaren kontrollerade visade sig vara termer enligt en 
generell termdatabas3, andra inte, och en del ord var svårare att bedöma terminologisk status 
på. Att avgöra vad som är en term eller ett vanligt ord i en viss text kan vara svårt också för en 
terminolog, även om det antagligen är tydligt för en expert inom textens ämnesområde.  

På samma sätt som begreppet ”översättning” enligt Martin Kay kan definieras som ”vad 
översättare gör” (återgivet i Macklovitch, 1995, s.7, egen översättning), eftersträvar 
Macklovitch (1995) att verktyget TransCheck ska stödja och bistå granskare i deras arbete. 
Huvudsyftet med en kontroll av terminologiska inkonsekvenser var enligt den granskare 
Macklovitch samarbetade med att undvika att läsaren blir förvirrad, om sedan de ord som 
därmed ska återges likartat för att uppnå detta är termer eller inte är snarare en tillfällighet. 

2.4.4 Tidigare utvärdering av Trados, WordFast och QA Distiller 
Gerasimov (2007) utvärderade funktionen för kontroll av terminologi som en del i en större 
jämförelse av Trados, WordFast och QA Distiller. Denna utvärdering var mycket liten, med 
endast fyra verkliga terminologifel i en testöversättning från engelska till ryska. Av dessa fann 
Trados alla fyra, samt gav två falska larm till följd av fuzzy matchning. WordFast hittade alla 
fyra fel, och gav inga falska larm. QA Distiller kraschade av någon anledning under denna 
utvärdering och levererade inget resultat alls. Därmed ansåg Gerasimov (2007) att WordFast 
var det program som under dessa förutsättningar presterade bäst. 

                                                           
3 TTEERRMMIIUUMM, http://www.termium.gc.ca/ 
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3 Metod 
De undersökningar som gjordes i denna studie var dels intervjuer med två personer som var 
insatta i hur kvalitetskontroll av terminologi genomförs på en översättningsbyrå, och dels en 
utvärdering av befintliga verktyg för automatisk kontroll av terminologi. 

Intervjuerna gjordes i syfte att få en förankring i hur kvalitetskontroll av översättningar utförs 
rent praktiskt.  

Huvudsyftet med utvärderingen av de befintliga verktygen var att se vad de klarar av eller inte 
klarar av i fråga om kontroll av terminologiska inkonsekvenser i en översättning. Detta för att 
se vilka specifika och generella svagheter som finns hos verktygen, och därigenom få en bas 
att utgå ifrån för rekommendationer kring kontroller av terminologisk konsekvens. 

Utvärderingen genomfördes som en så kallad ”black-box”-utvärdering, alltså utan hänsyn till 
programmens inre komponenter, och endast med avseende på relationen mellan de indata som 
ges till programmen och de utdata de returnerade (Oxford University Press, 2004). Valet av 
”black-box” som utvärderingsmetod var naturligt då ingen källkod för något av de 
utvärderade programmen var tillgänglig vid utvärderingen (till skillnad från vid en 
”glass-box”-utvärdering, där även interna komponenter är tillgängliga (ibid.)). Det var ändå 
möjligt att se hur programmens funktioner presterade i helhet, sett ur samma perspektiv som 
för en slutanvändare av programmen. 

Utvärderingen genomfördes i tre steg: 

1. Granskning av täckningsgrad hos termdatabasen för den engelska delen av testkorpusen. 

2. Utvärdering av de olika programmens kontroll av ”autentiska” (i betydelsen befintliga) 
inkonsekventa termkorrespondenser i testkorpusen. Detta skedde genom att de olika 
programmen kördes med testkorpusen och termdatabasen (som modifierats något efter 
granskningen av täckningsgrad). 

3. Specifik utvärdering av programmens kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser. 
Detta skedde genom att en testkorpus först preparerades med fabricerade terminologiska 
inkonsekvenser av olika typer samt andra specialfall. Sedan granskades programmens 
resultat från en ny körning med den modifierade testkorpusen och samma modifierade 
termdatabas som i föregående utvärdering. 

Dessa steg skiljer sig delvis åt rörande val av bland annat metoder och mått, varför de var för 
sig beskrivs mer i detalj nedan, efter en redogörelse för intervjumetoden samt en kort 
presentation av de olika programmen och utvärderingens testdata. Resultat från intervjuerna 
och respektive steg av utvärderingen redovisas i därpå följande kapitel. 

3.1 Metod för intervjuer 
I syfte att ta reda på mer om hur kvalitetskontroll kan se ut i praktiken, genomfördes två 
kvalitativa intervjuer med två personer anställda på en översättningsbyrå. Intervjuerna var 
explorativa, semistrukturerade och baserades på en i förväg sammanställd intervjuguide med 
frågor kring terminologi och kvalitetskontroll på företaget. Frågorna återges i Bilaga A1.  

Ingen pilotintervju genomfördes, då det inte ansågs motiverat att förbruka någon av de två 
personer som skulle intervjuas enbart i syfte att kontrollera intervjufrågorna. 
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Intervjuerna, som varade i 92 respektive 87 minuter, spelades in i mp3-format för att sedan 
transkriberas till 25 respektive 23 sidor text. Transkriptionerna var stavningsnormerade och 
ganska nära skriftspråklig text, någonstans mellan nivå II och III baserat på Linell (1994). 
Transkriptionerna skickades med e-post till de intervjuade för godkännande, och returnerades 
med några mindre korrigeringar av innehållet. Fullständiga transkriptioner av intervjuerna 
återfinns i Bilaga B. 

De korrigerade transkriptionerna bearbetades genom gruppering och summering av det mest 
relevanta innehållet, som återges nedan i 4 Intervjuer: Kvalitetskontroll i praktiken. 

De intervjuade var: 

• En språkspecialist och översättare, som har jobbat på företaget i två år. Ungefär 80 % av 
arbetstiden ägnas åt att kvalitetskontrollera översättningar, resterande tid ägnas åt att 
översätta själv. Arbetar framförallt med IT-relaterade texter, men inom det området kan 
det röra sig om alla tänkbara typer av texter, från programvarusträngar till 
marknadstexter. (Hartzell, 2007) 

• En produktchef för företagets produkter och tjänster inom terminologiområdet, som 
samtidigt också ansvarar för att det finns bra stöd internt (för bland annat företagets 
översättare) i form av olika databaser med terminologi och tidigare översättningar. 
(Granström, 2007a) 

3.2 Presentation av fyra olika verktyg för terminologikontroll 
Fyra olika program valdes ut för jämförelse av deras funktioner för kontroll av inkonsekventa 
termkorrespondenser: SDLX, SDL Trados, WordFast och QA Distiller. Urvalet grundades på 
en kombination av vilka program som ansågs vara marknadsledande, hade tagits upp i tidigare 
utvärderingar och fanns tillgängliga för testning. 

Utvärderingen gjordes från början med de versioner av SDLX och Trados som ingick i 
paketet ”SDL Trados 2006”. Under utvärderingens gång gavs dock tillfälle att även utvärdera 
de nyare versionerna av dessa program, som ingick i demoversionen av ”SDL Trados 2007”. 
Denna utvärdering gjordes med exakt samma testdata som för 2006-versionerna. 

Resultaten från utvärderingarna av de olika versionerna visade sig dock vara identiska, varför 
de olika versionerna inte skiljs åt i resultatredovisningen. Däremot varierade resultaten från 
SDLX något beroende på om SDL TermBase eller MultiTerm användes som program för att 
hantera termdatabasen. Mer om denna skillnad tas upp i 7.1.3 Skillnader för SDLX med 
MultiTerm eller SDL TermBase. 

En distinktion görs här mellan översättningsminnen (se 2.1.4 Översättningsminnen) och 
”översättningsfiler”. De senare är då de tvåspråkiga filer som innehåller en källtext och dess 
måltext, alltså själva arbetsdokumentet, medan översättningsminnen kan användas som stöd 
för att översätta en källtext till en måltext. 

3.2.1 Sammanställning över programmens funktioner 
I Tabell 1 nedan återges några av egenskaperna hos de utvärderade programmen, som därefter 
beskrivs mer i detalj var för sig i egna avsnitt. I tabellen anger ”X” att en funktion stöds, 
kommentarer beskriver stödet mer specifikt. 
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Tabell 1: Funktioner hos de utvärderade programmen 

 SDLX Trados WordFast QA Distiller 

Utvärderad version 2006/2007 2006/2007 
(7.1/8.0) 5.51b 6.0.0 

Filformat som stöds ITD, TTX, samt 
många fler 

TTX, ITD, samt 
många fler 

Allt som kan 
öppnas i Word 
(eller klippas in 

från Trados 
TagEditor) 

TTX, RTF, 
TMX 

Källor för terminologi som stöds 
vid terminologikontroll 

SDL TermBase 
eller MultiTerm 

(import från t.ex. 
Excel-filer) 

MultiTerm 
(import från 

t.ex. Excel-filer)

Import från Excel-
filer eller 

tabbavgränsade 
textfiler 

TBX eller 
import från 
Excel-filer  

Stöd för fuzzy matchning av 
terminologi X anges i % AFTR eller * delar av ord 

Stöd för kontroll av flera 
termdatabaser samtidigt 

bara från en typ 
av källa – upp till tre olika X 

Stöd för sökning med reguljära 
uttryck X X via Word X 

Stöd för att kontrollera 
inkonsekventa översättningar 
från källspråk till målspråk 

X X – X 

Stöd för att kontrollera 
inkonsekventa översättningar 
från målspråk till källspråk 

– – – X 

 

3.2.2 SDLX 2006/2007 
Versioner av utvärderade applikationer ingående i programsviten SDL Trados 2006: 
SDLX 2006 (Build 6010) 
SDL Edit 2006 (Build 6010) 

Versioner av utvärderade applikationer ingående i programsviten SDL Trados 2007: 
SDLX 2007 (Build 7014) 
SDL Edit 2007 (Build 7014) 

Terminologihantering: 
SDL TermBase 2007 (Build 7014) 

En kontroll i SDLX (från SDL International, http://www.sdlintl.com) sker genom att 
innehållet i en översättningsfil (en ITD-fil, ”Intermediate Translation Document”, det 
filformat som används i SDL Edit) jämförs med innehållet i en termdatabas för att hitta 
möjliga träffar som sedan redovisas. Den terminologi som översättningen ska jämföras med 
kan hämtas från SDL TermBase eller MultiTerm. Kontrollen kan även göras mot flera 
termdatabaser samtidigt, men de måste då hanteras av samma program (SDL TermBase eller 
MultiTerm). (SDL International, 2007b) 

SDL TermBase är SDL Internationals applikation för terminologihantering och en del av 
programsviten SDLX. SDL TermBase lagrar termer och beskrivande data på många olika 
språk, och termerna är tillgängliga från SDL Edit. SDL TermBase kan importera terminologi 
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från tabbavgränsade filer, MultiTerm, STE-filer (en exportfil från SDL TermBase) eller 
tabeller med terminologi lagrade i Excel- eller Word-filer. (SDL International, 2007c) 

SDL Edit stöder även sökningar med reguljära uttryck i käll- och målsegment som en del av 
kvalitetskontrollen. (SDL International, 2007b) 

Praktiskt genomförande av kontroll 
För att granska ett översättningsminne behöver det först öppnas i SDL Maintain, för att 
därifrån konverteras till itd-format. En översättningsfil kan eventuellt behöva konverteras till 
itd-format om den inte redan är det (stöd för att öppna ttx-filer finns i SDL Edit). Sedan kan 
itd-filer öppnas i SDL Edit eller direkt i SDLX-fönstret för att en kvalitetskontroll ska kunna 
genomföras. 

Denna kontroll benämns fortsättningsvis som ”SDLX-MT” eller ”SDLX-TB”, beroende på 
om MultiTerm (MT) eller SDL TermBase (TB) används för hantering av terminologin. I 
kapitel 6 Kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser i testkorpus, där endast SDLX-MT 
användes, benämns den bara som ”SDLX”. I senare kapitel (7 Specifik kontroll av 
inkonsekventa termkorrespondenser i testkorpus och framåt) används ”SDLX” för att referera 
till både SDLX-MT och SDLX-TB när deras resultatredovisningar eller funktioner inte skiljer 
sig åt. 

Resultaten från en kontroll i SDL Edit kan exporteras till en html-fil med samma format som 
redovisningen i övrigt (se Exempel 2 i 6.1 Hur resultaten redovisas av de olika programmen). 
Det går även att välja om alla matchningar i godkända segmentpar ska redovisas eller inte. 

3.2.3 SDL Trados 2006/2007 
Versioner av utvärderade applikationer ingående i programsviten SDL Trados 2006: 
SDL Trados Translator’s Workbench 7.1.0.719 (Build 719) 
SDL Trados TagEditor 7.1.0.419 (Build 720) 
SDL Trados Terminology Verification Plug-In 1.0 

Versioner av utvärderade applikationer ingående i programsviten SDL Trados 2007: 
Translator's Workbench/SDLX, Version 8.0 Freelance 
SDL Trados Translator’s Workbench 8.0.0.822 (Build 822) 
SDL Trados TagEditor 8.0.0.822 (Build 822) 

Terminologihantering: 
SDL MultiTerm 7.1.0.361 (Build 361) 

Kontrollen av terminologi sker genom att ett insticksprogram till Trados TagEditor (från SDL 
International, http://www.sdlintl.com) först kontrollerar all känd terminologi i källsegmentet. 
Därefter kontrolleras målsegmentet, och om det inte innehåller den förväntade målterm som 
anges i termdatabasen markeras segmentet som misstänkt. För att kontrollera terminologin i 
TagEditor krävs att MultiTerm 7.x är installerat. Endast en termdatabas i taget kan användas 
för kontroll av terminologi. (SDL International, 2007a) 

MultiTerm (från SDL International, http://www.sdlintl.com) är ett system för 
terminologihantering, där terminologi kan skapas, hanteras och presenteras. Det finns olika 
alternativ för att söka efter termer, som lagras i en termdatabas med obegränsat antal 
termposter, som i sin tur kan innehålla termer och beskrivningar på ett obegränsat antal språk. 
Översättare kan vid översättningar komma åt MultiTerm via Translator’s Workbench, som 
stöder igenkänning av terminologi från de senaste versionerna av MultiTerm. Terminologi 
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kan importeras från tabb- eller kommaseparerade textfiler, MultiTerm 5-format samt Excel-
format. (SDL International, 2007a) 

Trados TagEditor stöder även sökningar efter reguljära uttryck i käll- och/eller målsegmentet 
som en del av kvalitetskontrollen. (SDL International, 2007a) 

Praktiskt genomförande av kontroll 
För att granska ett översättningsminne behöver det konverteras till ttx-format, i denna 
utvärdering genomfördes den konverteringen med hjälp av SDL Maintain. En översättningsfil 
kan också först behöva konverteras till ttx-format, men Trados TagEditor kan öppna många 
olika filformat. Kvalitetskontrollen av en ttx-fil görs sedan i Trados TagEditor, för att kunna 
kontrollera terminologin krävs att MultiTerm är installerat. Denna kontroll benämns 
fortsättningsvis som ”Trados”. 

Resultaten från en kontroll i Trados TagEditor ges i en lista med käll- och målsegment, trolig 
typ av fel och så vidare, i ett fönster nedanför själva översättningen. Resultatet kan också 
exporteras till en htm-fil (där varje larm redovisas ungefär som Exempel 3 i 6.1 Hur 
resultaten redovisas av de olika programmen, och med information om hur säker 
matchningen av källtermen var i procent). Filen innehåller bland annat även information om 
vilka inställningar som användes vid kontrollen, och anger hur många segment som 
kontrollerats och hur många misstänkta fel som hittats. I 2007-versionen av SDL Trados finns 
där även en länk för att öppna varje segmentpar i TagEditor. 

3.2.4 WordFast  
Version 5.51b - http://www.wordfast.net 

Terminologikontroll i WordFast (skapat av Yves Champollion) kan ske i realtid under tiden 
som en översättning görs, och i efterhand på redan gjorda översättningar. Terminologin kan 
importeras från Excel-filer eller tabbavgränsade textfiler. Upp till tre ordlistor med 
terminologi kan användas samtidigt. (Champollion, 2006)  

WordFast använder sig av en egen form av fuzzy matchning för källtermer som kallas 
”Automatic Fuzzy Term Recognition” (AFTR). Detta innebär att programmet använder olika 
tekniker för att kompensera för olika böjningsändelser hos termer eller uttryck i 
källsegmentet. Grundidén hos AFTR innebär att ett ords ordstam kan hittas genom att stegvis 
ta bort bokstäver från slutet av ordet. Detta bygger enbart på statistik, så det finns alltid 
undantag (exempelvis oregelbundna verb), och olika språk ställer olika krav. AFTR fungerar 
bäst på längre ord eller uttryck, och kan få det svårare med stora ordlistor som innehåller 
många korta och liknande termer. Det är även möjligt att direkt i termordlistan ange 
jokertecken (*) i slutet av termer, för att tillåta att termerna har vilka böjningssuffix som helst 
istället för jokertecknet. (Champollion, 2006) 

WordFast kan även genomföra andra typer av kvalitetskontroll utöver terminologi, både under 
arbetet med en översättning och i efterhand. För att utföra sökningar med exempelvis 
reguljära uttryck kan den inbyggda funktionen för sökning i MS-Word användas. 
(Champollion, 2006)  

Praktiskt genomförande av kontroll 
Eftersom WordFast är ett insticksprogram till MS Word krävs en installation av MS Word för 
att kunna köra WordFast. För att kunna kontrollera en översättning ska den kunna öppnas i 
MS Word, i denna utvärdering klipptes den in från Trados TagEditor för att behålla den 
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tvåspråkiga formateringen och kunna kontrolleras direkt. (Därmed krävs först samma 
konverteringar som för en kontroll med Trados.) 

Resultaten från en kontroll med WordFast redovisas i ett MS-Word-dokument (där varje larm 
redovisas mycket likt Exempel 3 i 6.1 Hur resultaten redovisas av de olika programmen). 

3.2.5 QA Distiller 
Version 6.0.0 (Build 188) - http://www.qa-distiller.com 

QA Distiller (från Yamagata Europe, http://www.yamagata-europe.com) granskar tvåspråkiga 
filer eller översättningsminnen och redovisar resultaten i en sorteringsbar lista. Genom att 
dubbelklicka på ett segment som genererat ett larm öppnas dokumentet i Trados TagEditor 
eller en intern TMX-editor så att det eventuella felet kan åtgärdas. Terminologin kan 
importeras från en tbx-fil eller ett Excel-dokument. Flera ordlistor med terminologi kan 
användas på samma gång. (Yamagata Europe, 2007)  

Förutom granskning av terminologi finns bland annat stöd för matchning av reguljära uttryck 
(för sökning, kontroll av om något specifikt uttryck finns med i både käll- och målspråket, 
eller för att minska antalet falska larm genom en lista med undantag) och många andra 
funktioner för kvalitetskontroll. Då QA Distiller är ett fristående program kan kontrollerna 
bara göras i efterhand. (Yamagata Europe, 2007) 

Praktiskt genomförande av kontroll 
QA Distiller kräver att SDL Trados är installerat. För att granska ett översättningsminne kan 
det öppnas i tmx-format, översättningsfiler kan öppnas i ttx-format eller ”Workbench rtf”-
format.  

Resultaten från en kontroll i QA Distiller redovisas i en lista på ungefär samma sätt som i 
Trados. Även här kan resultatet exporteras till en html-fil (där varje larm redovisas ungefär 
som Exempel 3 i 6.1 Hur resultaten redovisas av de olika programmen). Dessutom redovisas 
i filen vilka inställningar som har använts, totalt antal ord i käll- respektive målsegmenten 
samt antal redovisade larm.  

3.3 Testdata 
För att få realistiska testdata i utvärderingen erhölls ett autentiskt översättningsminne med en 
tillhörande termdatabas från ett översättningsföretag. Dessa behandlade en teknisk domän och 
innehöll vad uppsatsens författare bedömde vara inslag från bland annat både teknisk 
dokumentation (serviceinstruktioner) och marknadsföringstexter (pressmeddelanden). 
Språkparet var engelska till svenska, och utvärderingen gjordes därför med fokus på hur 
engelska källtermer översatts till svenska måltermer.  

3.3.1 Utformning av testkorpus 
Då översättningsminnet innehöll omkring 30 000 segmentpar skapades en testkorpus för att 
göra omfattningen på testerna mer hanterbar. Testkorpusen skapades genom att positionen för 
fem segmentpar i översättningsminnet slumpades fram, varpå de och deras efterföljande 99 
segmentpar togs ut (totalt fem avsnitt med 100 segmentpar vardera). Avsnitten innehöll en 
blandning av vad som bedömdes vara bland annat teknisk dokumentation och 
marknadsföringstexter. Dessa slogs sedan samman till en testkorpus som innehöll 500 
segmentpar (vilket också var gränsen för att kunna testköra i WordFast utan krav på 
registrering av programmet). 
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3.3.2 Justering av termdatabas 
Termdatabasen innehöll omkring 4 500 termer, och innan den användes i utvärderingen 
rensades först omkring 580 termer utan översättningar bort. Dessutom innehöll termdatabasen 
drygt 360 termer med synonymer. Alla program som skulle testas i utvärderingen hade inte 
stöd för synonymer i termdatabasen, utan några krävde en termdatabas med bara 1:1-
förhållande mellan källtermer och måltermer. Om då bara synonymerna till ett par av käll- 
och måltermer skulle ha tagits bort, men de första termerna hade behållits, skulle alla 
översättningar som använt någon av synonymerna som inte längre fanns med i termdatabasen 
istället ha genererat larm. Därför togs alla termer med synonymer bort helt ur termdatabasen. 
Därmed innehöll termdatabasen som användes i utvärderingen omkring 3 500 termer med 
1:1-översättningar. 

Från början innehöll termdatabasen även information om ordklass och genus för en stor del av 
de svenska termerna, som åtminstone vad gäller ordklass gav intryck av att gälla även för de 
engelska termerna. Detta utnyttjades troligen inte av några program, och definitivt inte av 
WordFast eller QA Distiller som bara använde två kolumner med käll- respektive måltermer i 
en Excelfil som indata för sina kontroller. 

3.3.3 Filformat på testdata och konverteringar 
Översättningsminnet erhölls i form av en xml-formaterad textfil exporterad från Trados. Efter 
att testkorpusen skapats, fortfarande i form av en textfil, importerades den som ett 
översättningsminne till SDL Maintain, varifrån den sedan exporterades till itd-format och 
tmx-format. Testkorpusen i itd-format öppnades sedan i SDL Edit, för att därifrån exporteras 
till ttx-format och då kunna hanteras av Trados och andra program. 

Termdatabasen erhölls som ett Excel-dokument, och när oönskade termer hade rensats bort 
enligt ovan konverterades termdatabasen till respektive format som krävdes av de olika 
programmen, enligt instruktioner i programmens hjälpfiler och användarmanualer.  

Eftersom terminologikontrollen av testkorpusen i SDLX av någon anledning inte fungerade 
när termdatabasen hade importerats till SDL:s Termbase-format, användes istället MultiTerm-
databasen även vid SDLX-utvärderingen.  

Däremot fungerade SDL TermBase bra i den sista utvärderingen när den modifierade 
testkorpusen skulle kontrolleras i SDLX. Så terminologikontrollen av den modifierade 
testkorpusen (som beskrivs i 3.6 Metod för specifik kontroll av inkonsekventa 
termkorrespondenser i testkorpus) genomfördes två gånger, dels med SDL TermBase och 
dels med MultiTerm som terminologihanterare. 

3.4 Metod för granskning av täckningsgrad hos termdatabas 
För att till att börja med se i hur stor grad termerna i termdatabasen omfattade termerna i 
översättningsminnet, utfördes en subjektiv bedömning av vad som var termer i testkorpusen, 
som sedan jämfördes med innehållet i termdatabasen. Denna granskning gjordes endast för 
källtermerna, alltså de engelska termerna, då engelskan utgjorde källspråk i testkorpusen. 

För att undvika en helt subjektiv bedömning av vad som var termer, skapades först en 
”arbetsdefinition” av vad som i detta sammanhang ansågs vara en term (se Bilaga A2), delvis 
utifrån befintlig teori som tagits upp i avsnittet 2.2 Terminologi. Denna arbetsdefinition styrde 
sedan bedömningen av vad som ansågs vara termer.  
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Jämförelsen mellan termer i testkorpusen och termdatabasen skedde därefter genom att de 
båda öppnades i SDL Edit, där en sökning gjordes i termdatabasen för varje segmentpar när 
de stegades igenom. Utifrån vilka träffar sökningarna gav, avgjordes vilka och hur många av 
de subjektivt bedömda termerna som fanns och hittades i termdatabasen.  

3.4.1 Kategorier och kriterier 
Träffarna kategoriserades utifrån nedanstående i förväg uppställda kategorier och kriterier: 

Kategori Kriterier 

K: Korrekt term Exakt samma form på termen i testkorpusen som i termdatabasen. 
Exempel: ”oil” – ”oil” i termdatabasen 

KV: Korrekt termvariant Samma ordstam i termen, men termen har annan böjningsform i 
termdatabasen (fuzzy matchning).  
Exempel: ”oils” – ”oil” i termdatabasen 

L: Markerad term finns som 
del i längre term 

Den subjektiv markerade termen finns med som en del i en längre term 
(eller textsträng) i termdatabasen. 
Exempel: ”oil” – ”oil pan” i termdatabasen 
(specialfall: ”lubricating oil” – ”oil, lubricating-” i termdatabasen) 

D: Markerad term finns 
delvis 

Delar av den subjektivt markerade termen finns i termdatabasen. 
Exempel: ”oil feed” – bara ”oil” i termdatabasen 

DD: Del av markerad term 
finns delvis 

Delar av den subjektivt markerade termen finns som del i längre term 
(eller textsträng) i termdatabasen 
Exempel: ”temperature controller” – ”temperature sensor” i 
termdatabasen 

S: Markerad term saknas Den subjektiv markerade termen finns inte alls med i termdatabasen. 
Exempel: ”performance” – ingen motsvarighet i termdatabasen 

EJ: Ej markerad term Ord som ej markerats som term men i termdatabasen anges som en 
term. 
Exempel: ”heat” (i betydelsen värma) – homonym som finns med i 
termdatabasen (i betydelsen värme) och då matchar oavsett om det är fel 
betydelse eller inte. 

 
Kategorierna är här uppställda med den mest överensstämmande kategorin överst: när en 
markerad term passade in på flera kategorier (exempelvis som både en korrekt term och som 
del i en längre term) kategoriserades den som den första ”översta” kategorin (korrekt term). 

3.4.2 Mått 
Antalet termer inom dessa olika kategorier summerades och användes som utgångspunkt för 
mått på täckningsgraden hos termdatabasen. Förutom ren procentuell beräkning av hur stor 
andel varje kategori av termer utgjorde, kombinerades även kategorierna till fyra grupper av 
termer: korrekta termer (K + KV), partiellt korrekta termer (L + D + DD), saknade termer 
(S) och ej markerade termer (EJ). 

De andra mått som användes var precision, recall och F-värde: 
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Antal korrekta förslag på termer ( K + KV ) 
Precision = 

 Systemets alla förslag 
(dvs. allt utom ”S”) 

=
 ( K + KV + L + D + DD + EJ )

Ekvation 1: Definition av precision för granskningen av täckningsgrad. 

Precision definieras i Ekvation 1 ovan och anger i hur stor grad de termer som föreslogs var 
korrekta termer jämfört med den subjektiva bedömningen av vad som var termer. Nämnaren 
består då av alla förslag på termer som hittades i termdatabasen, det vill säga alla termer utom 
kategorin ”S” som innehöll de termer som helt saknades i termdatabasen. 

Antal korrekta förslag på termer ( K + KV ) 
Recall = 

 Antal termer i ”facit” 
(facit = allt utom ”EJ”) 

=
 ( K + KV + L + D + DD + S )

Ekvation 2: Definition av recall för granskningen av täckningsgrad. 

Recall definieras i Ekvation 2 ovan och anger hur stor andel de termer som föreslogs (och 
därmed fanns med i termdatabasen) som utgjordes av de subjektivt markerade termerna. 
Dessa benämns i nämnaren som ”facit”, vilket i realiteten utgörs av alla termer utom de som 
kategoriserats som ”EJ” (och alltså fanns med i termdatabasen men inte ansågs vara termer 
enligt den subjektiva bedömningen). Recall är alltså själva måttet på termdatabasens 
täckningsgrad. 

2 * (precision * recall) 
F-värde = 

(precision + recall) 

Ekvation 3: Definition av F-värde för granskningen av täckningsgrad. 

F-värdet utgör ett harmoniskt medelvärde av programmens precision och recall, och kan 
därför användas för att få ett gemensamt mått på både precision och recall. 

3.5 Metod för kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser i 
testkorpus 

Syftet med denna del av utvärderingen var att se vad de olika programmens funktioner för 
”Terminology QA Check” returnerade när de kördes på testkorpusen tillsammans med 
termdatabasen. 

Först modifierades termdatabasen utifrån resultatet i den föregående granskningen av dess 
täckningsgrad, sedan kördes programmen med den modifierade termdatabasen och de 
inställningar som anges nedan. 

3.5.1 Modifiering av termdatabas 
För att tydligare skilja på om ett redovisat larm beror på svagheter i termdatabasen eller 
programmet som utvärderas, skapades efter granskningen av termdatabasens täckningsgrad en 
modifierad termdatabas. Genom att samma termdatabas används till alla program, kan en 
utvärdering av flera olika program konstanthållas, oavsett om termdatabasen har modifieras 
eller inte. Men om en ”sämre” termdatabas skulle användas vid alla tester kan det dels vara 
svårare att avgöra om svagheter beror på termdatabasen eller programmet, och dessutom 
kanske programmen inte kommer till sin fulla rätt med sämre förutsättningar. Detta var också 
den huvudsakliga orsaken till att termdatabasen modifierades. 
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Den modifierade termdatabasen baserades på den befintliga termdatabasen, men utökades 
med omkring 220 unika termer (inklusive några korrigeringar av befintliga termer), vilka 
skulle förbättra täckningen för ungefär 80 % av de termer som visade sig saknas helt eller 
delvis i granskningen av täckningsgrad. (De 80 % var ca 415 av 500 saknade termer, utan 
hänsyn tagen till olika böjningssuffix för samma term.) Ett stickprov på 10 slumpvis valda 
segmentpar med totalt 20 termer visade på en ökning i recall på omkring 60 %, vilket ansågs 
vara en godtagbar förbättring. 

Efter förändringen innehöll den modifierade termdatabasen nu omkring 3750 termposter. 
Förändringarna som gjordes var följande: 

• Korrigering av form på termposter 
Termfält som innehöll mer information än bara käll- och måltermerna, oftast 
information om böjningsformer och synonymer, förenklades så att de lättare skulle 
kunna matchas automatiskt. 
Exempel: ”oil, lubricating : olja, smörj-” förenklades till ”lubricating oil : smörjolja” 
och ”soldering, soldered : lödning /n r/, lödd, -tt” förenklades till ”soldering : lödning”. 

• Tillägg av längre termer som saknades 

o Termer som tidigare funnits bland synonymer och därför rensats bort från 
termdatabasen inkluderades nu på nytt. 
Exempel: ”pin” fick översättningen ”pinne” 

o När ingen information om korrekt översättning av längre termer fanns i den 
ursprungliga termdatabasen, användes vanliga engelsk-svenska lexikon för att 
hitta lämpliga översättningar. 
Exempel: ”performance” fick översättningen ”prestanda” 

Nya termer skrevs in i sin grundform (singular, utan böjning), med liten initialbokstav om de 
inte alltid (här: deras förekomster i testkorpusen) skrivs med stor begynnelsebokstav. Att 
termer skrevs in i sin grundform skulle kunna medföra att inte fullt 80 % av de termer som 
förbättrats enligt ovan exakt matchar alla böjningsformer hos förekomsterna i testkorpusen. 
Men samtidigt är grundformen enligt ovanstående teori (exempelvis Cabré, 1999; Spri & 
TNC, 1999) den mest naturliga formen att ha med i en termdatabas, och utgör därmed en 
rimlig utgångspunkt för kontroll av olika förekomster av termen i en översättning. 

Speciellt längre termer som bestod av sammansatta ord eller flerordstermer lades till. (Se lista 
över tillägg i Bilaga B.) Detta då kontroll av om bara en del av en term har översatts enligt 
termdatabasen eller inte i realiteten inte behöver säga speciellt mycket om kvaliteten hos 
översättningen av termen. Istället var det viktiga om termen i sin helhet har översatts korrekt, 
då den kan ha en annan betydelse och översättning än summan av delarna den är uppbyggd av 
(Cabré, 1999, se 2.2.3 Vad är en term (jämfört med vanliga ord)?). En kontroll av delarna hos 
en längre term skulle också kunna ge samma resultat oavsett om delarna skulle stå i fel 
inbördes ordning eller inte.  

Val av nya översättningar till termer baserades till viss del på termernas översättningar i 
testkorpusen, men i första hand eftersträvades korrekthet i förhållande till den ursprungliga 
termdatabasen och vanliga lexikon. Förändringarna innebar därmed inte att termdatabasen 
helt anpassades efter testkorpusen, utan inkonsekvenser däremellan infördes eller togs bort 
likväl som att en del av dem behölls. Några av de nya termer som infördes gavs medvetet vad 
som av uppsatsens författare uppfattades som märkliga översättningar baserade på den 
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befintliga termdatabasen, för att säkerställa att en viss grad av inkonsekvenser ändå skulle 
uppstå. Därmed ansågs den förändrade termdatabasen fortfarande utgöra lämplig testdata, 
men med större täckning än den ursprungliga.  

De nya termer som infördes kunde på grund av bristande expertkunskap vid valet av 
översättningar inte garanteras vara utan semantiska/tekniska/terminologiska sakfel. Detta 
behöver dock inte påverka utvärderingen av de olika programmen i sig, då programmen bara 
ska kontrollera inkonsekventa termkorrespondenser i testkorpusen jämfört med 
termdatabasen. 

3.5.2 Inställningar 
För att inte påverka resultatet för mycket genom att alternera olika inställningar i programmen 
användes inga speciella avgränsningar av testerna, för att därigenom fånga så ”många” larm 
som möjligt och göra testerna mer jämförbara. Även fuzzy matchning har varit påslaget där 
det funnits som ett alternativ. Tröskelvärdet för fuzzy matchning sattes i de program där det 
kunde ställas in till 75 %. De inställningar som valdes i respektive program utöver 
standardinställningarna var följande:  

SDLX: Under fliken ”Terminology” i ”QA Check” valdes ”Log hits” och ”Log misses”. 
Under fliken ”Options” valdes alla typer av ”Segments to include”, inklusive ”Fuzzy matched 
text”. 

Trados: Under fliken ”Settings” i ”Term Verification Options” sattes ”Minimum match 
value %” till 75, ”Search Depth (10-90)” till 20, och bland ”Segments to exclude from 
verification” valdes inga typer av segmentpar. Under fliken ”Verification Criteria” valdes 
både ”Check for possible non-usage of the target terms in the termbase” och ”Check for terms 
without a target term equivalent”. 

WordFast: Under fliken ”Terminology” / ”Glossary” valdes ”Use for QC verification” och 
”Use fuzzy terminology recognition”. Inga andra QA-kontroller valdes. 

QA Distiller: Under fliken ”Terminology” i ”QA Settings” valdes ”Terminology mistakes”, 
där ”Whole words only” avmarkerades för både Source och Target så att matchning även 
skulle ske på delar av ord. ”Consistent use of terminology” kryssades för. Övriga kontroller 
under andra flikar avmarkerades. 

3.5.3 Kategorier och kriterier 
Resultaten från körningarna sparades och skrevs ut för kategorisering. Varje träff i resultaten 
bedömdes utifrån följande kategorier: 
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Kategori Kriterier 

R: Riktigt larm, allmänt Den korrekta översättningen till termen finns inte i målsegmentet.4  
Exempel: ”test pressure” översätts till ”testtryck” istället för 
termdatabasens ”provtryck”.  

RH: Riktigt larm, 
homonymer 

Termen i källspråket har samma stavning för homonymer (exempelvis 
verb och substantiv), men finns bara som substantiv i termdatabasen 
och därmed inte med korrekt översättning i målsegmentet för verb. 
Exempel: ”cover” med betydelsen ”lock” (substantiv) finns i 
termdatabasen, men betydelsen ”täcka” (verb) finns inte i 
termdatabasen när ”cover” i den betydelsen matchas. 

RO: Riktigt larm, utelämning Utelämning av en del av måltermen i målsegmentet. 
Exempel: ”heat exchanger” översätts till ”växlare” istället för 
”värmeväxlare”. 

O: Falskt larm, onödig 
kontroll 

Någon typ av fel har hittats i en del av en längre term (som redan finns 
med i termdatabasen och därmed troligen har kontrollerats). 
Exempel: ”olja”, översättningen till ”oil” redovisas som larm när det finns 
med i en sammansatt term som redan har kontrollerats, och där ”oil” 
(som i ”oil level”) har översatts till ”olje-” (som i ”oljenivå”). 

L: Falskt larm, längre term Källtermen är egentligen en del av en längre term som saknas i 
termdatabasen, eller inte matchas. 
Exempel: ”key” hittas inuti ”hexagon head key” som egentligen kan 
betraktas som en term, men som inte ingår i termdatabasen. 

F: Falskt larm, flera 
förekomster 

Samma term finns med i flera termposter och har därmed flera 
översättningar, varav någon inte stämmer med måltermen. 
Exempel: ”frame” har i en termpost översatts till ”ram” och i en annan till 
”stativ”. 

S: Falskt larm, extern 
förändring av term 

Termen finns i målsegmentet, men med en förändring ”utanför” själva 
termen (inuti en sammansatt enhet eller med ett extra suffix) vilket gör 
att den inte hittas.  
Exempel: ”limit” har i termdatabasen översättningen ”gräns” men hittas 
inte när det har översatts till ”gränsen” (som inte finns med i 
termdatabasen). 

B: Falskt larm, intern 
förändring av term 

Termen finns i målsegmentet men med en förändring ”inuti” termen 
(som en annan böjningsform). 
Exempel: ”plate” med översättningen ”platta” finns i termdatabasen, men 
när det står i pluralform hittas inte ”plattor” (som inte finns med i 
termdatabasen). 

D: Falskt larm, del av annat 
ord 

Termen hittas som en ”onaturlig” del (eller fuzzy matchning) av något 
ord i källsegmentet. 
Exempel: ”manual” hittas i ”manually”. 

T: Falskt larm, 
termdatabasfel 

Termen finns i målsegmentet men är i termdatabasen angiven 
tillsammans med extrainformation som gör att matchningen inte 
fungerar. 
Exempel: ”lower” översätts i termdatabasen till ”nedre, undre”. 

                                                           
4 Bland de ”riktiga larmen” är det utan expertkunskap svårt att avgöra om larmet beror på en brist i 
termdatabasen, eller om det ”bara” är en felöversättning som inte följer termdatabasen! 
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Liksom kategorierna vid kontrollen av täckningsgrad valdes den första eller ”översta” 
kategorin i första hand om ett larm samtidigt passade in på flera kategorier. (Ett undantag var 
dock att larm som kunde vara termdatabasfel alltid kategoriserades så, oavsett om de även 
utgjorde andra typer av larm.) 

Bedömningen av kategorier gjordes utifrån termdatabasen som referensmaterial, även om en 
översättning i testkorpusen ibland uppfattades som en bättre översättning än den som 
föreslogs i termdatabasen bedömdes kategorierna utifrån termdatabasens innehåll. Vid 
tveksamheter kring vad som var termer eller inte baserades detta på den subjektiva 
markeringen av termer i testkorpusen, som tidigare hade gjorts i och med granskningen av 
termdatabasens täckningsgrad. 

Antalet termer inom dessa olika kategorier summerades för respektive program och användes 
som utgångspunkt för jämförande mått av programmens kontroller.  

3.5.4 Mått 
Det mått som användes i denna del av utvärderingen var endast precision enligt Ekvation 4: 

Antal redovisade riktiga larm
Precision = 

Totalt antal redovisade larm

Ekvation 4: Definition av precision vid kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser. 

Precision anger här i hur stor grad de larm programmen redovisade var riktiga. 

Ett mått på recall hade varit önskvärt, och hade då formulerats som antal riktiga larm, 
dividerat med totalt antal verkliga larm. Men eftersom det här rör sig om en ”naturlig” 
testkorpus är det totala antalet verkliga larm svårt att avgöra. 

3.6 Metod för specifik kontroll av inkonsekventa 
termkorrespondenser i testkorpus 

För att få en mer kontrollerad utvärdering, och till viss del verifiera resultatet från den 
föregående utvärderingen, genomfördes även en mer specifik undersökning av programmens 
funktioner för kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser.  

En svårighet i den föregående utvärderingen av programmens kontroll av inkonsekventa 
termkorrespondenser var att det totala antalet verkliga fel i testkorpusen var okänt. Så därmed 
gick det inte att räkna fram ett mått på recall för de olika programmen. Därför genomfördes 
denna lite mindre utvärdering av programmen, där ett antal fel placerades i en modifierad 
testkorpus, som sedan kontrollerades mot termdatabasen av programmen. Samma 
inställningar för programmen användes som i den föregående utvärderingen, och resultaten 
kategoriserades också på samma sätt. Det totala antalet verkliga fel var genom utplaceringen 
av felen den här gången känt, så att både precision och recall kunde beräknas. 

3.6.1 Modifiering av testkorpus 
För att undvika alltför stor påverkan av om tidigare funna larm hade hittats eller inte av de 
olika programmen, valdes till denna utvärdering segmentpar från testkorpusen som inget av 
programmen tidigare hade larmat för. En del av dessa modifierades på så sätt att de utgjorde 
felaktiga översättningar som skulle passa in på de olika kategorierna av larm från den 
föregående utvärderingen. Varje ursprungligt segmentpar modifierades så att det fanns flera 
olika variationer av det, för att därmed få med flera olika kategorier av larm. 
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Exempelvis skapades felaktiga översättningar till den tidigare kategorin ”extern förändring av 
term” genom att ändelser lades till termer i källsegmentet, målsegmentet, eller både käll- och 
målsegmentet samtidigt. Detta visas i segmentpar fyra, fem och sex i Exempel 1 nedan: 

Termdatabas: Connection Anslutning 

# Källsegment Målsegment  

1 Connection Anslutning kontroll 

2 Connection Ansluting felkontroll

3 Connections Ansluting felkontroll

4 Connections Anslutning  

5 Connection Anslutningar  

6 Connections Anslutningar  

Exempel 1: Exempel på modifiering av testkorpusen. 

Dessutom togs som en kontroll först själva termen med i samma form som den angivits i 
termdatabasen (se första segmentparet i Exempel 1). För att kontrollera att programmen 
faktiskt hittade verkliga fel togs även segmentpar med felaktiga måltermer med (se andra och 
tredje segmentparen i Exempel 1). 

Utöver de kategorier av larm som tidigare hittats, skapades även nya exempel på specialfall 
som hittats i den tidigare utvärderingen. Vissa av dessa specialfall behölls även i samma form 
som tidigare förekomster av dem, men kompletterades då med segmentpar för kontroll och 
verkliga fel för att möjliggöra en tydligare jämförelse. Den modifierade testkorpusen bestod 
av 166 segmentpar (och återges i sin helhet i Bilaga B). 

Fördelningen av typer av fel från de föregående kategorierna blev inte helt jämn, bland annat 
på grund av segmentparen med felaktiga måltermer, som togs med för att kontrollera om 
programmen faktiskt hittade verkliga fel för alla termer. Då ökade exempelvis antalet 
segmentpar med intern förändring av måltermen. Fortfarande är det dock fråga om en relativ 
jämförelse mellan de olika programmen, så länge samma testdata används för alla program 
borde ingen större skillnad uppstå. En viss påverkan kan ha skett genom att vissa program 
hittat fler larm i vissa kategorier, men samtidigt innehåller inte heller en naturlig testkorpus 
nödvändigtvis en jämn fördelning av olika typer av fel. 

3.6.2 Kategorier och kriterier 
Resultaten från de olika programmen kunde kategoriseras på samma sätt som för den 
föregående utvärderingen. En skillnad var dock att kategorierna för extern och intern 
förändring av term även delades upp i underkategorier beroende på om det var käll- eller 
måltermen som påverkades. De nya kategorierna var följande (förändringarna i exemplen är 
understrukna eller kommenterade inom hakparenteser): 
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Kategori Kriterier 

S-EN: Extern förändring av källterm Källtermen är angiven som i termdatabasen men 
tillsammans med någon typ av suffix. 
Exempel: connections - anslutning  

S-SV: Extern förändring av målterm Måltermen är angiven som i termdatabasen men 
tillsammans med någon typ av suffix. 
Exempel: connection – anslutningar 

S-EN-SV: Extern förändring av både käll- 
och målterm 

Både käll- och måltermerna är angivna som i 
termdatabasen men tillsammans med någon typ av suffix. 
Exempel: connections - anslutningar 

B-EN: Intern förändring av källterm Något har förändrats inuti källtermen jämfört med hur den 
är angiven i termdatabasen. 
Exempel: connction [utan ”e”] - anslutning 

B-SV: Intern förändring av målterm Något har förändrats inuti måltermen jämfört med hur den 
är angiven i termdatabasen. 
Exempel: connection  - ansluting [utan ”n”] 

B-EN-SV: Intern förändring av både käll- 
och målterm 

Något har förändrats i både käll- och måltermen jämfört 
med hur de är angivna i termdatabasen. 
Exempel: connction [utan ”e”] - ansluting [utan ”n”] 

S-EN, B-SV: Extern förändring av källterm, 
intern förändring av målterm 

Källtermen har förändrats externt och måltermen internt, 
jämfört med hur de är angivna i termdatabasen. 
Exempel: connections - ansluting [utan ”n”]  

 
Vid summeringen av kategorierna gjordes här ett avsteg från den tidigare grupperingen av 
riktiga och falska larm. Alla segmentpar som innehåller någon form av ”intern förändring av 
måltermen” (B-SV) genererar egentligen, på grund av förändringen, också riktiga larm. 
Eftersom dessa är önskvärda att hitta i en terminologikontroll, bedömdes de i denna 
summering också som riktiga larm. Därmed har kategorin ”intern förändring av målterm” (B-
SV) (som det andra segmentparet i Exempel 1) vid bedömningen av kategorier summerats 
ihop med ”riktiga allmänna larm” (R-SV). 

De segmentpar där också källtermen har förändrats utöver måltermen (”intern förändring av 
käll- och målterm” (B-EN-SV) och ”extern förändring av källterm, intern förändring av 
målterm” (S-EN, B-SV), som det tredje segmentparet i Exempel 1) kategoriseras här också 
som typer av riktiga larm, på grund av förändringen av måltermen. Men de skiljs ändå från 
kategorin ”intern förändring av måltermen” (B-SV), för att tydligare kunna skilja på 
programmens hantering av olika sådana larm. 

3.6.3 Mått 
Till skillnad från den föregående utvärderingen var det med en kontrollerad testkorpus möjligt 
att veta hur många fel som faktiskt fanns i testkorpusen. Därmed var det möjligt att utöver 
precision även mäta recall. 

De mått som användes var precision (liksom tidigare), recall och F-värde. Respektive mått 
definierades enligt Ekvation 5, Ekvation 6 och Ekvation 7 nedan: 
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Antal redovisade riktiga larm
Precision = 

Totalt antal redovisade larm

Ekvation 5: Definition av precision vid kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser. 

Precision anger här i hur hög grad de larm programmen redovisade var riktiga. Detta är 
samma mått som användes vid den föregående kontrollen. 

Antal redovisade riktiga larm 
Recall = 

Totalt antal verkliga fel 

Ekvation 6: Definition av recall vid kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser. 

Recall anger här i hur hög grad programmen hittade alla verkliga fel i den modifierade 
testkorpusen. 

2 * (precision * recall) 
F-värde = 

(precision + recall) 

Ekvation 7: Definition av F-värde vid kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser. 

F-värdet utgör ett harmoniskt medelvärde av programmens precision och recall, och kan 
därför användas för att få ett gemensamt mått på både precision och recall. 

3.6.4 Kontroll av inkonsekvenser i översättningar 
Huvudsyftet med denna utvärdering var att undersöka hur terminologiska inkonsekvenser 
kontrolleras av de olika programmen. Men det kan även vara intressant att få en bild av hur 
”allmänna” inkonsekvenser (inte nödvändigtvis bara terminologiska) kan kontrolleras av de 
olika programmen. Därför gjordes en enkel genomgång av de resultat programmen redovisade 
när kontroll av inkonsekvenser fanns med som ett alternativ i deras kvalitetskontroll. Till detta 
användes en del av den modifierade testkorpusen, då den innehöll många variationer på 
översättningar av samma segmentpar. Fördelningen av inkonsekvenser i denna del av den 
modifierade testkorpusen ges i Tabell 2 och Tabell 3 nedan. 

Tabell 2: Fördelning av källsegment med inkonsekventa målsegment  

Källsegment med… Antal Totalt antal segmentpar 

två olika målsegment 20 40 

tre olika målsegment 3 9 

fyra olika målsegment 3 12 

sex olika målsegment 2 12 

Summa 28 73 
 
Tabell 2 visar att den inkonsekvenskontrollerade delen av den modifierade testkorpusen 
innehöll 28 källsegment med olika målsegment, varav 20 hade två olika målsegment, 3 hade 
tre olika målsegment, 3 hade fyra olika målsegment och 2 hade sex olika målsegment. Totalt 
fanns därmed 73 olika segmentpar med källsegment som hade varierande målsegment. 
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Tabell 3: Fördelning av målsegment med inkonsekventa källsegment  

Målsegment med… Antal Totalt antal segmentpar 

två olika källsegment 20 40 

tre olika källsegment 1 3 

Summa 21 43 
 
Tabell 3 visar att det även fanns 21 identiska målsegment med olika källsegment, varav 20 
hade två olika källsegment och 1 hade tre olika källsegment. Totalt fanns det därmed 43 olika 
segmentpar med målsegment som hade varierande källsegment. 

De olika programmens resultat från kontroller av inkonsekvenser i det modifierade 
testkorpusen jämfördes med de verkliga förekomster som beskrivits ovan. Beroende på om 
programmen redovisade antalet unika käll- eller målsegment, eller det totala antalet 
inkonsekventa segmentpar, räknades siffrorna även om utifrån fördelningarna ovan för att de 
skulle bli jämförbara med varandra. 

3.6.5 Användarmässiga kommentarer 
För att även ta upp själva handhavandet av de olika programmen återges kommentarer kring 
hur detta fungerade i 7.4 Användarmässiga kommentarer. Dessa kommentarer grundar sig på 
uppsatsförfattarens erfarenheter från arbetet med utvärderingen enligt tidigare beskrivna 
metoder och ges i en objektiv anda. De aspekter som tas upp är vilka konverteringar av 
översättningar och terminologi som behövs inför en granskning, hur resultaten kan redovisas i 
programmen och exporteras, samt hur korrigeringar av funna larm kan göras. 
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4 Intervjuer: Kvalitetskontroll i praktiken 
I syfte att sätta in en eventuell användning av verktyg för kvalitetskontroll i ett sammanhang, 
genomfördes intervjuer med personer involverade i kvalitetskontroll av översättningsminnen 
och tvåspråkiga filer, enligt den metod som beskrivits i 3.1 Metod för intervjuer.  

Resultatet från intervjuerna återges nedan. Därefter jämförs resultaten från intervjuerna med 
den teori som togs upp i 2 Teoretisk bakgrund. Slutligen diskuteras vad detta innebär och 
vilka slutsatser som kan dras från intervjuerna.  

Notation: Referenser till exakt vilka rader i transkriptionerna som ligger till grund för all text 
i avsnitt 4.1 - 4.3 nedan anges som ”[H1-2]” för rad 1-2 i intervjun med Hartzell (2007) och 
på motsvarande sätt som ”[G1-2]” för Granström (2007a). 

4.1 Strategier för kvalitet i översättningsprocessen 
Kvalitet innebär att göra som kunden vill. Även om de kan ha de mest ”fantastiska” sätt att 
uttrycka sig på kan de vara inarbetade inom en stor organisation och bör därför behållas även 
om ordet/uttrycket kan kännas konstigt för en språkarbetare. En del av kvaliteten är att 
kunden och kundens användare förstår ett inarbetat uttryck bättre, även om det är svengelska 
och det kan finnas motsvarande svensk terminologi men som är mer undanträngd. [G646-657] 

Sammanfattningsvis anser Granström (2007a) att det viktigaste generellt sett är att hela kedjan 
i översättningsprocessen fungerar, och att arbetet sker iterativt. [G1051-1054] 

4.1.1 Instruktioner till översättare 
I översättarnas uppdrag ingår att läsa igenom sin översättning, men Interverbums 
kvalitetskontroll utgör en kontroll av att de faktiskt har gjort vad de lovat. Det blir även 
ytterligare ett par ögon som läser igenom texten och ser om det finns något som det slarvats 
med, i så fall kan det också ha slarvats på fler ställen, och då skickas texten tillbaka till 
översättaren. Så det sker iterationer för att hela tiden höja kvaliteten för varje minut som 
någon har en text under ögonen; ”kaizen”. Detta är något alla hjälper till med, då de använder 
varandras referensdatabaser. Granström själv (2007) kan exempelvis vid sökning efter en 
översättning för en kunds räkning hitta allmänna felaktigheter som kan korrigeras i andra 
kunders databaser, och det höjer då långsiktigt kvaliteten även för de andra kunderna. [G428-
442] 

Grundinstruktionen till en översättare är att aldrig gissa, utan att skicka en fråga till 
projektledaren om det är något i texten som översättaren inte förstår. Det finns bland annat 
speciella formulär för att skicka in frågor så att de inte tappas bort utan kommer in i något 
forum- eller projekthanteringssystem. Projektledaren kan sedan göra sitt bästa för att försöka 
hitta ett svar på frågan före leverans till kund, och tar ställning till om frågan ska skickas 
vidare till kunden. Bland de övriga instruktioner en översättare får ingår många självklarheter, 
men i form av en checklista som ger stöd under processen. Exempelvis att kontrolläsa 
översättningen när den är gjord, kontrollera terminologin och stavning, och så vidare. 
Dessutom kan det finnas specifika instruktioner för olika kunder och projekt, som ”låt bli att 
översätta rad 37, som alltid ska stå på engelska”, eller så. Generella checklistor och därmed 
instruktioner för översättare ligger med i standardproceduren och standardmapparna för ett 
projekt. [G730-758, H990-995] 

Det är mycket viktigt att ha en öppen dialog med frågor från översättarna, om de inte frågar 
finns det ingen chans att få svar. Då blir det normalt inte lika hög kvalitet, och det gör 
kunderna missnöjda på översättarna och översättningsbyrån. Även om det kan ta lite tid för en 
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översättare att skriva in en fråga, är de flesta kunder tacksamma för att översättarna och 
projektledarna försöker hjälpa till, och kunden ger trots tidspress många gånger också svar. 
[G915-922] 

4.1.2 Standarder 
Även om Granström (2007a) inte primärt har rollen som kvalitetsansvarig och därmed inte är 
fullständigt insatt i exempelvis ISO 900x, ser han generellt ISO som ett sätt att skriva ner hur 
något görs och sedan se till att göra på samma eller ett likartat sätt, för att på så sätt få en jämn 
kvalitet. Delar av företaget är ISO-certifierat, där vissa kontroller av att rutinerna följs är 
påbjudna (och det måste naturligtvis finnas någon substans i ett ISO-system). Men även för 
verksamhet som ännu inte är ISO-certifierad är det egentligen grundläggande att de processer 
som används skrivs ner som stöd för de som ska använda processerna. Det medför också att 
användbarheten blir högre, att metoderna används. Det finns processer som följs under hela 
kedjan, innan och efter att något skickas till översättare och kunder, oavsett om processerna 
skrivs in i en ISO-pärm eller ej. [G589-610] 

De olika verktyg för kontroll som finns hos olika leverantörer tittar Granström (2007a) 
naturligtvis på, även om en del verktyg som beskrivs i tidningar skulle vara mer intressanta att 
se mer på än andra. Då Interverbum är medlem i LISA och GALA har de bland annat tittat 
lite på deras modeller för kvalitetskontroll. Även om de inte används oförändrade i den 
dagliga verksamheten så finns det, liksom med alla andra modeller, många tankar som 
hämtats därifrån. [G612-620] 

Hartzell (2007) tror att LISAs QA Model är relativt lik den som används på företaget, och 
uppger att många andra företag använder sig av liknande system för kvalitetskontroll av 
översättningar, och har snarlika feedbackformulär. [H262-282] 

4.1.3 Checklistor 
Olika checklistor används både internt och för kunder och översättare på projektnivå. 
Översättare får exempelvis tillgång till en checklista när de ska göra ett jobb där de kan se vad 
de ska gå igenom och göra. ”Mer som ett stöd än som en pekpinne.” Internt finns även 
checklistor för hur en process utförs, för delprocesser. Det projekthanteringssystem som finns 
utgör även ett stöd i dessa processer. Där kan viktiga moment läggas in som motsvarigheter 
till ”obligatoriska fält” i ett terminologisystem, där det måste matas in om en term är 
preliminär eller godkänd. Därmed kan vissa moment utgöra ”krav” för att kunna gå vidare i 
projekten, vilket är ett bra stöd. [G687-711] 

4.1.4 Filformat 
Även om alla tänkbara filformat hanteras kan speciella filformat innebära extra steg i 
kvalitetskedjan då de kan behöva konverteras. Därmed behöver också konverteringen 
kontrolleras, så att inga fel har uppstått i originalet under konverteringen. Speciellt viktigt är 
detta när originalet ska översättas till många målspråk, för att undvika frågor om samma sak 
från olika håll. [G804-815] 

4.1.5 Provkörning av process 
I större projekt kan en process också provköras för att se till att själva filerna inte fastnar 
någonstans på vägen, internt eller även i kundens system, när de under projektets gång ska 
vara färdigt ”dagen efter”. Exempelvis kan ett system flyta på perfekt för engelska, men bryta 
ihop så fort tyska bokstäver används, det finns många detaljer som kan gå fel. Att provköra 
flödet är alltså ett sätt att öka kvaliteten, Granström (2007a) menar att en projektledare efter 
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hand får en känsla för om det kan behövas eller inte. Det är ett sätt att arbeta på när många 
med olika roller är inblandade i ett projekt. Ofta tas hjälp av specialister hela vägen i ett 
projekt, som duktiga projektledare, granskare och tekniker. [G835-859] 

4.1.6 Förkontroll 
En viktig del av kvalitet är också att göra en förkontroll av både teknisk kvalitet och 
textinnehåll hos filer. Tekniker kan kontrollera att det inte finns några tekniska fel i filerna 
med speciella verktyg för detta. Tillsammans med specialister på olika program kan de gå 
igenom filerna och se till att inget tvärstannar någonstans i processen, eller att översättaren får 
en fil som inte har preparerats på rätt sätt. En grov kontroll, även på enkla filformat, kan 
nästan ses som standard. Däremot tas det inte för givet att källtexten behöver granskas och att 
”kunden inte kan skriva” engelska eller annat källspråk. Men ibland kan även en sådan 
granskning mot ersättning göras i förväg, dels för att få en korrekt text och dels för att 
undvika mycket merarbete om texten ska översättas till många olika språk. [G857-894] 

4.1.7 Repetitioner 
Återkommande strängar, som exempelvis skrivs ut på alla sidor i en hjälpfil (som ”Relaterade 
länkar”, eller ”Klicka på OK”) kan vid stora projekt extraheras och översättas i förväg. 
Därmed blir det ur ett kvalitetsmässigt perspektiv snyggare när exempelvis en länk ser likadan 
ut överallt, speciellt om flera olika översättare är inblandade. [H1021-1045] 

4.1.8 Iterationer 
Iteration är också mycket viktigt för att upptäcka felaktigheter som annars kan smyga sig in i 
centrala begrepp och/eller centrala formuleringar, och som sedan kan sprida sig. Därför är det 
också mycket viktigt att ha bra ordlistor och bra kontrollverktyg, dels för att det går snabbt 
och dels för att många översättare är inblandade. Genom att ha en bra termdatabas finns det 
hela tiden någonting att falla tillbaka på. Och genom att försöka skapa nya termdatabaser från 
gamla översättningar om kunden inte redan har någon termdatabas, kan både bättre precision 
och snabbare resultat fås. [G497-516] 

En målsättning är att nära 100 % av allt arbete som utförs ska lagras i tvåspråkiga databaser 
(översättningsminnen) för att vara tillgängliga i framtida projekt. [G790-792] 

Även vid översyn av ett översättningsminne eller en termdatabas kan en kvalitetshöjande 
effekt uppnås, då exempelvis termextrahering som en bieffekt även medför en kartläggning av 
inkonsekvenser. [G97-101] 

4.2 Terminologi i översättningsprocessen 
Genom att koppla en termdatabas till exempelvis Trados Translator’s Workbench under tiden 
som en översättning görs, går det att direkt få förslag på lämpliga termer, så att det blir rätt 
från början. Eller genom att ha en lättillgänglig och ständigt uppdaterad termdatabas som 
TermWeb-systemet där det ska vara enkelt att slå upp termer. [G931-936] 

4.2.1 Vad är en term? 
Hartzell (2007) menar att vad som ses som en term i praktiken är projekt- och kundberoende, 
vad som är en term i ett projekt behöver inte vara en term i ett annat projekt. [H686-691]  

Granström (2007a) menar att en term är något som går att definiera, och som inte tillhör 
allmänspråket. [G105-108] En skillnad mellan ett lexikon och en ordbok är att ett lexikon 
innehåller översättningar som oftast har en definition, medan en ordbok bara innehåller 
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definitioner på ett språk. [G143-145] Granström ser en term som en representation av ett 
begrepp, och ett ord som något som i sin tur kan kopplas till flera begrepp. [G148-149]  

Ett minimum när det gäller termer är att de har klassificerats till en domän för att skilja dem 
från allmänspråket. De får också gärna ha en definition, även om det i praktiken inte alltid är 
något som hinns med utan är underförstått i och med vad kunden sysslar med. För att en 
termdatabas ska bli överskådlig bör den inte innehålla basförrådet av ord som exempelvis 
”och”, om inte annat för att inte bli förvirrande. Speciallexikon av något slag, rörande ett för 
en lekman litet område, kan ändå innebära jättestora ordlistor. Då gäller det bara att göra en 
tillräckligt noggrann klassificering. En termdatabas som TechniTerm med klassificeringar och 
definitioner kan också fungera som en slags uppslagsbok. Den kan även utgöra stöd vid andra 
språk än den själv innehåller om det till exempel rör sig om ”grannspråk”. [G1057-1092] 

4.2.2 Böjningsformer 
Alla olika böjningsformer av en term, som behövs i en viss kontext, utgör fortfarande samma 
term och bedöms vid en kvalitetskontroll som lika korrekta. [H696-703]  

Även Granström (2007a) anser att termer med olika ändelser fortfarande är termekvivalenter 
som syftar till samma begrepp. Fullständig överensstämmelse rent teckensträngsmässigt 
mellan en termdatabas och en översättning är mycket svårt att få. [G250-252, G296-298] 
Redan i svenska finns omljud i olika böjningar, liksom i tyska, för att inte tala om finskan där 
förändringar sker inte bara med böjningsändelser på slutet av ord utan även vokalförändringar 
i början av dem. Och i engelska finns bland annat pluralformer som är oregelbundna. [G300-
308] Men bara omljuden på tyska och svenska, tillsammans med oregelbundna plural- och 
verbformer räcker ganska långt för att krångla till det. [G310-314] 

4.2.3 Referenser/Anaforer 
När en del av en term används för att referera tillbaka till en tidigare förekomst av den hela 
termen i texten, om exempelvis termen ”den grå pennan” i nästa mening refereras till med 
bara ”pennan” är det enligt Hartzell (2007) inte något direkt problem. Det som är intressant 
rörande terminologi är vad som gör det svårare för läsaren, om läsaren inte kan förstå att det 
handlar om samma term som tidigare är det förstås inte bra. [H709-713] 

Granström (2007a) anser apropå exemplet med ”den grå pennan” att det också är ett exempel 
på just skillnaden mellan en termdatabas och ett översättningsminne, och även något som 
varierar beroende på kulturella stiluppfattningar. I exempelvis en amerikansk text kan det vara 
mer accepterat med fler ordagranna upprepningar än i europeiska och svenska texter, där det 
snarare kan vara en kvalitetshöjande åtgärd att ta bort ordagranna upprepningar. Samtidigt bör 
den längre termen förekomma åtminstone en gång i större textstycken, även om meningarna 
kan behöva förändras i översättningen. Det bör även finnas utrymme för att termen ska kunna 
förekomma i sina grammatiska böjningsformer. [G318-347] 

4.2.4 UI-strängar 
En distinktion som Hartzell (2007) påpekar är den mellan vanliga termer och UI-strängar 
[H500] (dvs. den text som syns i ett programs gränssnitt eller ”User Interface”). I IT-projekt 
är det vanligt med ordlistor med UI-strängar, men i andra projekt används de inte lika mycket. 
[H1014-1016]. När en hjälptext för ett program översätts krävs tillgång till UI-strängar och 
deras översättningar, för att kunna hitta rätt benämning på delar av gränssnittet. Har man 
översatt en programvara så finns det därmed en lista med UI-strängar, och även om kunden 
inte alltid har lagt tid på att skapa en lista med terminologi så går det ofta att hitta de 
viktigaste termerna bland UI-strängarna. [H1001-1007]  
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4.2.5 Hantering av terminologi 
I stora projekt rekommenderar Granström (2007a) att det finns en styrande ordlista, det är 
speciellt viktigt när många översättare är inblandade. För korta eller mindre projekt går det 
ändå att få konsekvens när det rör sig om professionella översättare som kan sitt 
ämnesområde och målspråk, den kombinationen med professionalism i övrigt ger bra resultat. 
Men framförallt i stora projekt är det svårt med samordning utan en styrande databas för 
terminologi. [G67-77]  

Hartzell (2007) instämmer i att gemensam terminologi i större utsträckning behövs för att få 
konsekvens när flera översättare är inblandade. Att rätta upp terminologin i efterhand är 
väldigt jobbigt. [H569-580] 

Om det inte som i idealfallet skulle finnas ett styrande lexikon när översättningen påbörjas, 
tas ett sådant ofta fram i samarbete med kunden. Det sker ofta iterativt, parallellt med att 
översättningen görs. Som en del i granskningen kan också kunden eller kundens dotterbolag 
vara involverade, för att på så sätt ge återkoppling. Förändringarna kan föras in i 
översättningsminnet, det är en bra form av kvalitetskontroll där det blir lite bättre för varje 
gång. Det kan ofta bli en lång iteration, men utan en överenskommelse med kunden om vad 
som är rätt är det stor risk att det annars bara blir ”tyckande”. Med en överenskommen 
godkännandeprocedur för termer är det också lättare att bedöma om något är fel eller inte. 
[G192-226] 

När det gäller att ta fram ny terminologi är det relativt lätt att skapa en ny ordlista utifrån bra 
översättningar i översättningsminnen, av någon som behärskar de aktuella språken och har 
god allmänbildning inom de områden som är aktuella. Men resultatet bör ändå granskas av en 
språk- och fackspecialist. Som stöd i processen kan befintliga ordlistor användas, även 
sökningar på Internet kan göras inom rätt domän och med orden i rätt form. [G227-244] 

4.3 Kvalitetskontroll av översättningar 
Genom att tidigt i ett projekt försöka granska en översättares arbete och skicka feedback 
[H109-110] kan översättaren tidigare uppmärksammas på fel och inte behöva göra så många 
ändringar när översättningen väl är klar. [H215-220] 

Själva granskningen görs i form av en manuell genomläsning av översättningen jämfört med 
källtexten, och markering av vad som uppfattas som fel. Felen förs sedan in i ett 
feedbackformulär och klassificeras i efterhand. Själva klassificeringen av fel är egentligen 
inte så viktig, utan är mer en metod för att förmedla vilken typ av fel det är. [H410-411, 
H747-754]  

Om granskningen sker på papper (vilket Hartzell personligen föredrar) eller direkt i ett 
översättningsprogram är valfritt. [H825-838] Vilket program som granskningen då sker i är 
beroende av vilket program som används i det aktuella projektet. [H378-379] 

Granskarna kontrollerar alltid översättningar mot sitt modersmål, och från språk de själva kan. 
Ibland, då ingen annan lösning finns, kan de behöva granska översättningar från språk de inte 
kan, men då kontrolleras bara måltexten utan relation till källtexten. [H927-934] 

Uppskattningsvis kan åtminstone tusen ord granskas i timmen. Men det kan gå både snabbare 
eller långsammare, beroende på hur bra översättningen är och hur svår texten i sig är. [H469-
481] 
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Beroende på texttyp kan även olika stor vikt läggas på olika aspekter av granskningen. En 
teknisk handbok kräver korrekt och konsekvent terminologi men behöver inte vara ett 
stilistiskt mästerverk, medan stil och flyt är mer viktigt i en marknadstext. [H459-465] 

Vid kontroll av en för granskaren okänd domän kan ibland en expert anlitas för att granska 
terminologin och göra en ”subject matter review”, om kunden vill ha det. Annars gäller 
allmänt att granskare och översättare bör vara generalister med förmåga att göra research och 
kunna ta reda på hur man uttrycker sig och vilka termer man använder inom många olika 
typer av områden. [H937-945] 

En grundförutsättning för allt som skickas till kund är att det ska vara stavningskontrollerat. 
Men det ska också vara genomläst och korrekturläst, åtminstone 10 – 15 % av texten. Att göra 
sådana slumpvisa stickprov har visat sig ge relativt bra utslag, om ett eller flera stycken i 
texten granskas noggrant utifrån olika aspekter (som bland annat terminologi) ger det en bra 
bild av översättningen i stort. Är det då mycket fel så skickas översättningen tillbaka till 
översättaren. [G386-404] 

När en översättare har korrigerat sin översättning görs en ny granskning av den. Beroende på 
hur den första granskningen såg ut kan omfattningen på den andra genomgången variera. Om 
översättningen inte uppfyllde de krav som ställts första gången, är det mer motiverat att 
granska mer än om det såg jättebra ut från början och det bara var några småsaker som skulle 
ändras. I andra fall kan flera nya granskningar behöva göras, och i värsta fall kan hela 
översättningen behöva läsas igenom, även om strävan är att inte behöva göra det. [H223-234] 
Om en översättare upprepade gånger inte tar åt sig av den feedback som ges, meddelas detta 
till projektledaren så att den översättaren inte används mer. [H954-957] 

4.3.1 Stickprov 
Beroende på vilken texttyp det rör sig om kvalitetskontrolleras olika stora andelar av 
översättningen om inte avtalet med kunden föreskriver annat. För IT-översättningar anger 
riktlinjerna att en 100-procentig granskning ska eftersträvas för marknadsmaterial och 
programsträngar (UI-strängar) som är väldigt synliga. [H237-239] Vid kontroll av repetitioner 
eftersträvas en 100-procentig granskning, då de förekommer oftare än övriga fraser i 
översättningen och en granskning av en fras som sedan repeteras innebär att alla förekomster 
av frasen då har granskats ”på köpet”. Dessutom kan de vara rubriker eller annan mer synlig 
text. [H1051-1057]  

Däremot kontrolleras till att börja med bara 10 % av hjälptexter, men om översättningen inte 
uppfyller kraven som ställs måste naturligtvis mer av översättningen gås igenom. [H240-243] 
Hur urvalet av de 10 procenten ska ske är avsiktligt inte fastställt, egentligen är det bäst att 
granska så tidigt som möjligt, och slumpmässigt valda delar tas in och granskas (därefter 
granskas vid behov hela översättningen). [H248-258]  

4.3.2 Bedömning av fel 
När det gäller att bedöma språk är det lätt att det blir mycket tyckande, även om det enligt 
Granström (2007a) inte är så i lika hög grad som med konst eller musik. Det går faktiskt att 
mäta kvalitet på en skönlitterär översättning (även om Interverbum inte översätter 
skönlitteratur). Däremot är det svårare att mäta kvalitet objektivt på en skönlitterär 
översättning, jämfört med en facköversättning (som är vad Interverbum ägnar sig åt). Det går 
att sätta upp ett antal kriterier för en facköversättning, och basera dem på allt ifrån ordlistor, 
stavningsregler och stilguider. Genom att på så sätt kvantifiera bedömningen går det att 
utifrån kriterierna kunna säga vad som ska följas för en bättre översättning nästa gång. 
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Därmed är det lättare att inte bara kritisera, utan istället arbeta för att höja kvaliteten mer 
långsiktigt. [G628-646] 

Hartzell (2007) påpekade också att det förstås inte är svart eller vitt vad som faktiskt är ett fel. 
Principen ”hellre fria än fälla” är därmed användbar vid tveksamheter där förslag kan ges 
istället för fel. [H440-447] För att undvika att hamna i onödiga diskussioner med översättare 
som tar illa upp för tveksamma fel, försöker Hartzell (2007) logga tydliga fel som mer 
objektivt faktiskt är fel, som grammatiska fel, stavfel eller avvikelser från en tydligt angiven 
ordlista. [H450-456] 

Kritiken till översättarna ska vara konstruktiv, och de flesta översättare förstår att det inte bara 
är ”titta här vad jag hittade för fel” utan att det syftar till att gemensamt förbättra 
översättningarna som levereras till kunderna. Feedbacken är också ett verktyg för att 
samordna stora projekt, utan feedback kan flera översättare som använder olika terminologi i 
samma projekt inte ens veta om att de faktiskt gör fel. [H200-210] Alla kommentarer behöver 
inte heller påpeka fel, utan kan också bara vara förslag på förbättringar, eller beröm för bra 
lösningar. [H427-432] 

4.3.3 Återkoppling till översättare 
Ett elektroniskt feedbackformulär används för att förmedla förslag på ändringar till 
översättaren. Där anges källtext, översättning, förlag på förändring och en kommentar, 
tillsammans med en klassificering av felet och om det är ett stort eller litet fel (”major” eller 
”minor”). Beroende på hur många fel som hittats, hur många ord som granskats och vilken 
typ av text det handlar om, avgörs det automatiskt om översättningen uppfyller de krav som 
har ställts på den eller inte. [H124-139, H180-182] 

Det går i viss mån att styra om en översättning uppfyller de krav som ställs på den eller inte 
beroende på hur hårt den bedöms, och det beror i sin tur mycket på hur svår texten är. Flera 
”på gränsen”-fel kan vägas ihop så att ett av dem loggas som fel. [H436-439] 

Bland typerna av fel finns bland annat terminologifel, då översättaren inte har följt ordlistan, 
eller har börjat använda andra termer än de som konsekvent används i ett projekt. [H144-147] 
Enligt kriterierna i feedbackformuläret bör även lämpliga termer ha valts, och vid lokalisering 
bör konsekvens med övriga delar av produkten eftersträvas. En annan typ av fel är stilfel, då 
översättaren inte har följt de språkliga riktlinjer som gäller för projektet. Generellt används 
”Svenska skrivregler” som utgångspunkt, men vissa kunder har egna stilguider. Interverbum 
har även tagit fram en egen stilguide. [H154-163] 

Översättarna får oftast implementera feedbacken själva som en del av översättningen, men om 
det är bråttom att skicka iväg en översättning till en kund kan korrigeringarna göras av 
granskaren, som sedan skickar översättningen direkt till kunden. Granskarna försöker då ändå 
hinna med att skicka feedback till översättarna, för att få bättre kvalitet på framtida 
översättningar. [H183-205] 

Feedbackformuläret fungerar bra när det rör sig om ganska få ändringar, men om väldigt 
många ändringar och omskrivningar krävs är det mindre smidigt att behöva kopiera och 
klistra in dem i formuläret. Om granskningen dessutom görs under tidspress kan granskaren 
välja att själv korrigera felen direkt och sedan skapa en ”compare-fil” som listar alla 
skillnader mellan den ursprungliga översättningen och den korrigerade översättningen. Denna 
fil kan sedan skickas till översättaren för att ändå ge feedback. En möjlighet är att granskaren 
själv korrigerar mycket, men i feedbackformuläret bara väljer att ta med sådant som är viktigt 
att översättaren tar till sig inför framtida översättningar. [H767-789]  
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4.3.4 Granskning av terminologi 
Hartzell (2007) menar att om granskaren har jobbat väldigt mycket med en kund och därmed 
har bra koll på kundens terminologi, är det lättare för granskaren att reagera när det står något 
annat. Men det går annars inte att kontrollera varenda term, utan det handlar om att 
granskaren helt enkelt kontrollerar termer som ser misstänkta ut. Det beror också på hur säker 
översättaren verkar vara. Ibland kan en term som ser misstänkt ut faktiskt stämma med 
ordlistan, och då har ju översättaren skött sig, eller så stämmer det inte. [H503-513] 

Om rätt term är felstavad är det inte ett terminologifel utan snarare ett språkfel. Om en term 
inte finns i ordlistan men översättaren har hittat eller hittat på en bra översättning av den är 
det förstås bra. Om samma term senare i samma text även har en annan översättning blir det 
ett terminologifel, även om det är två korrekta översättningar av termen blir det inkonsekvent. 
Men det vanligaste är att rätt term finns i en ordlista men inte används i översättningen. 
[H536-557] 

Granström (2007a) anser att det första steget för att se om en term är felaktigt översatt eller 
inte är att jämföra den med ett lexikon som gäller enligt kunden. Det finns naturligtvis många 
olika typer av felaktigheter, det kan vara rena felstavningar, eller att källtermen har behållits 
så att exempelvis en engelsk term används även om det finns en motsvarande term på svenska 
eller det aktuella målspråket. Dessa typer av fel är ganska enkla och kan med kunskap om 
ämnesområdet relativt snabbt bedömas. En del termer kan också återföras till kunden för att få 
kundens åsikt om vad de bör heta. Om granskaren tycker att en term ser konstig ut men den 
ändå ska heta så enligt kunden, kan detta förstås ifrågasättas om granskaren har tillräcklig 
fackkunskap och många andra lexikon föreslår en annan term. [G177-192]  

Granström (2007a) hävdar att en granskare som är väl insatt i målspråket, ämnesområdet och 
en kunds terminologi kan uppnå en mycket hög grad av kvalitetssäkring bara genom att läsa 
måltexten, även om den också alltid granskas i sammanhang med källtexten. En granskare 
som är lite svagare inom något av områdena blir mer beroende av en normativ termdatabas. 
Men även då kan en kontroll göras av vad som verkar vara centrala begrepp, för att se om de i 
käll- eller målspråket varierar mer än vad som är befogat av bara läsbarhet. En van 
korrekturläsare kan se sådana inkonsekvenser ganska snart. Även om det handlar om en 
tekniskt och innehållsmässigt tät text där det inte går att hela tiden komma ihåg all 
terminologi, går det att öva upp den här förmågan och ändå hitta inkonsekvenser. Enligt 
Granström (2007a) läser en granskare med flera ögon, även om granskaren medvetet 
fokuserar på en typ av genomläsning i taget. [G352-386] 

Detta var dock i idealfallet när det finns ordlistor, i stora projekt dyker det alltid upp nya 
termer, som inte finns i ordlistan än. Om det är ett produktnamn eller någon central term kan 
man fråga kunden om de har några etablerade termer. Samtidigt är det också 
översättningsbyråns jobb att ta reda på vad det är. Utöver ordlistan finns många andra källor, 
framförallt Internet, men alla tänkbara källor kan användas. I vissa fall kan någon med 
expertkunskap tillfrågas, exempelvis en fotograf om det gäller en text om kameror. [H514-
532] Även Granström (2007a) instämmer i att det inte alltid går att bedöma om en term är 
korrekt eller inte själv, ibland behövs hjälp från en specialist. [G155-157]  

Om kunden har flera ordlistor är det viktigt att få någon slags prioriteringsordning för dem, 
om samma term förekommer i flera ordlistor med olika översättningar. [H979-981] 
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4.3.5 Användning av befintliga hjälpmedel 
Förutom det faktum att det faktiskt finns ordlistor, finns även enkla verktyg för kvalitets-
kontroll, ”QA Checkers” som ingår i SDLX och Trados med flera. [G449-453] I den senaste 
versionen av Trados finns ett verktyg för kvalitetskontroll där mycket kan testas, bland annat 
dubbla punkter, språköverensstämmelse med ordlista, stopplistor för termer och så vidare. 
[H348-350, G943-956] En ambition är att använda det mer, i förlängningen på så många 
projekt som möjligt. [H352-353] Det används (av Hartzell) i nuläget mest i slutet av projekt, 
inte så mycket för tidiga stickprov av översättare som det också skulle kunna. [H898-901] 

När det gäller vilka program som används för översättning är det ofta kunden som styr, om de 
inte har några önskemål väljs oftast de vanligaste som är SDLX eller Trados. Många företag 
har även skapat egna verktyg, som exempelvis Microsofts program Helium för att översätta 
hjälptexter, och LocStudio för att översätta programsträngar. Dessa är gratis att ladda ner5 och 
används oftast i Microsoft-projekt. [H357-366, 370] I många sådana program finns det också 
QA-checkers som kontrollerar olika saker som dubbla punkter, dubbla mellanslag och så 
vidare. [H903-908] 

Vilka verktyg som används för kvalitetskontroll är till viss del projektspecifikt, på så sätt att 
vissa översättningsprogram har inbyggda funktioner eller tilläggsfunktioner som skaffats eller 
utvecklats och då används ”automatiskt” när det programmet används i ett projekt. Andra 
projekt kräver mer prepareringsarbete, och då används inte alltid verktygen till 100 %. Det 
beror också på vilken typ av projekt det är, om det är ett litet projekt med en väl inarbetad 
översättare, som tidigare har skött sig bra, görs eventuellt inte lika omfattande kontroller. 
[G521-538]  

Vissa av verktygen kräver mer teknisk fallenhet än andra, filer kan behöva prepareras mer 
eller mindre innan körning, det beror också på vilka tekniska förkunskaper den som ansvarar 
för att göra kontrollen har. Det kan i någon mån också vara en resursfråga. Dessutom kan 
användbarhet och tillgänglighet hos verktygen spela in, om det behövs ett eller två klick för 
att utföra något kan det utgöra skillnaden för om det faktiskt görs eller inte. Kommandon eller 
lösenord som är svåra att memorera kan också krävas. Speciellt under tidspress kan ”jobbiga” 
och inte absolut nödvändiga moment undvikas. Många hävdar säkert att ”allmänt lättanvända” 
och integrerade verktyg alltid är önskvärt, det försöker troligen också leverantörerna 
åstadkomma genom att leverera färdiga paket med verktyg. Men dessa paket kanske dels 
innehåller för många verktyg, och dels kanske de inte är strukturerade på samma sätt som 
verksamheten på olika översättningsbyråer, även om grunderna är likartade. [G541-571] 

Några kriterier för vilka verktyg som används är att de ska vara intuitiva, lättanvända och 
därmed accepterade, lättillgängliga och inte för dyra så att översättarna ska vilja investera i 
dem. [G579-584] 

Under ett stort tidigare projekt genomfördes kontinuerliga granskningar av de olika 
inblandade översättarnas arbete, som resulterade i att översättarna implementerade den 
feedback de fick. Förutom det genomfördes även maskinstödda granskningar som kördes på 
varje del av det översatta materialet i slutet innan den levererades, då översättningarna 
levererades kontinuerligt. Bland annat gjordes kontroller av ”förbjudna ord”, termer som blev 

                                                           
5 Uppsatsförfattarens kommentar: Dessa är dock inte vara tillgängliga för allmänheten utan används bara för 
översättningar av Microsoftprodukter, enligt diskussion på http://www.proz.com/topic/18889 (Läst 2007-05-05). 
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fel eller som olika översättare hade översatt på olika sätt, och vanliga misstag eller 
felstavningar. [H587-654, G474-479] 

Metoder av den här typen är mycket bra för att snabbt se hur en översättning verkar, och 
används framförallt i stora projekt. Det finns även motsvarande verktyg för 
översättningsminnen, för att gå igenom och höja kvaliteten på dem. Ibland ställer dock trogna 
kunder höga krav på leverans inom kort tid, och får ibland också det med reservationen att det 
inte kommer att finnas tid till att kvalitetskontrollera allt. I sådana lägen måste flera olika 
översättare användas, vilket resulterar i att det inte blir riktigt konsekvent. Men det går då 
ändå att köra verktyg för att göra en automatisk snabb ”grovkontroll” för att i alla fall få en 
snabb bild av kvaliteten. [G458-496] 

4.3.6 Möjliga förbättringar av kvalitetskontrollen 
Vad som är bra och vad som är problematiskt med kvalitetskontrollen är enligt Granström 
(2007a) delvis projekt- och kundspecifikt. En del kunder är väldigt medvetna och hjälpsamma 
och svarar på frågor under projektet. Vissa kunder hjälper också till att bygga upp 
termdatabasen och får konsekventa översättningsminnen, de får därmed också mer 
konsekventa översättningar. [G407-420] 

Det som skulle kunna behöva förbättras vore att utveckla metoder för automatiskt stöd, på 
samma sätt som stavningskontroller numera oftast inte görs för hand. (Även om det 
fortfarande görs för affärskritiska texter, då en stavningskontroll är otroligt grov.) Samtidigt är 
det inte heller bra att bara luta sig mot tekniska hjälpmedel. [G422-445] 

Hartzell (2007) anser att sättet att skicka feedback på är bra. Men ett steg i granskningen och 
ifyllandet av formuläret för feedback som upplevs som ineffektivt och tidskrävande, och 
därmed blir dyrt, är klippande och klistrande av käll- och måltexter från översättningsfilerna 
till feedbackformuläret. Det idealiska vore om det fanns ett verktyg som skötte detta 
automatiskt, så att källtexten och översättningen (eventuellt tillsammans med ändringar?) med 
ett klick kopierades från översättningsfilen in i feedbackformuläret. [H313-333, H735-737] 

4.3.7 Möjliga förbättringar av terminologiarbetet 
Enligt Hartzell (2007) är det översättarna lägger mest tid på under översättningsprocessen inte 
själva formulerandet av översättningar, utan efterforskning av terminologi. Om heltäckande 
terminologi finns redan innan ett projekt startar sparas inte bara mycket tid och möda, 
översättningen blir dessutom mer konsekvent och snygg. Att en översättning blir konsekvent 
är bland det viktigaste. Dessvärre finns sällan all terminologi från början, då gäller det att 
under projektets gång hitta lösningar för att få det så konsekvent som möjligt. [H44-61] 

Hartzell (2007) menar att det som vore intressant och önskvärt när det gäller verktyg för 
automatisk kontroll av terminologi vore kontroll mot en ordlista och kontroll av att samma 
term hela tiden har översatts konsekvent. [H560-568] I en kontroll av terminologi vore det 
även mycket bra om UI-strängar kontrollerades, som också på något sätt är termer. [H841-
842, H859-860] 

Resultatet från en sådan kontroll skulle enligt Hartzell (2007) helst ges i form av en träfflista, 
som visade de meningar i de tvåspråkiga filerna där det verkar finnas en UI-sträng som inte är 
korrekt (dvs. inte som den anges i ordlistan). Att bara lista alla meningar som innehåller en 
UI-sträng skulle ge väldigt många träffar, i en hjälptext kan mer eller mindre varannan 
mening vara en UI-sträng. [H871-878] Träfflistan bör kunna sorteras på något sätt, 
alfabetiskt, i förekomstordning eller så, det kan vara svårt att säga på förhand. [H882-887] 
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4.4 Jämförelse mellan teori och praktik  
Jämfört med de teorier kring kvalitet som återges i 2.3 Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring 
av översättningar finns det många beröringspunkter som överlappar med resultatet från 
intervjuerna, dessa återges nedan. 

4.4.1 Kvalitetstänkande 
Dunnes (2006b) beskrivning av kvalitet enligt ISO 9001: ”att specificera och uppnå kundens 
krav”, stämmer väl överens med Granströms (2007) inställning att kvalitet innebär att göra 
som kunden vill. 

Från listan över hinder för kvalitet (Bass, 2006) omnämns på ett eller annat sätt många av 
hindren även i intervjuerna: Tidsbrist som orsakas av kunders omöjliga tidsplaner kan 
exempelvis leda till att kvalitetskontroll inte hinns med i så stor omfattning som det vore 
önskvärt, detta får då kunden acceptera innan projektet påbörjas. Subjektiviteten i 
bedömningar av kvalitet hos översättningar kompenseras delvis genom att mer objektiva 
kriterier för kvalitet används. Kommunikation med kunden eftersträvas i olika skeden för att 
exempelvis ställa frågor om källmaterialet eller bekräfta val av terminologi. 

Vad gäller de tekniska hinder för kvalitet som Bass (2006) tar upp, nämndes i intervjuerna till 
exempel problem med olika teckentabeller och filformat, samt att speciallösningar kan krävas 
för att hantera dessa. Detta tas också hänsyn till genom förkontroller av filer och provkörning 
av processer. 

Bland de resurser som Bass (2006) menar att en översättningsbyrå ska tillhandahålla för att 
stödja sina översättare och eftersträva kontinuerlig kvalitet, har många tagits upp i 
intervjuerna: 

• Om en kundspecifik stilguide inte alltid är tillgänglig finns översättningsbyråns egen 
stilguide att falla tillbaka på. 

• Tillgång till terminologi för varje kund eftersträvas hela tiden, även om den inte finns 
tillgänglig från början så skapas den i början av ett projekt. 

• Översättningsminnen uppdateras i och med den feedback/återkoppling översättare får 
efter granskningar. 

• Grundläggande krav på översättningarna finns angivna i form av checklistor. 

• Tidigare frågor och svar finns ofta tillgängliga i projektspecifika forum. 

• Vad gäller tillgång till en permanent projektledare för kunder eftersträvas kontinuitet 
och redundans (”beredda vikarier”) i kundkontakter (Granström, 2007c). 

Ett problem vid tillämpningen av ISO 9001 för språkindustrin var enligt Dunne (2006b) att en 
översättningsbyrå inte kan styra över kvaliteten på ”råmaterialet” (källmaterialet) på samma 
sätt som företag i tillverkningsindustrin, och att detta också kan påverka kvaliteten hos 
slutprodukten negativt. För att kompensera för detta görs enligt Granström (2007a) oftast 
förkontroller av källmaterialets tekniska kvalitet, och vid behov även av dess textinnehåll som 
mot ersättning kan korrigeras för att undvika framtida merarbete och höja kvaliteten. 

Förutom ovan nämnda förkontroll som säkerställer kvalitet hos källmaterialet, återspeglas 
många andra av de ”vägar till kvalitet” som Bass (2006) beskriver i intervjumaterialet:  
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• Grundläggande skicklighet och ”best practice” stöds till viss del genom interna och 
externa checklistor samt av projekthanteringssystemet. 

• Konsensus kring kvalitet kan uppnås genom användandet av kundspecifika stilguider, 
eller framtagandet av terminologi i samarbete med kunden. Genom att provköra flödet i 
processer kan också ett tillförlitligt återinförande av översättningen till den produkt som 
har översatts säkerställas. 

• När det gäller ledningssystem för kvalitet används ett standardiserat projektflöde med 
obligatoriska aktiviteter, som stöds av ett standardiserat mappsystem. De kunder som 
använder företagets projekthanteringssystem får därigenom också ytterligare stöd i 
arbetsflödet, inklusive steg för kvalitetskontroll. (Granström, 2007b) 

• Genom granskning av översättningar bedöms kontinuerligt kvaliteten hos de översättare 
som anlitas, och de som gång på gång inte tar åt sig av feedback används inte i 
fortsättningen. 

• Medvetenheten om betydelsen av bra hantering av terminologi visade sig i intervjuerna 
vara hög. Däremot var det inte alltid så att heltäckande terminologi fanns tillgänglig 
från början i alla projekt, men i så fall eftersträvades ofta att en sådan sammanställs. 

• Även kring översättningsminnen finns stor medvetenhet, då de bland annat uppdateras i 
och med den feedback översättare får efter granskningar. Dessutom kan deras kvalitet 
(liksom kvalitet hos terminologi) höjas långsiktigt genom iterativa genomgångar då 
exempelvis olika typer av inkonsekvenser kan upptäckas. 

Dunne (2006b) anser att även om det bästa vore att integrera lokaliserings- och 
översättningsprocessen så tidigt som möjligt i utvecklingen och framtagandet av produkter, så 
är det inte realistiskt med en fullständig, 100-procentig integrering mellan kund och 
översättningsbyrå. Istället bör översättningsbyråer utveckla ledningssystem för kvalitet och 
effektiva strategier för riskhantering för att så tidigt som möjligt kunna bedöma och 
uppmärksamma potentiella problem i ett källmaterial. Vilket också eftersträvas enligt vad som 
framkom i intervjuerna. 

4.4.2 Kvalitetskontroll: granskning och feedback 
De kriterier för hur en kunds granskning av en översättning bör göras enligt Bass (2006) 
överensstämmer mycket väl med de beskrivningar av översättningsbyråns interna 
kvalitetskontroll som gavs i intervjuerna. Även om Bass (2006) tog upp kriterierna i samband 
med en kunds granskning av en översättning, är situationen inte alls olik den granskning av 
frilansöversättares översättningar som översättningsbyrån gör. Exempelvis är det i båda fallen 
viktigt att granskningen görs i en positiv anda av samarbete för att kontinuerligt höja 
kvaliteten, något som också poängterades i intervjuerna. Ett annat kriterium var att fel skulle 
redovisas klart och tydligt, vilket enligt intervjuerna uppnås genom användningen av ett 
feedbackformulär. 

Bass (2006) definition av felaktigheter som bör uppmärksammas i en granskning, stämmer 
även den väl överens med vad som enligt intervjuerna granskas i en kvalitetskontroll. Även de 
typer av fel som enligt Sirena (2004) tas upp i SAE J2450 och LISA QA Model, enligt Bass 
(2006) i DIN 2345, och de kategorier som ingår i Schiaffino och Zearos (2006) mått på 
Translation Quality Index (TQI) innefattas i den kvalitetskontroll som beskrivs i intervjuerna. 
Metodiken för att ta stickprov som beskrivs i intervjuerna återfinns i exempelvis LISA QA 
Model. 
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4.4.3 Terminologi 
Även jämfört med de teorier kring terminologi som återges i 2.2 Terminologi finns stor 
överensstämmelse med resultatet från intervjuerna. Några exempel på detta återges nedan. 

Granströms (2007a) syn på att en term är något som inte tillhör allmänspråket har stöd hos 
befintlig teori, exempelvis Cabré (1996). Det kund- och projektspecifika synsättet på vad som 
egentligen är en term som framkom i intervjumaterialet återfinns även i tidigare teori, 
exempelvis enligt Bowker (2003).  

Användning av olika ordlistor, bland annat med termer från användargränssnitt tas upp i både 
teori och intervjuer. Att konsekvens med övriga delar av en produkt bör eftersträvas vid 
lokalisering berörs också, vilket Esselink (2000) omtalar. 

Hartzell (2007) nämner att efterforskning av terminologi utgör den största delen av 
översättningsarbete, och att tillgång till heltäckande terminologi i början av ett projekt sparar 
mycket tid och ger högre kvalitet på översättningen. Detta stämmer väl överens med vad 
Bowker (2003) gör gällande. 

4.4.4 Verktyg för kontroll 
Bland de naturliga begränsningar hos verktyg för kvalitetssäkring av översättningar som 
Gerasimov (2007) nämner, återkommer i intervjuerna att det ibland kan innebära en 
kvalitetshöjande effekt att ta bort ordagranna upprepningar för att underlätta för läsaren. Detta 
är dock något som verktyg som letar efter inkonsekvenser inte gör någon skillnad på.  

Granström (2007a) påpekar att även en stavningskontroll egentligen är väldigt grov, och att 
det inte är bra att bara luta sig mot tekniska hjälpmedel. Detta tangerar också Gerasimovs 
begränsningar (2007), i betydelsen att verktyg inte kan hitta misstag som uppstår på grund av 
innehållsmässiga felaktigheter baserade på bristande förståelse av källtexten.  

4.5 Diskussion 
Här ges en diskussion av jämförelsen mellan innehållet i 2 Teoretisk bakgrund och det mer 
praktiska synsätt som återgivits i intervjumaterialet. Därefter följer en mer allmän diskussion, 
som tar upp slutsatser som kan dras utifrån intervjumaterialets beskrivning av hur 
kvalitetskontroll görs idag. 

En metodologisk diskussion av intervjuerna ges i 8.1 Diskussion kring metod för intervjuer.  

Vidare diskussion av resultatet från intervjuerna förs även i det senare kapitlet 9 Utblick och 
rekommendationer för automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar. 

4.5.1 Diskussion av jämförelse mellan teori och praktik 
Jämförelsen mellan teori och praktik visar att översättningsbyråns praktiska arbete med 
kvalitet och kvalitetskontroll av översättningar enligt intervjuerna stämmer väl överens med 
de beskrivningar och förslag som ges av exempelvis Bass (2006). När det gäller 
terminologihantering stämmer mycket med vad exempelvis Bowker (2003) anser. 

Därmed kan de slutsatser som dras och de vidare förslag som ges i denna uppsats utifrån 
intervjumaterialet anses vara någorlunda generellt tillämpbara, även för andra företag i 
liknande situationer och med motsvarande likheter i förhållande till aktuella teorier. 

Huvudsyftet med intervjustudien var inte att analysera företagets kvalitetsarbete på djupet, 
utan snarare att ge en bakgrund till och se förutsättningar för hur kvalitetskontrollen av 
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terminologi skulle kunna förbättras. Därmed har omfattningen på intervjuerna, samt analysen 
och jämförelsen med teori inte gjorts i så stor omfattning som den kanske skulle kunna göras. 
Samtidigt bedömdes detta vara tillräckligt för att få en utgångspunkt för förbättringar av den 
terminologiska kvalitetskontrollen. 

4.5.2 Introduktion av verktyg för kontroll av terminologi? 
Bland de förbättringar som efterfrågas i intervjumaterialet är mer automatiskt stöd för 
granskning önskvärt, speciellt i form av ett verktyg för automatisk kontroll av terminologi 
mot en ordlista och av att termer används konsekvent.  

Eftersom enkla verktyg som den maskinstödda granskningen fungerar bra för att snabbt ge 
indikationer på en översättnings kvalitet, skulle även ett verktyg för kontroll av terminologi 
kunna användas i detta syfte. 

En granskning utifrån mer objektiva kriterier vore också troligen enklare att automatisera än 
en mer subjektiv granskning. Det skulle vara svårt att helt ersätta den nuvarande manuella 
granskningen, då den bygger på bland annat språkkänsla som är svårare att formalisera. Delar 
av kvalitetskontrollen lämpar sig antagligen bättre eller sämre för automatisering, beroende på 
hur regelbaserade de är. Att jämföra terminologi med en termdatabas är troligen enklare än att 
automatiskt avgöra om en mening har rätt ”stil” eller tillräckligt bra flyt. Utifrån detta kan 
alltså en kontroll av terminologi lämpa sig bättre att automatisera än mer subjektiva delar av 
kvalitetskontrollen.  

Tillgång till termdatabaser är centralt för att få kvalitet och konsekvens i översättningar. Att 
en termdatabas finns tillgänglig i någon form utgör också en naturlig förutsättning för att en 
kontroll av terminologi ska kunna göras. 

Resultat från automatiska kontroller av terminologi kan vara mindre tillförlitliga än resultat 
från en manuell genomgång. Å andra sidan fås troligen vid en automatisk kontroll lite större 
täckningsgrad än vid manuell kontroll. Där kan det också vara så att termer som granskaren 
blir tveksam till och undersöker faktiskt är rätt enligt termdatabasen, så inte heller en manuell 
granskning är helt fri från falska larm. 

4.5.3 Önskvärda funktioner hos verktyg för kontroll av terminologi 
Ett verktygs användbarhet och tillgänglighet avgör hur mycket det används av en granskare, 
så för att ett verktyg för kontroll av terminologi ska kunna användas så mycket som möjligt 
bör det naturligtvis uppfylla de krav på användbarhet och tillgänglighet som ställs. 

Ett automatiskt verktyg för kontroll av terminologi bör kunna hantera termers olika 
böjningsformer, då det är förekomster av termer och inte deras böjningsformer som ska 
kontrolleras.  

Verktyget bör returnera en tvåspråkig träfflista som visar både käll- och målspråk. 

Då mycket ”klipp- och klistrande” in i formuläret för feedback upplevs som omständligt, 
kanske ett verktyg för att underlätta detta borde utvecklas. Dessutom bör sådana moment i 
möjligaste mån undvikas även i andra verktyg som ska användas ofta. 

En önskvärd egenskap skulle vara att verktyget förutom kontroll av terminologi även kan 
kontrollera korrekt användning av UI-strängar. 
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5 Granskning av täckningsgrad hos termdatabas 
Granskningen av termdatabasens täckningsgrad mot testkorpusen genomfördes enligt 3.4 
Metod för granskning av täckningsgrad hos termdatabas. Syftet med detta var att se i hur stor 
grad termerna i termdatabasen omfattade de termer som fanns i testkorpusen. Nedan återges 
resultat från granskningen och en diskussion av resultatet. 

5.1 Resultat 
Resultaten från granskningen av täckningsgrad kategoriserades enligt 3.4.1 Kategorier och 
kriterier och fördes in i Tabell 4 nedan: 

Tabell 4: Termer som hittats vid täckningskontroll 

Kategori Antal Procentandel

K: Korrekt term 175 22,6 % 

KV: Korrekt termvariant 47 6,1 % 

L: Markerad term finns som del i längre term 111 14,3 % 

D: Markerad term finns delvis 166 21,4 % 

DD: Del av markerad term finns delvis 92 11,9 % 

S: Markerad term saknas 131 16,9 % 

EJ: Ej markerad term 52 6,7 % 

Summa 774 100,0 % 
 
Enligt siffrorna i Tabell 4 är det en knapp fjärdedel av de subjektivt markerade termerna 
(ca 23 %) hittas som exakt korrekta termer (K) i termdatabasen. Den näst största kategorin är 
termer som finns delvis (D, ca 21 %), följt av termer som saknas (S, ca 17 %) och termer som 
finns som delar av en längre term (L, ca 14 %). Därefter kommer delar av en term som finns 
delvis (DD, ca 12 %), ej markerade termer (EJ, ca 7 %) och sist korrekta termvarianter (KV, 
ca 6 %). 

För att tydligare åskådliggöra fördelningen av termer grupperades även kategorierna enligt 
Tabell 5 nedan: 

Tabell 5: Delsummering av kategorier från täckningskontroll 

Vad Kategorier Antal Procent 

Korrekta termer K + KV 222 28,7 % 

Partiellt korrekta termer L + D + DD 369 47,7 % 

Saknade termer S 131 16,9 % 

Ej markerade termer EJ 52 6,7 % 

 
I Tabell 5 utgör de korrekta termerna tillsammans med de korrekta termvarianterna lite 
mindre än en tredjedel (ca 29 %) av de termer som hittas. De partiellt korrekta termerna utgör 



Automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar 

62 

merparten och nästan hälften av termerna (ca 48 %), medan de saknade termerna fortfarande 
utgör mindre än en femtedel (ca 17 %) och de ej markerade termerna ännu mindre (ca 7 %). 

Precision, recall och F-värden beräknades också utifrån resultatet och återges i Tabell 6 
nedan: 

Tabell 6: Sammanställning över precision, recall och F-värden för granskningen av täckningsgrad. 

Mått Resultat 

Precision 34,53 % 

Recall 30,75 % 

F-värde 32,53 % 

 
Precisionen blev ca 35 %. Recall, som egentligen kan ses som själva måttet på täckningsgrad, 
blev ca 31 %. Det sammantagna F-värdet för precision och recall blev ca 33 %. 

5.2 Diskussion 
En förvånansvärt liten del av de subjektivt markerade termerna hittades som korrekta termer 
eller korrekta termvarianter i termdatabasen, bara en knapp tredjedel. Däremot utgjordes 
nästan hälften av partiellt korrekta termer, där delar av termen på olika sätt fanns med i 
termdatabasen. Dessa kan vara till stöd för en mänsklig översättare, men gör inte lika stor 
nytta vid en automatisk jämförelse av längre termer mot termdatabasen.  

Både måttet på recall och den procentuella andelen korrekta termer återspeglade ungefär 
samma andel termer i termdatabasen jämfört med de subjektiv markerade termerna: mindre än 
en tredjedel.  

Sammantaget kan termdatabasen sägas ha en låg täckningsgrad för testkorpusen, då endast 
ungefär en tredjedel av vad som subjektivt bedömdes som termer hittades i termdatabasen. 
Vid en automatisk jämförelse mellan termdatabasen och testkorpusen skulle med säkerhet 
endast de exakt korrekta termerna hittas, då stöd för att hantera olika böjningsformer inte 
nödvändigtvis är helt implementerat i alla verktyg. Detta innebär att en stor del (ungefär två 
tredjedelar!) av det som hade bedömts vara termer i testkorpusen inte nödvändigtvis skulle 
kontrolleras med termdatabasen i ursprungligt skick. 

Den subjektiva bedömningen av vad som var termer utifrån arbetsdefinitionen påverkade 
naturligtvis resultatet. Om färre ord i testkorpusen hade bedömts som termer skulle högre 
täckningsgrad ha uppnåtts. Även beslutet att välja längre flerordstermer om flera ord bredvid 
varandra kunde tolkas som kortare eller längre termer påverkade troligen resultatet. Om 
istället de kortare tolkningarna hade valts, skulle troligen en del partiella matchningar istället 
ha blivit korrekta matchningar, och därmed ökat andel korrekta termer. Beslutet att välja 
längre termer baserades dock på teori (se 2.2.3 Vad är en term (jämfört med vanliga ord)?) 
som exempelvis det faktum att de längre termerna oftast översattes till en sammansatt 
flerordsterm på svenska, och därmed ansågs utgöra en term istället för flera. 

Den ursprungliga termdatabasens resultat visar här på de motsatta informationsbehov som 
uppstår mellan termdatabaser skapade för mänskliga användare i lokaliseringsindustrin (där 
endast den mest nödvändiga informationen ingår), och den mer detaljerade information som 
krävs för att göra termdatabaser maskinläsbara (se 2.2.6 Termdatabaser). Detta är troligen 
något som inte heller uppmärksammas så länge termdatabasen bara används av mänskliga 
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översättare. En diskussion av detta ges i 8.7 Skillnader mellan mänskliga och maskinella 
användare av en termdatabas. 

Eftersom utvärderingens huvudsyfte trots allt var att se hur en kontroll av termerna i 
testkorpusen fungerade, beslutades det att termdatabasen i förväg skulle modifieras för att få 
bättre täckningsgrad. Därmed skulle den utgöra bättre testdata för utvärderingen av 
programmens kontroll av termerna i testkorpusen. Detta beskrivs mer ingående i 3.5.1 
Modifiering av termdatabas. 

En längre diskussion om täckningsgradens inverkan på resultatet vid en kontroll av 
terminologi ges i 9.3.5 Omfattning av kontroll. 
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6 Kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser i 
testkorpus 

En kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser i testkorpusen genomfördes enligt 3.5 
Metod för kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser i testkorpus. Syftet med detta var 
att se vad de olika programmens funktioner för kontroll av terminologi i en översättning 
returnerade när de kördes på testkorpusen tillsammans med termdatabasen.  

Då denna utvärdering bygger på en ”black-box”-utvärdering kan inte alla slutsatser anses vara 
helt tillförlitliga, men när inga tvetydiga resultat funnits så beskrivs de olika programmens 
egenskaper utifrån de resultat som erhållits. 

Nedan återges övergripande resultat, sammanfattning av kommentarer samt diskussion. 
Detaljer och kommentarer till varje kategori återfinns i Bilaga A3 för de mer intresserade. 

6.1 Hur resultaten redovisas av de olika programmen 
SDLX skiljer sig något från de övriga programmen genom hur träffarna redovisas, se 
Exempel 2 nedan. För varje segmentpar där SDLX hittar terminologifel redovisas (förutom 
texten i källsegmentet och målsegmentet) alla källtermer som hittats i källsegmentet (under 
”Word” i exemplet), deras översättning enligt termdatabasen (måltermen, under ”Term” i 
exemplet) och om termdatabasens översättning överensstämde med målsegmentet eller inte 
(under ”Hit” i exemplet, där ”No” därmed innebär ett larm).  

Segment Source Text Target Text QA Check 

3 Service mode Serviceläge Terminology error 

Word Term Hit 

service mode serviceläge Yes 

service underhåll No 
 

Exempel 2: Resultatredovisning för ett segmentpar i SDLX QA Check. 

De övriga tre programmen redovisade istället varje larm var för sig, där käll- och 
målsegmenten återgavs tillsammans med termdatabasens innehåll för termen som matchades 
mot källsegmentet, men där termdatabasens översättning inte hittats i målsegmentet (se 
Exempel 3 nedan). 

Terminology error: the term “service” was found in the source, but “underhåll” was not found in 
the target. 

Source segment: Service mode 

Target segment: Serviceläge 

Exempel 3: Ungefärligt exempel på resultatredovisning för samma segmentpar från övriga program. 

Skillnaden mellan SDLX och de övriga programmen var alltså att SDLX även redovisar de 
termer som matchas korrekt mot termdatabasen, och därmed blev vissa kategorier av larm 
(speciellt ”onödig kontroll”) tydligare hos SDLX än hos andra program. Skillnaden gjorde det 
möjligt att lättare jämföra vilka andra termer som faktiskt matchades i samma segmentpar när 
någon målterm inte hittades. Däremot innebar denna redovisning att det inte gick att avgöra 
exakt vilken av två eller flera förekomster av samma term i samma segmentpar som inte 
matchades när termen redovisades som ett larm, då SDLX här bara redovisade varje term en 
gång. 
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6.2 Övergripande resultat 
Här redovisas övergripande och summerade resultat från denna utvärdering. 

6.2.1 Kategorisering av resultat 
Resultaten kategoriserades enligt 3.5.3 Kategorier och kriterier och återges i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7: Resultat från kontrollen, uppdelat i kategorier. 

 SDLX Trados WordFast QA Distiller 

Riktiga larm     

R: Allmänt riktigt larm 88 97 87 99 

RH: Homonymer 26 35 43 47 

RO: Utelämning 8 12 16 15 

SUMMA RIKTIGA LARM 122 144 146 161 
     

Falska larm     

O: Onödig kontroll 94 0 0 9 

L: Längre term 26 46 58 33 

F: Flera förekomster 10 2 2 0 

S: Extern förändring av term 2 66 214 4 

B: Intern förändring av term 6 8 15 18 

D: Del av annat ord 0 53 9 56 

FF: Allmänt falska larm 0 3 2 0 

SUMMA FALSKA LARM 138 178 300 120 
     

TOTALT ANTAL LARM 260 322 446 281 
     

Undantag     

T: Termdatabasfel 11 15 16 14 
 
Termdatabasfel undantas från summeringen av resultat i Tabell 8 nedan, de kommenteras 
istället mer i detalj i 6.2.5 Undantag, termdatabasfel (T). 
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6.2.2 Summering av resultat 
En summering av resultaten från Tabell 7 ges i Tabell 8 nedan: 

Tabell 8: Summering av resultat från kontrollen. 

 SDLX Trados WordFast QA Distiller 

Summa riktiga larm 122 144 146 161 

Summa falska larm 138 178 300 120 

Totalt antal larm 260 322 446 281 

Precision 
(riktiga larm / totalt antal larm) 46,92 % 44,72 % 32,74 % 57,30 % 

 
Riktiga larm utgörs här av kategorier av träffar där testkorpusens översättningar skiljer sig 
från vad termdatabasen anger, så i denna utvärdering var det bättre ju fler riktiga larm ett 
program hittar. Sammantaget har QA Distiller hittat flest riktiga larm (161 träffar), följt av 
WordFast (146 träffar) och Trados (144 träffar) och SDLX har hittat lägst antal riktiga larm 
(122 träffar).  

Falska larm utgörs här av kategorier av träffar där programmen gör en onödig kontroll av 
termer, eller misslyckas med matchningen av termer mot termdatabasen på grund av olika 
suffix eller böjningsformer i testkorpusens översättningar. Så i denna utvärdering var det 
bättre ju färre falska larm ett program hittar. Lägst antal falska larm hade QA Distiller (120 
träffar), följt av SDLX (138 träffar), Trados (178 träffar)och WordFast (300 träffar). 

Totalt sett hittade WordFast flest larm (446 träffar), följt av Trados (322 träffar), QA Distiller 
(281 träffar) och SDLX (260 träffar).  

Det som är mest intressant är förstås andelen riktiga larm jämfört med det totala antalet larm, 
då så många riktiga larm som möjligt önskas i förhållande till så få falska larm som möjligt. 
Genom att mäta precision som just andelen riktiga larm jämfört med totala antalet redovisade 
larm fås ett mått för detta. Högst precision visade sig QA Distiller ha (ca 57 %), följt av 
SDLX (ca 47 %) och Trados (ca 45 %), medan WordFast fick lägst precision (ca 33 %) på 
grund av det stora antalet falska larm. 

6.2.3 Hela eller delar av ord 
Utifrån de resultat som de olika programmen gav, drogs slutsatser om hur deras respektive 
matchning av termer i käll- och målsegmenten gått till. 

SDLX matchar bara termer mot hela ord i källsegmentet, då en term som ”performance 
agreements” i ett källsegment inte matchar termdatabasens ”performance agreement” (utan 
”-s”) som i stället matchas i det nästföljande källsegmentet. Däremot matchar SDLX termer 
mot delar av ord i målsegmentet, då översättningen till termen ”spare part”, ”reservdel”, hittas 
inuti dess pluralform ”reservdelar”. 

Trados använder sig av fuzzy matchning av källtermer, så att ”performance agreement” i 
källtermen hittas både med och utan tillägget ”-s”. (Detta medför även att andra termer som 
egentligen inte är så naturliga motsvarigheter matchas, som att ”connecting” matchas mot 
termen ”connection”.) Däremot matchar Trados förmodligen måltermer som hela ord, så när 
”valves” matchas mot termdatabasens ”valve” som källterm, hittas ändå inte översättningen 
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”ventil” i den bestämda pluralformen ”ventilerna”. (Detta kategoriseras som ett falskt larm, 
extern förändring av term, där Trados har 66 träffar.) 

WordFast använder sig av en egen form av fuzzy matchning för källtermer som kallas 
”Automatic Fuzzy Term Recognition” (AFTR, se utförligare beskrivning i 3.2.4 WordFast). 
Detta märks i resultaten genom att även källtermer med suffix som exempelvis ”-s”, ”-ed” och 
”-er”, eller till och med ”-type”, matchas. (”Valves” matchas mot termen ”valve” trots ”-s”.) 
Även flerordstermer med dessa suffix på mer än bara sista ordet matchas. Däremot matchar 
WordFast liksom Trados förmodligen termer i målsegmentet som hela ord, vilket gör att 
”ventilerna” inte hittas här heller, då det är en målterm med suffixet ”-erna”. (Detta 
kategoriseras som ett falskt larm, extern förändring av term, där WordFast har 214 träffar.) 

QA Distiller var det enda program där det var möjligt att ställa in om matchningen av termer 
skulle ske på hela- eller delar av ord nivå, för käll- respektive målsegment. De inställningar 
som valdes för utvärderingen var matchning av delar av ord i både käll- och målsegment. 
Motiveringen till detta var att inte begränsa sökningen efter fel. I efterhand visade det sig att 
detta var en kombination av matchningsstrategier för hela eller delar av ord som inte användes 
av de andra programmen, vilket var lyckosamt på så sätt att utvärderingen därmed omfattade 
flera olika kombinationer av dessa matchningsstrategier. 

Sammanfattningsvis kan de olika programmens strategier för matchning av termer i käll- och 
målsegmenten summeras enligt Tabell 9: 

Tabell 9: Strategier för matchning av käll- och måltermer 

 SDLX Trados WordFast QA distiller 

Matchning av källtermer hela ord delar (fuzzy) hela + suffix delar 

Matchning av måltermer delar hela ord hela ord delar 

 

6.2.4 Matchningsordning för överlappande flerordstermer 
Termdatabas (1): water transducer vattenmätomvandlare 

Termdatabas (2): transducer value mätomvandlarvärde 

Termdatabas (3): transducer mätomvandlare 

Käll- och målsegment: water transducer value vatten transducervärde 

Exempel 4: Exempel på överlappande flerordstermer. 

Exempel 4 ovan visar hur orden ”water transducer value” i ett källsegment kan ingå i både 
termen ”water transducer” och i termen ”transducer value”. Alltså finns ett möjligt överlapp 
kring termen ”transducer”, som kan ingå i båda termerna. Ingen av termdatabasens 
översättningar till de båda termerna finns i målsegmentet, så alla program tar på något sätt 
med termerna som larm i sina resultat. 

SDLX och QA Distiller hittar i detta fall de båda termalternativen, medan Trados och 
WordFast bara ger intryck av att matcha ett ord i källsegmentet till en term i taget. Trados 
valde i detta fall det andra termalternativet (”transducer value”), medan WordFast bara 
matchade det första termalternativet (”water transducer”). 
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6.2.5 Undantag, termdatabasfel (T) 
Termdatabas: lower nedre, undre 

Käll- och målsegment: lower nedre 

Resultat: Fältet för termdatabasens målterm innehåller två eller flera termer samt 
specialtecken som exempelvis kommatecken, så ingen matchning till 
källtermen hittas, även om en av termerna i termdatabasens fält för 
målterm faktiskt finns i målsegmentet. 

Exempel 5: Exempel på undantag, termdatabasfel. 

(Denna kategori består mestadels av poster i termdatabasen som inte åtgärdades i 3.5.1 
Modifiering av termdatabas.) 

Här råder en ganska jämn fördelning av antal träffar för de olika programmen, SDLX hade 
lite färre träffar (11 stycken) jämfört med de övriga som bara skiljdes åt av enstaka träffar 
(Trados hade 15 träffar, WordFast 16 träffar och QA Distiller 14 träffar). 

En skillnad mellan programmens träffar är att Trados även matchat termer som innehåller 
extrainformation inte bara i fältet för måltermen, utan också i fältet för källtermen. 
Exempelvis hittar Trados termposten ”loosen (screw), unscrew” - ”lossa (skruv)” som en 
77-procentig fuzzy matchning till ”Loosen the screws” i källsegmentet. Trados var det enda 
programmet i utvärderingen som matchade sådana termposter.  

Då denna kategori av larm beror på att termdatabasen inte är anpassad för att läsas maskinellt 
(se 2.2.6 Termdatabaser), ligger problemet främst i termdatabasen och inte i de utvärderade 
programmen. Däremot är det möjligt att nuvarande innehåll är mer användbart för mänskliga 
översättare, som lättare än en dator kan se och skilja på vad som är en eller flera termer. Och 
så länge källtermerna matchas rätt och de längre måltermerna med extrainnehåll visas som 
alternativa översättningar, kan en mänsklig översättare plocka ut den mest passande 
måltermen vid utnyttjande av termdatabasen under översättning. 

Nuvarande innehåll kan också vara en kvarleva från tidigare versioner av termdatabasen där 
endast ett fält fanns tillgängligt för käll- respektive måltermerna, eller där andra program som 
behövs i översättningsprocessen begränsar användningen av synonymer i termdatabasen. Det 
är också möjligt att det helt enkelt är lättare och mer tidseffektivt för de som skapar och 
uppdaterar termdatabasen att mata in all information i samma fält i termposten, istället för att 
skapa flera nya fält med beskrivningar av termen, vilket kan kräva en lite större arbetsinsats. 

Men när termposterna innehåller extrainformation i fälten för både måltermen och källtermen, 
blir det mer osäkert om en matchning alls kommer att lyckas. Här var det endast Trados fuzzy 
matchning som hittade sådana. Samma problem uppkommer om exempelvis termdatabasen 
som använts i denna utvärdering skulle användas i motsatt språkriktning, då det som nu 
”bara” är längre måltermer (som ”nedre, undre”) istället blir källtermer som då har mindre 
chans att matchas mot termer i källsegmentet. 

6.3 Sammanfattning av kommentarer 
Denna sammanfattning bygger på de detaljer och kommentarer till varje kategori som 
sammanställdes för resultatet från denna utvärdering. Av utrymmesskäl återges inte dessa 
detaljer och kommentarer här, utan återfinns i Bilaga A3 för de mer intresserade. 
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Generellt sett har SDLX färre träffar än övriga program i de flesta kategorier. Två undantag är 
onödig kontroll (O) och flera förekomster av samma term i termdatabasen (F), där det dock 
inte är önskvärt med fler träffar då det är falska larm. 

Sammantaget kan olika kombinationer av matchning för hela eller delar av käll- och 
måltermer förklara en del av resultatens fördelning för de olika programmen. 

Om delar av ord istället för hela ord i källsegmentet matchas mot termdatabasens källtermer, 
hittas fler termer och i förlängningen då även fler riktiga larm. Däremot innebar det också fler 
falska larm i form av att termer felaktigt hittas som delar av längre ord. 

När sedan måltermer jämförs med innehållet i målsegmentet godkänns fler översättningar om 
matchningen görs på delar av ord, så att måltermerna hittas även om de står i sammansatta 
längre termer eller med olika böjningssuffix. Falska larm på grund av svårigheter att hitta 
måltermer med böjningssuffix uppstår om endast hela ord matchas i målsegmentet. En 
översättning som finns i termdatabasen kan hittas lättare om måltermer matchas som delar av 
ord i målsegmentet. I kombination med en strategi för att välja så ”långa” termer som möjligt 
går det att undvika den potentiella nackdelen att bara kortare termer inuti längre 
flerordstermer matchas.  

Bland de antaganden som kan göras utifrån resultatet, var programmens olika strategier för 
matchning av hela eller delar av termer (se 6.2.3 Hela eller delar av ord) och deras hantering 
av överlappande flerordstermer (se 6.2.4 Matchningsordning för överlappande 
flerordstermer) intressanta. 

Även kommentarerna kring kategorin ”onödig kontroll” (se A3.1.4 Falskt larm, onödig 
kontroll (O)) var intressanta. SDLX redovisade där tydligare än övriga program sin kontroll 
av termer som även ingår i längre termer. De övriga programmen antogs, på grund av få eller 
inga redovisade träffar, undvika en sådan onödig kontroll. 

QA Distiller redovisade några träffar där inget av termalternativen (en del av en sammansatt 
term, och hela den sammansatta termen) har en korrekt översättning enligt termdatabasen. 
Men även där ett av termalternativen överensstämde med termdatabasen redovisades båda 
alternativen, då som ”inte konsekvent översatta”. På så sätt kan QA Distiller ses som lite mer 
sofistikerat än SDLX, då dessa träffar redovisas olika beroende på om något av 
termalternativen är korrekt översatt eller inte.  

Alltså gör SDLX liksom QA Distiller en onödig kontroll, QA Distiller redovisar den dock lite 
mer detaljerat. De övriga programmen kan kanske antas att inte göra någon onödig kontroll, 
men det går samtidigt inte att säga helt säkert på grund av att de inte redovisar något alls. 

6.4 Diskussion 
Till att börja med var det svårt att säkert avgöra hur de olika programmen fungerar och vilka 
strategier de använder när det handlar om en ”black box”-utvärdering.  

Eftersom alla program (utom SDLX) dessutom bara redovisar de träffar som genererar larm 
för varje segmentpar, blir det svårare att avgöra om en term faktiskt hittas och 
överensstämmer med termdatabasen, eller om programmet inte ens hittar termen. Detta 
innebär att de kommentarer som givits här trots allt ibland baseras på antaganden, och därmed 
inte kan anses vara fullständigt tillförlitliga beskrivningar av hur programmen verkligen 
fungerar internt.  
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De olika kategorierna av larm skapades lite godtyckligt och subjektivt, men de är samtidigt ett 
sätt att gruppera larmen och få större insikt i deras egenskaper. Det är rimligen inte samma 
kategorier som programmen använder internt, om de ens använder några typer av kategorier. 
Kategorierna kan snarare ses som ett hjälpmedel för att bearbeta resultaten. 

Varför Trados fick färre träffar än WordFast i vissa kategorier (exempelvis A3.1.7 Falskt 
larm, extern förändring av term (S)) skulle kunna bero på Trados fuzzy matchning av 
källtermerna. En annan förklaring skulle vara att Trados helt enkelt inte matchar alla termer 
lika noggrant som WordFast. Detta skulle i så fall också kunna bero på just fuzzy matchning. 
Men återigen är det svårt att avgöra utan större insyn i programmets strategier för matchning, 
så hur Trados fuzzy matchning verkligen fungerar lämnas istället till framtida forskning. 

QA Distiller har i denna utvärdering utifrån precisionsmåttet störst andel riktiga larm i 
förhållande till totalt redovisade larm. Jämfört med de övriga programmen är det falska larm 
för matchning av termer som ”delar av andra ord” som är avsevärt fler för QA Distiller än för 
de andra programmen (56 träffar). Detta beror troligen på att QA Distiller (liksom Trados och 
till viss del WordFast) inte kräver exakt matchning av källtermer, och därmed får fler träffar. 
Även antalet falska larm på grund av interna förändringar av termer är fler än för övriga 
program, det beror troligen också på att QA Distiller genom sin matchning på delar av 
källtermer helt enkelt hittar fler termer att kontrollera. Denna typ av termer är dock omöjlig 
att hitta korrekta översättningar till, då det handlar om oregelbundna interna böjningar av de 
måltermer som i termdatabasen bara finns med i sin grundform. 

Att QA Distiller fick så pass bra resultat beror till viss del på att matchningen där ställdes in 
för att ske på delar av ord i både käll- och målsegmenten. Samtidigt var detta det enda 
program som tillät en sådan inställning. 

Resultatet från denna utvärdering är det som bäst motsvarar de praktiska förhållanden som 
troligen gäller vid en automatisk kontroll av terminologi i autentiska översättningar. 
Termdatabasen har visserligen förändrats, men endast i syfte att öka dess täckningsgrad. 
Vidare diskussion av detta ges i 8.3 Resultatens verklighetsförankring. 
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7 Specifik kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser 
i testkorpus 

En kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser i den modifierade testkorpusen 
genomfördes enligt 3.6 Metod för specifik kontroll av inkonsekventa termkorrespondenser i 
testkorpus. Syftet med detta var att få en mer kontrollerad utvärdering, och till viss del 
verifiera resultatet från den föregående utvärderingen. Då en svårighet i den föregående 
utvärderingen var att det totala antalet verkliga fel i testkorpusen var okänt, användes här en 
modifierad testkorpus med ett känt antal utplacerade fel. Därmed kunde även recall beräknas 
för de olika programmens resultat.  

Nedan återges övergripande resultat, en sammanfattning av kommentarer, resultat från 
kontroll av inkonsekvenser, användarmässiga kommentarer samt diskussion. Detaljer och 
kommentarer till varje kategori återfinns i Bilaga A4 för de mer intresserade. 

7.1 Övergripande resultat 
Här redovisas övergripande och summerade resultat från denna utvärdering. 

7.1.1 Kategorisering av resultat 
Resultatet från den kontrollerade utvärderingen fördes in i en uppställning över de olika 
verkliga felen i den modifierade testkorpusen, av utrymmesskäl redovisas dock inte hela 
uppställningen här (se Bilaga B, delar återges även som exempel i Bilaga A4). Larmen 
kategoriserades även på samma sätt som i den föregående utvärderingen, utifrån hur 
resultatredovisningen presenterades och vad som där såg ut att i första hand orsaka larmen.  

En förändring var att kategorierna för extern och intern förändring (S och B) här delades upp i 
fler underkategorier och även kategoriserades som både riktiga och falska larm, se motivering 
i 3.6.2 Kategorier och kriterier. Kategoriseringen återges nedan i Tabell 10, där gråtonade fält 
visar de förändrade kategorierna. Tabellen innehåller också andra förändringar. Förutom att 
SDLX liksom i den föregående utvärderingen har körts med MultiTerm för hantering av 
termdatabasen (här ”SDLX-MT”), visas inom parentes i dess kolumn även resultatet från 
SDLX när samma termdatabas istället har hanterats av SDL TermBase (”SDLX-TB”). 
Dessutom visar den extra kolumnen ”verkliga förekomster” antalet faktiska förekomster av 
fel i den modifierade testkorpusen för de aktuella kategorierna. 
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Tabell 10: Resultat från den specifika kontrollen, uppdelat i kategorier. 

 
SDLX-MT 

(SDLX-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Verkliga 

förekomster6

Riktiga larm (många = bra)      

R-SV och B-SV: Allmänt riktigt larm 
(inkl. Intern förändring av målterm) 38 (37) 22 13 38 40 

H-EN: Homonym 0 1 1 0 2 

RO-SV: Utelämning 2 (2) 2 0 2 2 

B-EN-SV: Intern förändring av både 
käll- och målterm 0 2 3 7 13 

S-EN, B-SV: Extern förändring av 
källterm, intern förändring av 
målterm 

0 (10) 8 6 17 18 

SUMMA RIKTIGA LARM 40 (49) 35 23 64 75 

      

Falska larm (få = bra)      

O: Onödig kontroll 19 (0) 0 0 0 2 

L: Längre term 11 (9) 8 6 5 4 

F: Flera förekomster 3 (0) 1 0 2 5 

S-EN: Extern förändring av källterm 0 0 0 0 10 

S-SV: Extern förändring av målterm 0 2 11 0 19 

S-EN-SV: Extern förändring av både 
käll- och målterm 1 (1) 4 10 2 15 

B-EN: Intern förändring av källterm 0 0 0 0 4 

D: Del av annat ord 0 6 0 1 3 

FF: Allmänt falska larm 0 1 0 0 1 

SUMMA FALSKA LARM 34 (10) 22 27 10 63 

      

TOTALT ANTAL LARM 74 (59) 57 50 74 138 
 

 

 

 

 
                                                           
6 Anger det maximala antalet förekomster i den modifierade testkorpusen för varje kategori.  
Notera att vid en jämförelse av antalet verkliga förekomster med programmens resultat, så är det önskvärt att 
hitta så många som möjligt av de riktiga larmen, och så få som möjligt av de falska larmen. 
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7.1.2 Summering av resultat 
En summering av resultaten från Tabell 10 ges i Tabell 11 nedan. 

Tabell 11: Summering av resultat från den specifika kontrollen. 

 SDLX-MT (SDLX-TB) Trados WordFast QA Distiller

Summa riktiga larm 40 (49) 35 23 64 

Summa falska larm 34 (10) 22 27 10 

Totalt antal larm 74 (59) 57 50 74 

Precision 
(riktiga larm / totalt antal larm) 54,05 % (83,05 %) 61,40 % 46,00 % 86,49 % 

Recall  
(riktiga larm / verkliga fel) 53,33 % (65,33 %) 46,67 % 30,67 % 85,33 % 

F-värde 
( 2*(P*R)/(P+R) ) 53,69 % (73,13 %) 53,03 % 36,80 % 85,91 % 

 
Programmens precision angavs som andelen riktiga larm jämfört med det totala antalet larm. 
Då så många riktiga larm som möjligt jämfört med antalet falska larm är önskvärt, är även en 
hög precision önskvärt. Precisionen för de olika programmen varierade, men var i genomsnitt 
relativt hög. Högst precision fick QA Distiller (ca 86 %), följt av SDLX-TB (ca 83 %), 
Trados (ca 61 %), SDLX-MT (ca 54 %) och WordFast (ca 46 %). 

En skillnad i denna utvärdering, jämfört med den tidigare utvärderingen med en oförändrad 
testkorpus, var att det nu var möjligt att avgöra hur många verkliga fel som fanns i den 
modifierade testkorpusen. Därmed var det även möjligt att mäta programmens recall, angivet 
som andelen riktiga larm som hittats av programmen jämfört med antalet verkliga fel i 
testkorpusen. Även här är en så hög siffra som möjligt önskvärd, och högst recall fick QA 
Distiller (ca 85 %), följt av SDLX-TB (ca 65 %), SDLX-MT (ca 53 %), Trados (ca 47 %) och 
WordFast (31 %). 

Med tillgång till både precision och recall är det även möjligt att väga samman måtten till ett 
F-värde. Högst F-värde får QA Distiller (ca 86 %), följt av SDLX-TB (ca 73 %), SDLX-MT 
(ca 54 %), Trados (ca 53 %) och WordFast (ca 37 %). 

Eftersom detta rör sig om en ny testkorpus i förhållande till den föregående utvärderingen, är 
en direkt jämförelse av resultaten inte tillämpbar. Däremot kan förhållandena mellan de olika 
programmen fortfarande jämföras, och en jämförelse av programmens precision visar då att 
ungefär samma inbördes ordning mellan dem fortfarande kvarstår. QA Distiller har 
fortfarande högst precision (här ca 86 %). En tydlig förändring var att valet av 
termdatabashanterare för SDLX påverkade dess resultat relativt mycket, och avgjorde om det 
skulle få en andraplats (SDLX-TB, ca 83 %) eller en tredjeplats (SDLX-MT, här ca 54 %) i 
kamp med Trados (här ca 61 %). Lägst precision fick fortfarande WordFast (här ca 46 %). 

7.1.3 Skillnader för SDLX med MultiTerm eller SDL TermBase 
I Tabell 10 syns tre stora skillnader beroende på vilket program som används för hantering av 
termdatabasen till SDLX. Genom att använda SDL TermBase erhålls då genomgående ett 
bättre resultat än med MultiTerm. 

Till att börja med hittas med SDL TermBase en del termer med extern förändring av källterm 
och intern förändring av målterm (S-EN, B-SV), som inte hittas alls med MultiTerm. Även 
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om inte alla sådana segmentpar hittas, så hittas ändå 10 av 18 (QA Distiller hittar 17 av 18). 
En närmare genomgång visar att av de externa förändringar av källtermer som förekommer i 
den modifierade testkorpusen hanteras suffixen ”-s”, ”-z” och ”-ed”. Däremot gäller detta bara 
då det rör sig om den sista termen i en flerordsterm, så en enkel term med något av dessa 
suffix matchas ändå inte. (Denna utökade matchning medförde också att två tidigare 
matchningar av delar av längre termer (L) istället matchades som hela termer (S-EN, B-SV).) 

En klar förbättring är att det inte redovisas någon ”onödig kontroll” av kortare termer som 
ingår i längre redan kontrollerade termer (O). Detta innebär en klar minskning av antalet 
falska larm (19 stycken) vid användning av SDL TermBase. 

SDL TermBase medför också bättre stöd för flera förekomster av samma källterm i olika 
termposter (F), då måltermerna där behandlas som synonymer av systemet och matchning 
mot en av dem räcker för att de ska godkännas. Därmed redovisas inget av de 3 tidigare falska 
larmen för detta. Dessutom innebar detta att där det tidigare redovisades två riktiga larm för 
en felaktig översättning av en sådan termpost istället bara redovisas ett riktigt larm med SDL 
TermBase. Detta medförde en minskning av ett allmänt riktigt larm (R-SV) vid användning 
av SDL TermBase. 

Slutligen redovisades med SDL TermBase också termerna i samma ordning som i 
källsegmentet, med varje term listad en gång för varje gång den förekommer. Detta ökade 
tydligheten i redovisningen jämfört med när MultiTerm användes (vilket beskrivs i slutet av 
6.1 Hur resultaten redovisas av de olika programmen). 

7.2 Sammanfattning av kommentarer 
Denna sammanfattning bygger på de detaljer och kommentarer till varje kategori som 
sammanställdes för resultatet från denna utvärdering. Av utrymmesskäl återges inte dessa 
detaljer och kommentarer här, utan återfinns i Bilaga A4 för de mer intresserade. 

Då denna utvärdering genomfördes som en ”black-box”-utvärdering är det svårt att dra några 
helt säkra slutsatser. Med reservation för detta ges i Tabell 12 nedan en sammanställning av 
de matchningsstrategier som framkommit under utvärderingen. Därefter ges en 
sammanfattande beskrivning av dessa och tidigare givna kommentarer. En jämförelse görs 
också med kommentarerna från den föregående utvärderingen (6 Kontroll av inkonsekventa 
termkorrespondenser i testkorpus). 

I Tabell 12 visar ”X” vilka matchningsstrategier de olika programmen använder, 
förtydliganden visar att variationer av matchningsstrategin används. Osäkra men troliga 
hypoteser om vilken strategi som används visas med ”X?”. När ett program inte redovisade 
något resultat alls för en viss typ av larm visas det med tomma gråtonade rutor. 
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Tabell 12: Sammanställning över upptäckta matchningsstrategier hos programmen. 

Matchningsstrategi SDLX-MT SDLX-TB Trados WordFast QA Distiller

Bara hela källtermer matchas X några suffix på 
flerordstermer fuzzy alla suffix  

Delar av källtermer matchas     X 

Bara hela måltermer matchas   X? X?  

Delar av måltermer matchas X X   X 

Utelämningar hittas X X X  X 

“Onödig" kontroll redovisas X    mer detaljer 

Första termen matchas vid 
överlapp av flerordstermer X X  X X 

Andra termen matchas vid överlapp 
av flerordstermer X  X  X 

Vid flera förekomster av källterm i 
termdatabasen redovisas 
jämförelse med alla måltermer 

X X   X 

Vid flera förekomster av källterm i 
termdatabasen redovisas 
jämförelse med en målterm 

  X   

Vid flera förekomster av källterm i 
termdatabasen redovisas 
jämförelser tills matchning av 
målterm hittats i alfabetisk ordning  

  X   

Inga larm redovisas om en av flera 
möjliga förekomster av en källterm 
hittats som en träff 

 X    

Källtermer med ogrammatiska 
suffix accepteras  bara i slutet på 

flerordstermer  X X 

Måltermer med ogrammatiska suffix 
accepteras X X   X 

Suffix på källtermer inuti flerords-
källtermer accepteras    X X 

Termer matchas felaktigt som delar 
av andra ord   X  X 

 
Trados och WordFast uppvisar ofta ”tystnad” eller dålig täckning i sina redovisningar, de 
larmar inte konsekvent för vad de förväntas upptäcka. Detta gör det svårare att dra slutsatser 
kring deras funktion och ökar osäkerheten i de antaganden som kan göras.  

Exempelvis kan ett antagande göras om att Trados och WordFast matchar och godkänner 
segmentparet ”screw - skruva” när inget larm redovisas för det, även om det i så fall motsäger 
det tidigare antagandet om att de bara matchar hela ord som måltermer. (Se A4.1.3 Riktigt 
larm, homonymer (H-EN)). Två andra exempel på sådana motsägelser för Trados ges i A4.1.8 
Falskt larm, externa förändringar av termer (S- ). Eventuellt matchar alltså Trados och 
WordFast ibland också måltermer som delar av ord, men de ger oftast intryck av att bara 
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matcha hela ord som måltermer. (Frånvaron av larm skulle också kunna förklaras med att de 
båda programmen bara uppvisar tystnad i dessa fall.) 

Med reservation för tystnaderna från Trados och WordFast sker matchningen av hela eller 
delar av ord på samma sätt som det framgick av andra utvärderingen. 

Matchningsordningen för överlappande flerordstermer är likadan som i andra utvärderingen, 
där SDLX-MT och QA Distiller matchar alla möjliga matchningsalternativ, WordFast och nu 
även SDLX-TB matchar det första matchningsalternativet och Trados matchar det andra. 

Alla program utom WordFast hittade här de utelämningar som fanns, men då även WordFast 
hittade utelämningar i den tidigare utvärderingen kan här WordFasts tystnad ses som orsak till 
frånvaron av larm. 

SDLX-MT gör en ”onödig kontroll” av delar av termer som redan har matchats. QA Distiller 
redovisade inte några ”onödiga kontroller” i denna utvärdering, till skillnad från i den 
föregående (då de i QA Distillers redovisning beskrevs som ”inte konsekvent översatta” 
termer). Detta beror troligen på skillnader i den modifierade testkorpusen jämfört med den 
ursprungliga. De termer som i denna utvärdering redovisades som ”inte konsekvent översatta” 
av QA Distiller kategoriserades här istället som andra typer av larm (flera förekomster, delar 
av andra ord). 

För flera förekomster av en källterm i termdatabasen framträdde i denna mer kontrollerade 
utvärdering en tydligare bild jämfört med den tidigare utvärderingen (där den källterm som 
förekom i testkorpusen även hade ingått i längre termer). Förutom de grundläggande 
matchningsstrategierna av hela eller delar av termer, gav Trados intryck av att jämföra de två 
termerna i termdatabasen i alfabetisk ordning, och bara larma om den alfabetiskt först 
förekommande termen inte var korrekt och en jämförelse med den andra termen behövde 
göras. SDLX-TB visade sig hantera flera förekomster av en källterm på ett bättre sätt än 
SDLX-MT, genom att redovisa dem som två synonyma termer och bara larma om ingen av 
dem överensstämde med termdatabasen. WordFast redovisade här inget resultat, och QA 
Distiller redovisade flera förekomster av källtermen som en inkonsekvent översättning. 

Plural- och genitivsuffix (”-s” respektive ”-’s”) liksom ogrammatiskt kombinerade verkliga 
och påhittade suffix behandlas på samma sätt som externa förändringar av termer, av alla 
program utom Trados som inte redovisade något resultat alls för dessa. SDLX matchar 
återigen inte delar av källtermer, WordFast larmar så fort måltermen har en ändelse medan 
QA Distiller oftast bara larmar när målsegmentet är felaktig jämfört med termdatabasen. 

Vad gäller interna förändringar av termer så gav Trados i de flesta fallen inga resultat alls. 
WordFast och QA Distiller klarar av att matcha källtermer som är flerordstermer och har 
suffix på den första deltermen, medan SDLX inte matchar flerordstermer som källtermer om 
deras innehåll har förändras på något sätt. 

För segmentpar med extern förändring av källtermen och intern förändring av måltermen 
matchade inte SDLX den förändrade måltermen. Trados och WordFast redovisade ett varsitt 
larm i två (olika) exempel som innehöll verkliga fel, medan QA Distiller redovisade alla 
förekomster av fel i båda exemplen. 

Inget av programmen visade sig klara av att matcha <> inuti termer, vilket den föregående 
utvärderingen visade att inte SDLX och troligen inte heller QA Distiller klarade av.  
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Trados och QA Distiller matchade som förväntat felaktigt delar av ett annat ord på samma sätt 
som i den andra utvärderingen. 

Trados falska larm för en korrekt term (liksom i den föregående utvärderingen) är fortfarande 
svåra att förklara. 

Trados matchade i sista specialfallet med sned- och bindestreck en källterm som innehöll mer 
än vad som angivits i termdatabasen. WordFast matchade inte källtermer direkt följda av ”/”. 
Trados och WordFast gav här intryck av att ha problem att matcha delar av måltermer. SDLX 
klarade inte externt förändrade källtermer, men SDLX-TB klarade av källtermer med 
bindestreck. 

7.3 Resultat från kontroll av inkonsekvenser i översättningar 
Utifrån den metod som beskrivs i 3.6.4 Kontroll av inkonsekvenser i översättningar 
genomfördes en enkel utvärdering av de olika programmens kontroll av inkonsekvenser. 

De program som redovisade inkonsekvenser var SDLX, Trados och QA Distiller. Antal 
inkonsekvenser som respektive program hittade återges i Tabell 13 nedan. Siffrorna i tabellen 
anger hur många unika käll- eller målsegment som hittades, samt inom parentes totalt antal 
funna segmentpar. Då programmen endera redovisade unika segment eller det totala antalet 
funna segmentpar, har det ena värdet även räknats om till det andra utifrån de verkliga 
förekomsternas fördelning. 

Tabell 13: Antal ”allmänna” inkonsekvenser som hittats av programmen 

 SDLX Trados QA Distiller Verkliga förekomster 

Källsegment med olika målsegment 28 (73) 28 (73) ? 21 (55) 28 (73) 

Målsegment med olika källsegment - - 13 (27) 21 (43) 

Summa 28 (73) 28 (73) ? 34 (82) 49 (116) 
 
SDLX redovisade inkonsekvensfel för 73 segmentpar, där samma källsegment hade flera 
olika målsegment. Redovisningen bestod av att det för varje sådant segmentpar listades vilka 
andra segmentpar som hade samma källsegment, men annorlunda målsegment. 

Trados redovisade 45 inkonsekvenser för identiska källsegment med olika målsegment. För 
varje källsegment redovisades också det först förekommande av de varierande målsegmenten. 
Dock redovisades ibland samma källsegment flera gånger, då med olika målsegment angivna 
som ”första förekommande” målsegment.7 Denna redovisning blev därmed lite rörig. Men 
utifrån att alla unika källsegment med olika målsegment noterades minst en gång, tillsammans 
med påståendet att endast den första förekomsten av målsegmenten redovisades, gjordes 
bedömningen att alla inkonsekventa källsegment ändå hade hittats. Därmed fördes också 
siffror motsvarande detta in i Tabell 13, följda av ett frågetecken. 

QA Distiller redovisade 34 inkonsekventa översättningar, varav 21 var identiska källsegment 
med olika målsegment och 13 olika källsegment med identiska målsegment. (Detta motsvarar 
                                                           
7 Den enda skillnad som noterades mellan SDL Trados 2006 och SDL Trados 2007 var att 2006-versionen valde 
det i testfilen först förekommande varierade målsegmentet som första förekomst i redovisningen, medan 2007-
versionen valde det senaste eller sista målsegmentet. Exakt samma inkonsekventa käll- och målsegment 
redovisades ändå i båda fallen. 
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80 % av källsegmenten och 60 % av målsegmenten, jämfört med de verkliga förekomsterna 
av inkonsekvenser.) De inkonsekventa segmentpar som inte redovisades hittades varken då 
variationen fanns i deras käll- eller målsegment. Varför inte alla inkonsekvenser hittades är en 
öppen fråga. I den större kontrollen av inkonsekventa termkorrespondenser hittade QA 
Distiller alla verkliga fel som förekom i samma segmentpar, så där kontrollerades även dessa 
segmentpar. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att SDLX hittar alla källsegment med inkonsekventa 
målsegment, liksom Trados (antagligen) gör, men inga målsegment med inkonsekventa 
källsegment undersöks. QA Distiller hittar många av inkonsekvenserna för både käll- och 
målsegmenten, även om inte alla hittas. 

7.4 Användarmässiga kommentarer 
Nedan följer allmänna kommentarer till handhavandet av de olika programmen (efter den 
metod som redovisas i 3.6.5 Användarmässiga kommentarer). Då en användbarhetsstudie inte 
var huvudsyftet med denna studie ges här endast korta reflektioner från användningen av 
programmen, som inte är att betrakta som en fullvärdig utvärdering av alla 
användbarhetsaspekter hos programmen. Beskrivningar av hur programmen användes ges i 
3.2 Presentation av fyra olika verktyg för terminologikontroll. 

7.4.1 Konverteringar och filformat 
Ur en konverteringssynpunkt kräver WordFast flest konverteringar för att kunna genomföra 
en kontroll av en översättning. Om en översättning redan finns i SDLX- eller Tradosformat 
(dvs. .itd eller .ttx) är det naturligtvis enklast att göra en kontroll av den direkt utan något 
behov av konvertering. En konvertering mellan dessa format innebär ett extra steg, vilket då 
också är vad som behövs för att kunna kontrollera en itd-fil med QA Distiller (som öppnar 
filer i Tradosformat). 

För kontrollen av terminologi är det troligen smidigast att använda en befintlig termdatabas i 
SDL TermBase eller MultiTerm. Om terminologin först måste importeras till ett av dessa 
program innebär det dock lite fler steg än att bara importera den direkt till ett av de andra 
programmen (WordFast och QA Distiller), förutsatt att terminologin från början finns i en 
Excel-fil. Å andra sidan medför en import av terminologin till SDL TermBase eller 
MultiTerm större möjligheter att hantera och genomföra sökningar i terminologin, men för 
enbart en automatisk kvalitetskontroll av terminologianvändningen i en översättning tillför 
detta ingen nödvändig extra nytta. 

7.4.2 Redovisning av larm 
Programmens redovisningar skiljer sig åt på så sätt att SDLX redovisar lite annorlunda 
jämfört med de övriga programmen, och även mer komplett genom att också godkända 
matchningar kan redovisas. Trados och QA Distillers redovisningar i listform möjliggör 
sortering av resultaten på ett smidigt sätt. Dessa två program redovisar i de exporterade filerna 
även lite mer statistik och vilka inställningar som har använts. Vilken form av redovisning 
som upplevs som smidigast är troligen en fråga om tycke och smak, men listformen och dess 
sorteringsmöjligheter kan förmodligen underlätta en genomgång när många larm redovisas. 

För att kunna korrigera larm som hittats av programmen ska det för alla program vara möjligt 
att dubbelklicka på ett segmentpar i redovisningen, för att då öppna det i respektive program. 
Programmen som då öppnas är SDL Edit, Trados TagEditor, MS-Word med WordFast (även 
om detta inte verkade fungera i utvärderingen), respektive för QA Distiller en intern TMX-
editor för tmx-filer, eller Trados TagEditor för alla typer av filer som QA Distiller hanterar. 
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Denna funktion är därmed i princip likvärdig för SDLX, Trados och QA Distiller, med 
undantaget att QA Distiller visserligen kräver en installation Trados, men å andra sidan sedan 
tillåter korrigeringar direkt i Trados. 

7.5 Diskussion 
Då den modifierade testkorpus som användes till denna utvärdering egentligen bara bestod av 
segmentpar för kontroll eller med olika typer av larm, är resultatet från utvärderingen med 
denna testkorpus inte helt representativt för verkliga översättningar. Förhållandena mellan de 
olika typerna av larm är inte nödvändigtvis verklighetstrogna, exempelvis innehåller den 
modifierade testkorpusen en stor andel externa förändringar av käll- och måltermer, liksom 
internt förändrade måltermer. Detta kan ha påverkat fördelningen av riktiga och falska larm, 
och därmed även de mått på precision och recall som tagits fram. 

Däremot var de typer av fel som ingår baserade på fel som hittades i en naturlig testkorpus i 
den föregående utvärderingen, vilket ändå ger en viss verklighetskoppling. Fördelen med en 
helt kontrollerad testkorpus var att just dessa typer av larm enklare kunde detaljstuderas.  

Resultatet från denna utvärdering kan alltså sägas spegla mer idealiserade förutsättningar, som 
mer visar programmens prestationer under goda förhållanden än hur de alltid skulle kunna 
fungera i praktiken. Vidare diskussion av detta ges i 8.3 Resultatens verklighetsförankring. 

7.5.1 Tystnad 
Ett stort problem som visade sig i utvärderingen var ”tystnaden” från alla program utom 
SDLX (som kan redovisa alla träffar för varje segmentpar). Detta var speciellt problematiskt 
för Trados och WordFast, som gav intryck av att nästan slumpmässigt undvika att redovisa 
vissa förväntade larm.  

När inget resultat gavs för ett segmentpar som skulle kunna vara fel, gick det inte heller att 
avgöra om det aktuella programmet inte hittar termen i källsegmentet, eller om termen hittas 
och översättningens målterm godkänns. Men utifrån om ett program redovisade larm för 
kontrollsegment med samma källterm men en felaktig målterm, antogs att programmet då i 
alla fall matchade källtermen. Därmed borde det även matcha samma källterm i andra fall 
med en annorlunda målterm, förutsatt att matchningen alltid skedde på samma sätt. (Det kan 
naturligtvis också vara så att tystnad för vissa segmentpar bara är en följd av slumpmässig 
tystnad istället för godkännande av måltermen, men utifrån resultatredovisningarna går det 
inte att skilja dessa fall åt.) 

I de fall där inte ens de felaktiga kontrollsegmenten gav något resultat var det fortfarande 
svårt att säga något, och det enda antagande som då kunde göras var att programmet av någon 
anledning inte matchade källtermen alls. Att programmet ändå gav resultat för andra 
segmentpar, och samma segmentpar gav resultat från andra program, gjorde det också svårare 
att hitta en orsak till tystnaden.  

Förutsägelser enligt ovanstående metod stämmer bra för QA Distiller, där förutsägelser 
utifrån programmets resultat ger intryck av att matcha delar av käll- och måltermer (se 
exempelvis A4.1.9 Specialfall: tillägg av ”-s” för plural och genitiv), helt i enlighet med hur 
programmets matchning i förväg hade ställts in (se 3.5.2 Inställningar). 

7.5.2 Manuell kontroll av tystnad från Trados 
För att kontrollera om saknade termer överhuvudtaget hittas i Trados, gjordes en ”manuell” 
genomgång av en del av den modifierade testkorpusen i Trados TagEditor, med 
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termdatabasen ansluten via Trados Translator’s Workbench. När källtermer i TagEditor då 
slogs upp hittades de i termdatabasen och listades tillsammans med termdatabasens förslag på 
måltermer, vilket visar att termerna fanns i termdatabasen och att en koppling mellan Trados 
och termdatabasen fanns. 

Trots detta redovisar den automatiska terminologikontrollen få träffar, oavsett om kopplingen 
till termdatabasen via Trados Translator’s Workbench fungerade och var öppen parallellt eller 
inte. Detta skulle kunna bero på att det insticksprogram till TagEditor som utför verifieringen 
av terminologin använder en annan koppling till termdatabasen än själva TagEditor, som går 
via Translator’s Workbench. En annan möjlighet skulle helt enkelt kunna vara att 
insticksprogrammet av någon anledning (på grund av något fel eller ett medvetet val vid 
utvecklingen) inte kontrollerar alla segment mot termdatabasen. Ytterligare en möjlighet 
skulle kunna vara att den fuzzy matchning som görs av källtermerna av någon anledning 
bortser från väl många termer. 

Då exakt samma termdatabas i samma program för termdatabashantering (MultiTerm) också 
har använts för utvärderingen av SDLX och då gav full täckning, rör det sig i det här fallet 
troligen inte om något fel i själva termdatabasen eller hanteringen av den, utan snarare om 
något fel i insticksprogrammet, eller på vägen mellan det och termdatabasen. 

7.5.3 Manuell kontroll av tystnad från WordFast 
För att hitta orsaker till det låga antalet träffar från WordFast kontrollerades att rätt 
termdatabas användes. Vid en ”manuell” genomgång av den modifierade testkorpusen inuti 
WordFast hittades källtermerna i termdatabasen, och deras motsvarande måltermer enligt 
termdatabasen visades också av programmet, men trots detta redovisades inte alla 
inkonsekventa översättningar av termerna vid körning av termkontrollen i WordFast.  

För att kontrollera en översättning i WordFast kopierades innehållet från en översättningsfil 
som öppnats i Trados TagEditor (samma fil som användes vid utvärderingen av Trados) in i 
ett MS-Word-dokument (se beskrivning i 3.2.4 WordFast). Detta skulle kunna medföra att 
eventuella problem med filen i Trados även överförs till WordFast, och att detta därmed är en 
orsak till tystnad i de båda programmen. Men då tystnaderna från Trados och WordFast inte 
överlappade varandra, utan ibland förekom för samma och ibland för olika segmentpar, ses 
detta som en mindre trolig orsak. 

7.5.4 Kontroll av inkonsekvenser i översättningar 
Denna enkla utvärdering visar en viss skillnad i programmens förmåga att hitta inkonsekventa 
översättningar. Utöver funktioner för att kontrollera om terminologi har använts konsekvent i 
översättningar, kan en kontroll av inkonsekvenser också visa sådana terminologiska 
inkonsekvenser. Men en kontroll av inkonsekvenser kan även visa på andra inkonsekventa 
översättningar, däribland också inkonsekvenser hos terminologi som inte ingår i 
termdatabasen. En mer utförlig genomgång av funktionen för kontroll av inkonsekvenser 
skulle kunna ge en mer heltäckande bild av hur detta kan användas. 

7.5.5 Användarmässiga kommentarer 
Även om dessa kommentarer strävade efter att bygga på objektiva kriterier, är de i grunden 
subjektiva bedömningar grundade på användningen av de olika programmen. De fångar dock 
aspekter av användningen som skulle vara svårare att få med i en rent kvantitativ studie. 
Dessa kommentarer utgör ingen heltäckande utvärdering av användbarheten hos de olika 
verktygen, utan är bara observationer från användningen av programmen under de 
utvärderingar som genomfördes inom ramen för denna studie. 
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8 Sammanfattande diskussioner 
Här diskuteras de metoder som använts i denna studie, samt resultaten från utvärderingarna 
och vad de kan medföra. Slutligen ges några förslag på hur de utvärderade programmen skulle 
kunna förbättras. 

8.1 Diskussion kring metod för intervjuer 
Då det rörde sig om explorativa intervjuer som var semistrukturerade ställdes intervjufrågorna 
inte i exakt samma ordning, ordalydelse eller omfattning till intervjupersonerna. Dessutom 
ställdes inte alltid frågor om ämnen som redan tagits upp i svar på andra frågor. 

Fler intervjupersoner hade förstås varit önskvärt för att få ett mer tillförlitligt resultat. Men 
samtidigt var de som intervjuats de som var tillgängliga för studien och de fick därmed anses 
vara tillräckliga för explorativa intervjuer. Urvalet av dessa två intervjupersoner ansågs ändå 
lämpligt, med tanke på deras för studien passande roller på företaget och relevanta 
erfarenheter. På grund av det begränsade antalet intervjupersoner genomfördes inte heller 
någon pilotstudie, vilket förstås kunde ha varit bra för att verifiera att de frågor som ställdes 
var relevanta.  

Eftersom samma person genomförde intervjuerna och sedan även transkriberade 
inspelningarna kan förstås interbedömarreliabiliteten ses som relativt låg. Däremot fanns det 
på grund av studiens omfattning och slutna sekretessavtal inga resurser eller möjligheter för 
tredjepartsgranskning av transkriptionsprocessen. Genom att de intervjuade fick möjlighet att 
korrigera transkriptionerna kan innehållet i dem ändå anses vara tillräckligt verifierat. 

Med tanke på omfattningen hos intervjuerna och transkriptionerna kan relevanta delar 
naturligtvis ha förbisetts på grund av mängden text, och då analysen endast har gjorts utifrån 
vissa frågeställningar. Detta är dock troligen oundvikligt för denna typ av studier. 

Överensstämmelsen mellan de två intervjupersonernas svar på många frågor talar för att 
svaren faktiskt speglar verkligheten på företaget. Naturligtvis kan de givna svaren ändå av 
olika anledningar avvika från realiteten. Intervjupersonerna kan helt enkelt ha glömt bort att 
säga relevanta saker, inte känt till dem eller inte bedömt dem som relevanta. Trots att 
uppsatsförfattaren skrivit under ett avtal om sekretess kan vissa uppgifter också ha bedömts 
som för känsliga för att återges under intervjuerna. Men då intervjupersonerna gav ett kunnigt 
och samarbetsvilligt intryck bedöms materialet ändå som tillförlitligt. 

8.2 Övergripande diskussion av metod för utvärdering 
Då få liknande tidigare studier hittats, ledde avsaknaden av metodförebilder till att en stor del 
av metoden för denna utvärdering skapades utan några direkta metodologiska förebilder. En 
allmänt vetenskaplig metod eftersträvades dock genom exempelvis konstanthållande av 
variabler och förändring av en variabel i taget (först en modifiering av termdatabasen, sedan 
en modifiering av testkorpusen).  

Modifieringarna av testdatan genomfördes konsekvent och utifrån teoretiska utgångspunkter 
(som introduktion av längre termer i termdatabasen, baserat på bl.a. Cabré (1999)) eller 
tekniska begränsningar (som korrigeringar av termposter med extrainformation i termfälten 
för att göra dem mer maskinellt läsbara). Genom att urvalet av testkorpusens innehåll gjordes 
slumpmässigt från det större översättningsminnet kan naturligtvis intressanta delar och 
texttyper ha förbisetts. Dock förekom de båda huvudsakliga typer av text som 
översättningsminnet bedömdes innehålla (teknisk dokumentation och marknadsföringstexter) 
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även i testkorpusen. Därmed kan urvalet ses som någotsånär balanserat i förhållandet till 
översättningsminnet i helhet. Det är dock svårare att avgöra om testkorpusen är representativ 
för andra översättningar, för att kunna avgöra det skulle det krävas tillgång till andra 
autentiska översättningar att jämföra med. Alternativet att skapa en större testkorpus eller 
göra en större genomgång av översättningsminnet innan testkorpusen skapades ansågs för 
omfattande och tidskrävande för denna studie, liksom att göra en jämförelse av testkorpusen 
med andra översättningar.  

Bedömningarna av detaljerade kategorier genomfördes kvalitativt utifrån subjektiva 
kategorier, men genom sammanslagningar och summeringar av kategorierna erhölls ändå en 
bas för kvantitativa mått. Samtidigt var det svårt att hitta andra sätt att erhålla någon typ av 
mått, och det intressanta här var den relativa jämförelsen mellan de olika programmen. Denna 
jämförelse kunde göras mer objektivt då samma kategorier ändå tillämpades på resultaten från 
alla program. 

Måtten precision, recall och F-värde är i sig standardmått som exempelvis används för 
utvärdering av system inom områden som informationsinhämtning (Information Retrieval, 
IR) och informationsextrahering (Information Extraction, IE) (Jurafsky & Martin, 2000). 
Därmed ansågs de vara tillämpbara även i denna studie. Då de baserades på subjektiva 
bedömningar och något modifierad testdata, kan det vara svårare att jämföra resultaten med 
utvärderingar som gjorts på andra typer av testdata, eller att dra alltför generella slutsatser. 

De inställningar som valdes i de olika programmen (se 3.5.2 Inställningar) behölls igenom 
hela utvärderingen. Då så många träffar som möjligt eftersträvades, avgränsades inte 
programmens inställningar nämnvärt. Detta kan förstås också ha haft en negativ inverkan på 
programmens resultat, genom att fler träffar också kan ge fler (och eventuellt även en högre 
andel) falska larm. Att utföra samma utvärderingar med en mängd olika inställningar för de 
olika programmen skulle dock kräva mer tid och resurser än vad som bedömdes rimligt och 
genomförbart inom ramen för denna studie. 

Ett exempel på inställningarnas påverkan är matchningsgraden för fuzzy matchningar i Trados 
och WordFast, som godtyckligt sattes till 75 %. Ett högre värde hade minskat antalet osäkra 
matchningar och därmed troligen även antalet falska larm, men det hade även kunnat minska 
antalet riktiga larm. Det är möjligt att matchningsgraden faktiskt påverkade resultaten i den 
första utvärderingen, där Trados och WordFast fick högst totalt antal fel, och även en stor 
andel falska fel (vilket syns i form av låg precision). Trados precision var dock bara ca 2 % 
ifrån SDLX, vars redovisning inte skiljde sig åt oavsett om fuzzy matchning hade valts eller 
ej. I den senare utvärderingen, där Trados och WordFast redovisade viss tystnad och även de 
lägsta totala antalen larm, kan matchningsgraden ses som ett mindre problem i jämförelse 
med programmens tystnad. Här hade Trados också bättre precision än SDLX-MT (som 
använde MultiTerm för termhantering, liksom SDLX i den första utvärderingen). Därmed var 
precisionen inte enbart beroende av fuzzy matchning. 

8.3 Resultatens verklighetsförankring 
De resultat som framkom i denna studies utvärderingar kan sägas spegla tre nivåer av 
verklighetskoppling:  

1. Den första granskningen av täckningsgrad gjordes med helt autentiska data, och gav 
därmed en tillförlitlig bild av täckningsgraden.  
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2. Kontrollen av inkonsekventa termkorrespondenser i testkorpusen med en modifierad 
termdatabas anses vara närmast en verklig kontroll av terminologi i en översättning, 
med reservation för att termdatabasen då modifierats för att få ökad täckningsgrad.  

3. Den sista kontrollen med både modifierad testkorpus och termdatabas kan ses som mer 
idealiserad, för få en bild av hur programmen fungerade under goda förutsättningar. 

Därmed kan, förutsatt att termdatabaser och översättningar håller samma kvalitet som 
testdatan i denna studie, de resultat som förväntas i en verklig situation troligen inte initialt 
uppnå samma nivå som från den sista kontrollen med mer idealiserade förhållanden.  

Däremot borde det inte vara omöjligt att uppnå resultat i samma nivå som från den andra 
kontrollen med den modifierade termdatabasen, förutsatt att den termdatabas som används är 
mer anpassad för maskinell läsning än den som först användes i denna studie. 

En reservation lämnas dock för att resultaten i denna studie inte nödvändigtvis ska ses som 
allmängiltiga, utan endast med säkerhet kan sägas spegla de utvärderade programmens 
prestanda i just denna utvärdering, med de testdata som har använts här. 

8.4 Jämförelse med resultat från tidigare studier 
Då få tidigare studier har hittats är det svårt att sätta de kvantitativa resultaten från denna 
utvärdering i något större sammanhang. Nedan återges dock deras relation till de tidigare 
liknande studier som hittats. 

8.4.1 Gerasimov (2007) 
Den närmsta liknande studie som hittats var Gerasimov (2007), som beskrivs mer i 2.4.4 
Tidigare utvärdering av Trados, WordFast och QA Distiller ovan.  

En jämförelse med Gerasimovs (2007) studie hade förstås varit mer intressant om även QA 
Distiller hade redovisat något resultat där. Då Gerasimovs studie också var mycket begränsad 
när det gäller utvärdering av terminologikontrollen är det svårt att dra alltför stora slutsatser 
utifrån den. En likhet med den större utvärdering som beskrivs i denna uppsats är dock att 
Trados i båda utvärderingarna redovisat falska larm. En skillnad var att WordFast i 
Gerasimovs mindre utvärdering fick bäst resultat, medan det i den här större utvärderingen 
genomgående fick sämst resultat rent kvantitativt. En möjlig orsak till detta kan vara 
skillnader i språkhanteringen, men då olika böjningssuffix finns hos både svenska och ryska 
ord skulle detta inte behöva påverka speciellt mycket. En annan möjlig förklaring vore om 
Gerasimov använde sig av jokertecken i slutet av termen i termdatabasen, för att på så sätt 
tillåta olika böjningssuffix, men något sådant angavs inte i beskrivningen av termdatabasens 
enda termpost. Det skulle också kunna vara så att WordFast fungerar bättre under mer 
idealiserade förhållanden som i Gerasimovs mindre utvärdering (bara en term i 
termdatabasen, och fyra fel i översättningen) jämfört med de större utvärderingar (med en 
avsevärt större termdatabas och även längre översättningar) som har beskrivits i denna 
uppsats.  

Vad jämförelsen mellan de olika utvärderingarna dock definitivt visar är att en enda 
utvärdering av dessa program inte alltid är tillräcklig för att få en heltäckande bild av 
programmens funktion, som uppenbart kan variera med olika typer av testdata. 
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8.4.2 Macklovitch (1995) 
Då den prototyp som beskrivs av Macklovitch (1995) (se 2.4.3 Tvåspråkig granskning) inte är 
identisk med något av de program som utvärderats i denna studie, blir en direkt jämförelse 
med resultaten från denna studie svårare och mindre tillförlitlig.  

En ungefärlig jämförelse kan möjligen göras utifrån andelen falsklarm, där Macklovitchs 
prototyp (1995) redovisar ungefär en tredjedel falsklarm. Detta kan jämföras med måttet på 
precision i de utvärderingar som genomförts i denna studie, där precisionen anger andelen 
riktiga larm i procent. Därmed utgörs andelen falska larm av differensen från 100 procent 
minus precisionens procenttal.  

Tabell 14: Andel falska larm i denna studies två kontroller av inkonsekventa termkorrespondenser 

 Intervall Medel 

Kontroll av inkonsekvenser:   

Precision ca 33 % - ca 57 % ca 45 % 

Andel falska larm (100 % - precision i %) ca 66 % - ca 43 % ca 55 % 

   

Specifik kontroll av inkonsekvenser (modifierad testkorpus):   

Precision ca 46 % - ca 86 % ca 66 % 

Andel falska larm (100 % - precision i %) ca 54 % - ca 14 % ca 33 % 
 
Tabell 14 visar att andelen falsklarm i den första utvärderingen varierade mellan ca 43 % och 
66 % (medel ca 55 %). I den andra utvärderingen varierade andelen falsklarm mellan ca 14 % 
och ca 54 % (medel ca 33 %).  

Vad som kan sägas jämfört med Macklovitchs resultat är att programmen i den första 
utvärderingen rakt igenom hade en andel falska fel som var högre än en tredjedel. Lägst andel 
falska fel hade QA Distiller, ca 43 %, vilket kan bero på att QA Distiller också hanterade 
olika böjningsformer i störst utsträckning bland de utvärderade programmen (något 
Macklovitchs prototyp också klarade av i stor utsträckning).  

I den senare utvärderingen kvarstår i princip samma mönster, men här har alla program 
generellt sett en lägre andel falska larm, där medelvärdet faktiskt istället är precis en tredjedel. 
Två program (QA Distiller och SDLX-TB) har en andel falska larm som är lägre än en 
tredjedel, vilket förstås är bra. Varför resultaten generellt sett är bättre i den andra 
utvärderingen kan bland annat bero på att en modifierad testkorpus användes, och att alla larm 
med internt förändrade måltermer (B-SV) nu klassades som riktiga larm. 

Sammantaget är det förstås svårt att jämföra resultaten mellan program som körts med olika 
testdata och för olika språkpar. Detta kan även vara en orsak till det kanske något förvånande 
faktum att kommersiella program som finns på marknaden år 2007 ändå ger fler falska larm 
än en prototyp från 1995. Det som kan konstateras är att det uppenbart är en fördel att liksom 
Macklovitchs prototyp ta hänsyn till termers olika böjningsformer, då de program som gjorde 
det fick en lägre andel falska larm även i denna utvärdering. 
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8.5 Språkparet engelska - svenska 
Denna utvärdering har gjorts på testdata med språkparet engelska till svenska. De slutsatser 
och kommentarer som dras utifrån utvärderingen har därmed troligen både medvetet och 
omedvetet påverkats av vilka dessa språk var. Exempelvis är frågan om termer bör matchas 
som hela eller delar av ord beroende av vilka språk termerna skrivs på, och hur de språken 
fungerar.  

Utifrån hur böjningssuffix läggs till på svenska och engelska substantiv8 (och därmed även 
termer) kan det konstateras att en matchning av delar av termer är att föredra för svenska, för 
att på så sätt kunna bortse från böjningssuffix som är en följd av att termer står i bestämd 
form, pluralform eller genitivform. För engelska termer innebär bestämningar med hjälp av 
”the” inte några svårigheter för matchning av hela ord, däremot kan termer i plural- eller 
genitivformer med ”-s” respektive ”-’s” missas om matchning av hela ord krävs. Så även för 
engelska kan en matchning mot delar av ord troligen ge fler träffar. 

Ett specialfall är kombinationen av bestämd form och pluralform, där en engelsk term i plural 
skulle kunna skrivas som ”the books” men på svenska ”böckerna”. För att lyckas matcha 
dessa krävs på engelska sidan hänsyn till att termen skrivs med pluralsuffixet ”-s”, och på 
svenska sidan behövs först hänsyn till den bestämda pluraländelsen ”-erna”. Dessutom finns 
här ännu en egenhet, den oregelbundna pluralböjningen av ”bok - böcker”. Alternativ för att 
kunna hantera denna oregelbundenhet ges i 8.9.8 Matchning av termer med interna 
förändringar nedan. 

Genom att matcha termer som delar av ord i käll- eller målsegmenten kan fler termer hittas än 
om matchning av hela ord krävs. Samtidigt minskar därmed sannolikheten för att termen 
verkligen står i rätt böjningsform, eller att det inte är en del av en annan term. Vad som säkert 
kan sägas vid matchning av delar är dock att åtminstone ordstammarna för termerna som 
anges i termdatabasen faktiskt förekommer någonstans i både käll- och målsegmenten. 

En följdfråga till detta är vad som egentligen är huvudsyftet med en kontroll av 
terminologianvändning i en översättning? Om det bara är att kontrollera om rätt termer har 
använts i översättningen och att översättningen till en term som hittas i källsegmentet finns i 
någon form i målsegmentet, skulle en matchning av delar av termerna vara tillräcklig. Om 
däremot en mer exakt kontroll av termerna krävs, där både käll- och måltermen ska ha samma 
böjningsform, skulle en delvis matchning innebära för stor osäkerhet. Istället krävs då troligen 
exakt matchning av hela käll- och måltermerna.  

Vad gäller generaliserbarheten av dessa resultat till andra språkpar än engelska - svenska, är 
det möjligt och till och med troligt att en delmatchning av både käll- och måltermer kanske 
inte alltid är den bästa lösningen. För exempelvis finska, med många fler suffix än svenska, 
skulle matching på delar av ord kunna bli mer komplicerat, samtidigt som matchning på hela 
termer skulle kräva att termdatabasen innehöll exakta motsvarigheter till alla tänkbara 
böjningsformer. Men för västeuropeiska språk med liknande böjningsformer som svenskan 
och engelskan borde en matchning på delar av ord ändå vara tillämpbar. 

                                                           
8 Engelskans ord består av enheter som ofta inte förändrar sin ”interna” ordform i olika böjningsformer. Se 
vidare genomgång av böjningsformer för engelska och svenska i exempelvis Ljung och Ohlander (1992) och för 
svenska i Bolander (2001). 
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8.6 Tillförlitlighet hos automatisk matchning av termer, jämfört med 
subjektiv bedömning av kategorier 

Den subjektiva bedömningen av kategorier för larmen är, till skillnad från själva körningarna 
av programmen (som alltid ger samma resultat vid identiska inställningar), just mer subjektiv. 
Bedömningen tar hänsyn till språkspecifik kunskap om bland annat ords olika 
böjningsformer, och kan avgöra vilken betydelse en homonym har beroende på dess kontext 
och övrig omvärldskunskap. För ett program som saknar språkspecifik kunskap och dessutom 
gör en fuzzy matchning av termer är det svårare att avgöra vilken av de mer osäkra 
matchningarna som är mer rätt än någon annan. De enda matchningar som automatiskt kan 
bedömas med säkerhet är de exakta matchningarna (100 %), där programmen gör en exakt 
matchning mellan termer i översättningen och termdatabasen. Men detta är ändå ingen garanti 
för att det inte rör sig om exempelvis homonymer, som stavningsmässigt är exakta 
överensstämmelser men ändå kan ha andra betydelser än termerna i termdatabasen. 

Jämfört med de olika kvalitativa kategorier som programmens resultat subjektivt har 
kategoriserats till, kan resultaten från programmens körningar egentligen ses som en stor 
kategori: ”larm för möjliga fel där ingen överensstämmelse med termdatabasen har hittats”. 
Trados anger även matchningsgrad i procent, så för de resultaten kan 100-procentiga 
matchningar skiljas från mer osäkra matchningar av olika grad. Även de andra programmen 
kan köras utan fuzzy matchning aktiverat för att erhålla endast fullständiga träffar (resultaten 
från SDLX-MT och SDLX-TB blev dock desamma oavsett om fuzzy matchning var påslaget 
eller inte). (Se vidare diskussion av mått för utvärderad terminologianvändning i 9.3.6 
Automatiskt genererade resultat i formulär för feedback?) 

Stavfel kan utgöra ett problem och öka osäkerheten kring matchningar av termerna, endera så 
att en term inte matchas på grund av att den stavats fel, eller så att något annat ord har stavats 
fel och på grund av det ses som en delvis matchad term. Ett stavfel skulle också kunna ge 
upphov till ett i sig vanligt och korrekt suffix men som för det aktuella ordet eller dess kontext 
inte överensstämmer grammatiskt, och detta kan också vara svårt att upptäcka vid en 
matchning av delar av termer. Att automatiskt skilja stavfel från andra förändringar av 
termerna kan vara svårt, det enda som kan bedömas med säkerhet är återigen 100-procentiga 
matchningar. Däremot kan det förutsättas att en översättning är stavningskontrollerad innan 
översättaren levererar den (Granström, 2007a), och att den därmed inte bör innehålla så 
många fel. Samtidigt kanske just många termer saknas i de ordlistor som används för 
stavningskontroll (förutsatt att den inte görs helt manuellt). Detta kan medföra att kontrollen 
av termerna endera blir bättre (om översättaren istället måste gå igenom och manuellt 
godkänna de termer som är okända för stavningskontrollen) eller sämre (om översättaren låter 
bli att kontrollera de okända termerna så noga). 

8.7 Skillnader mellan mänskliga och maskinella användare av en 
termdatabas 

En stor del av de kategorier av larm som tagits upp i denna utvärdering beror i grund och 
botten på att termdatabasens innehåll var anpassat för mänskliga läsare, och inte tog hänsyn 
till det annorlunda informationsbehov en dator kräver, i form av exempelvis morfologiska 
data (se 2.2.6 Termdatabaser). Om termdatabasen från början hade utformats med detta i 
åtanke skulle exempelvis olika böjningsformer av termer inte utgöra ett lika stort problem för 
vissa av de utvärderade programmen. Detta hade förstås också förutsatt att de utvärderade 
programmen skulle ha möjlighet att dra nytta av sådan information, något som är mer osäkert. 
Men om exempelvis termers olika böjningsformer hade listats som synonymer till samma 
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term skulle detta antagligen kunna hanteras bättre eller sämre av de flesta utvärderade 
program (Se vidare 8.9.11 Hantering av synonymer). 

Termdatabasens utseende i nuläget är troligen en följd av pressade genomloppstider med 
snabba förändringar och en anpassning till vilken information en mänsklig översättare 
behöver. En viss omedvetenhet kring vilka krav som ställs på resurser för maskinell läsbarhet 
kan också spela in.  

Bör då alla termdatabaser förändras och förses med morfologiska data för att göra dem 
maskinläsbara? Med obegränsade resurser skulle svaret troligen bli ja. Men samtidigt visar 
resultaten från denna studies utvärderingar att det ändå går att genomföra kontroller av 
terminologi utan mer specifikt morfologiskt stöd än matchning av delar av ord. 

Däremot är det i högre grad nödvändigt att rensa bort extrainformation från termposter (som 
exempelvis flera måltermer i samma fält i en termpost) för att uppnå högre täckningsgrad (se 
3.5.1 Modifiering av termdatabas). Detta och fler förslag till förbättringar av programmens 
svagheter som ger upphov till falska larm tas upp i det senare avsnittet 8.9 Hur programmens 
svagheter skulle kunna avhjälpas. 

8.8 Förhållande mellan maximalt antal riktiga larm och minimalt 
antal falska larm 

Att helt undvika falska larm, samtidigt som maximalt antal riktiga larm hittas, är även om det 
vore mycket önskvärt troligen väldigt svårt. Det är naturligtvis en fördel att inte redovisa så 
många falska larm, (vilket Trados och WordFast inte heller gör i denna utvärdering). Då kan 
en mänsklig granskare snabbare gå igenom resultatet utan att behöva slösa tid på sådant som 
inte är verkliga fel.  

Däremot är det tveksamt om det är möjligt att automatisk avgöra vad som är falska eller 
riktiga larm, det skulle kräva att falska larm på något sätt kan skiljas från övriga redovisade 
larm. Om detta gick att göra på ett tillförlitligt sätt så skulle redovisningen av sådana larm lika 
gärna kunna undvikas från början.  

Program som Trados och WordFast ger i denna utvärdering inte intryck av att kunna göra en 
sådan bedömning. Då blir det också svårt för programmen att kunna avgöra vilka larm som 
ska redovisas eller inte, och utifrån det redovisa färre falska larm. För att få färre falska larm 
kan förstås det totala antalet larm som redovisas minskas, men det skulle då medföra att även 
antalet riktiga larm minskades (något som också återspeglas i resultaten). 

För att justera antalet falska larm kan inställningar för vilka (käll)termer som matchas och hur 
förändras. Bland inställningarna för terminologikontrollen i Trados (se 3.5.2 Inställningar) 
fanns det möjlighet att justera matchningvärdet för fuzzy matchningar. Genom att höja detta 
(kräva högre överensstämmelse för matchning av källtermer) skulle andelen falska larm som 
beror på felaktiga matchningar av källtermen sannolikt minska, men samtidigt skulle även 
antalet riktiga larm som hittas genom en fuzzy matchning minska. Det finns troligen en 
optimal nivå på matchningsvärdet som är en avvägning av så liten del falska larm i 
förhållande till så många riktiga larm som möjligt, men den kan i så fall även variera 
beroende på typen av översättning och termdatabas. 

Ett annat sätt att närma sig en lägre andel falska larm vore att försöka motverka att falska larm 
hittas. Förslag på hantering av olika kategorier av falska larm ges nedan i 8.9 Hur 
programmens svagheter skulle kunna avhjälpas. 



Automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar 

88 

8.9 Hur programmens svagheter skulle kunna avhjälpas 
Eftersom det är önskvärt med så få falska larm som möjligt vid en körning av något av 
programmen, ges här några förslag på sätt att motverka redovisningen av falska larm. 

8.9.1 Ökad lingvistisk kunskap genom ordklasstaggning 
Genom att förse programmen med ökad lingvistisk kunskap skulle en del svagheter kunna 
uppvägas. Ett exempel på lingvistisk kunskap som skulle kunna utnyttjas är 
ordklasstillhörighet för ord och termer. 

Den termdatabas som användes för denna utvärdering innehöll ordklasstillhörighet för många 
av de svenska måltermerna, vilken också skulle kunna utnyttjas för de engelska källtermerna 
(se 3.3.2 Justering av termdatabas). Även om detta inte användes vid något programs kontroll 
av terminologin utgör det faktum att informationen ändå finns tillgänglig ett steg i rätt 
riktning mot utnyttjandet av mer lingvistisk kunskap.  

För att kunna jämföra ordklass för termer i testkorpusen och termdatabasen återstår då någon 
typ av ordklasstaggning av käll- och målsegmenten. För större språk som engelska, franska 
och spanska finns i nuläget tillförlitliga automatiska ordklasstaggare, även om problemet med 
en helt tillförlitlig ordklasstaggning inte är fullständigt löst (felprocenten kan ligga omkring 
3 %) (McEnery, 2003). 

8.9.2 Bättre indata ger bättre utdata 
Bättre resultat skulle sannolikt fås från körningar med indata av högre kvalitet (vilket 
exempelvis Bass (2006) och Dunne (2006b) framhåller). I det här sammanhanget kan högre 
kvalitet innebära termposter utan onödig extrainformation i termfälten, en översättning som är 
konsekvent och utan stavfel eller specialtecken som är störande för den automatiska 
kontrollen, och så vidare. 

I förlängningen kunde ett drömmål med kvalitetsarbetet vara att någon kvalitetskontroll inte 
ens skulle behöva göras, om alla översättningar redan från början hade tillräckligt hög 
kvalitet. Sirena (2004) redogör för hur detta efter systematiska och kontinuerliga 
ansträngningar med SAE J2450 faktiskt också blev verklighet för General Motors (se 2.3.12 
SAE J2450) 

8.9.3 Korrigering av fel i termdatabasens termposter 
Det är förstås möjligt att tänka sig olika anpassningar av programmen för att hantera olika 
typer av notationer i termposterna. Men det skulle samtidigt vara att offra en stor grad av 
generalitet hos programmen, när det handlar om att kompensera för en ”felaktig” användning 
av termposterna (extrainformation i fälten som egentligen bara är avsedda för själva termerna) 
som då inte överensstämmer med deras tänkta användning.  

För att undvika denna typ av onödiga fel bör termdatabasens innehåll gås igenom så att 
extrainformation i fälten för käll- och måltermer rensas bort och endera placeras som 
beskrivningar i termposten, eller som synonymer till termerna.  

8.9.4 Hantering av homonymer 
För att automatiskt skilja homonymer åt, är av naturliga skäl ren strängmatchning inte 
tillräcklig. Däremot kan ordklasstaggning vara till hjälp här (se 8.9.1 Ökad lingvistisk kunskap 
genom ordklasstaggning), i alla fall för att skilja på homonymer med olika ordklasser som 
”screw” (på svenska ”skruv” [substantiv] eller ”skruva” [verb]).  
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Svårigheten blir då att hitta rätt ordklass för rätt betydelse av homonymen i källsegmentet. 
Det finns dock olika system som kan försöka lösa detta, exempelvis Connexors Machinese 
Phrase Tagger9. Så länge rätt ordklass har valts för källtermen (homonymen) kan därmed 
också en målterm med överensstämmande ordklass väljas.10 Om flera möjliga måltermer finns 
i termdatabasen kan alltså den med samma ordklass som källtermen väljas ut för jämförelse 
med målsegmentet. Men om bara en betydelse av måltermen finns i termdatabasen, med en 
annan ordklass än källtermen, kan ett larm ges på grund av detta, eller ”som vanligt” på grund 
av att termdatabasens målterm inte överensstämmer strängmässigt med målsegmentets 
målterm. Oavsett vilket så bör detta uppmärksammas så att den mänskliga granskaren som går 
igenom resultatet kan bedöma om det är en felaktig översättning av homonymen eller inte. 

Förutom ordklassmässig jämförelse skulle andra typer av jämförelser av homonymers 
betydelser kunna underlätta granskningen. Genom att på olika sätt utifrån homonymernas 
kontext bestämma och jämföra betydelser hos termer i käll- och målsegmenten med 
termdatabasen, kan flera olika betydelser av en homonym skiljas åt på samma sätt som för 
olika ordklasser.  

Exempelvis skulle en lösning baserad på bara ordklasstaggning av termer inte vara tillräcklig 
för homonymen ”lower” (på svenska ”nedre” eller ”lägre” [båda adjektiv]) där dessa olika 
betydelser har samma ordklass. Då kan andra ledtrådar i kontexten kring homonymen 
utnyttjas, för att exempelvis se om ”lower” står före en preposition som ”than” (därmed 
betydelsen ”lägre”) eller ett substantiv som ”end” (därmed betydelsen ”nedre”).  

Däremot krävs då att dessa olika betydelser manuellt förs in i termdatabasen och att 
betydelserna i käll- och målsegmenten bestäms på något sätt. Denna betydelsebestämning 
skulle exempelvis kunna ske med hjälp av begränsningar utifrån lexikondefinitioner. En 
längre beskrivning av betydelsebestämning ges exempelvis av Jurafsky och Martin (2000; 
kapitel 17: Word Sense Disambiguation and Information Retrieval). 

8.9.5 Taggar inuti flerordstermer 
En rimlig strategi i matchningen av källtermer vore att bortse från eventuella hakparenteser 
och taggar inom dem (som ”<B>term</B>”), och förutsatt att de ser likadana ut i 
översättningen bortse från dem även när termdatabasens målterm matchas mot målsegmentet. 
För vissa typer av översättningar kan det dock vara relevant att se även på innehållet inuti 
taggar, i så fall bör detta gå att välja bland inställningarna för kontrollen av terminologi.  

Å andra sidan kan de relevanta textsträngar som ska översättas ha extraherats i förväg. I så fall 
skulle bara ren text återstå för översättning och ingen hänsyn till taggar skulle behöva tas. 
Men detta förutsätter att extraheringsprocessen fungerar felfritt och även klarar av att först 
separera kanske överlappande taggningar av flerordstermer, och sedan efter genomförd 
översättning kan återskapa motsvarande formatering för översättningen. Eventuellt kan det 
ibland ur en teknisk synvinkel vara en fördel att behålla taggar i översättningen, och i så fall 
skulle bättre stöd för hantering av taggar ändå behövas vid terminologikontrollen.  

Då exempelvis Trados har stöd för att hantera och ”skrivskydda” taggar i översättningar (SDL 
International, 2007a) borde kontrollen av terminologi ha stöd för att hantera taggar på 
motsvarande sätt. 

                                                           
9 Se http://www.connexor.com, där det också går att testa en demoversion. 
10 Förutsatt att översättningen av källtermen faktiskt har samma ordklass som källtermen (troligen normalfallet). 
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8.9.6 Strategi för att undvika onödig kontroll av korta termer som även utgör 
längre termer 

Alla program utom SDLX-MT och ibland QA Distiller undviker att kontrollera kortare termer 
vars översättningar inte överensstämmer med termdatabasen, om termerna även ingår i en 
längre term vars översättning faktiskt överensstämmer med termdatabasen. (Exempelvis om 
termen ”oil” också inuti den längre termen ”oil pressure”.) Om de andra programmen gör en 
sådan kontroll så undviker de i alla fall att redovisa resultatet. 

Detta problem borde kunna lösas genom att hela tiden kontrollera om kortare termer som 
hittats också ingår i längre termer som godkänts, och i så fall låta bli att redovisa dessa. 

SDLX annorlunda resultatredovisning (se 6.1 Hur resultaten redovisas av de olika 
programmen) kan förstås ha fördelar i och med att den tydligare visar på alla termer som har 
hittats, men samtidigt innebär detta mer data att gå igenom vid en genomgång av resultaten. 

8.9.7 Matchning av termer med externa förändringar 
För att hantera termer sammansatta med böjningssuffix (som ”-en” på ”gränsen”) uppvisar en 
del av programmen en lösning genom att matcha delar av måltermerna. En annan lösning, 
som förvisso blir mer språkspecifik, vore att förse programmen med morfologiska data i form 
av de suffix som vanliga böjningsformer ger upphov till och låta programmen testa att lägga 
till dessa på förväntade måltermer enligt termdatabasen som inte återfinns i ett målsegment. 
På så sätt skulle även stöd för termer med regelbundna böjningsformer uppnås, och färre 
sådana falska larm skulle då rapporteras. Samtidigt skulle detta innebära en ytterligare 
osäkerhet kring om termen har översatts till rätt böjningsform, men detta är å andra sidan inte 
huvudsyftet om kontrollen i första hand gäller om rätt term överhuvudtaget har använts eller 
inte.  

Ett annat alternativ vore att utöka termdatabasen med fler termposter så att en terms alla 
böjningsformer finns med, det skulle ge säkrare matchning till rätt form, men utökningen 
skulle samtidigt innebära mycket merarbete. Ett alternativ till detta vore att ange tillåtna 
böjningssuffix som extrainformation för varje term i termdatabasen, men detta skulle i princip 
innebära lika mycket arbete som att lista termernas fullständiga former.  

8.9.8 Matchning av termer med interna förändringar 
Det här är i allmänhet en typ av larm som troligen är svåra att hantera på ett generellt sätt, då 
det oftast rör sig om oregelbundna böjningsformer (som ”boken” – ”böckerna”), och varierar 
mellan olika språk.  

En möjlighet för att kunna automatisera en kontroll av detta vore om termernas olika 
böjningsformer fanns med i termdatabasen, och därmed kunde matchas exakt från början. 
Men detta skulle förstås medföra en utökning av termdatabasen, till en början med möjliga 
böjningsformer (som numerus, bestämd/obestämd form) för termer som har oregelbunden 
böjning eller där böjningen innebär förändringar ”inuti” en längre term (som ”-a” i ”elektriska 
anslutningen” i Exempel 13).  

8.9.9 Felaktig matchning av delar av ord 
Ett sätt att försöka minska detta problem vore förstås att försöka undvika att ha med korta 
termer som ofta förekommer i vanliga ord i termdatabasen (exempelvis ”ring” som QA 
Distiller hittar inuti ”during”). Men att rensa bort sådana skulle innebära merarbete, och 
samtidigt en minskning av termdatabasens täckningsgrad. Det vore istället naturligtvis bättre 
om sådana termer inte fanns med i termdatabasen från början. 
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Genom att förse programmen med ökad lingvistisk kunskap skulle delmatchningar som 
”manual - manually” kunna undvikas. En jämförelse av ordklass (se 8.9.1 Ökad lingvistisk 
kunskap genom ordklasstaggning) skulle då visa att ”manual” var endera ett substantiv (på 
svenska ”handbok, manual”) eller ett adjektiv (på svenska ”manuell”), medan ”manually” 
skulle klassas som ett adverb (på svenska ”manuellt”). En begränsning av vilka ordklasser 
som en term kan bestå av, eller bara en jämförelse mellan vilken ordklass termer i 
termdatabasen har jämfört med potentiella matchande termer i käll- och/eller målsegmenten, 
skulle kunna lösa detta problem.  

Ett steg på vägen mot att undvika felaktiga matchningar av delar av ord är förstås att också 
implementera ovan föreslagna 8.9.6 Strategi för att undvika onödig kontroll av korta termer 
som även utgör längre termer. Men detta fungerar då bara för onödiga matchningar av delar 
av längre termer, och är uppenbarligen redan implementerat i vissa av programmen. 

8.9.10 Sned- och bindestreck för underförstådda delar av ord 
(Exempel: ”rör” i ”inlopps- och utloppsrör”.) Detta är sannolikt språkspecifikt, det kanske till 
och med kan variera utifrån olika översättningskunders stilguider. Därmed blir det också 
svårare att kompensera för genom förändringar av programmen för kontroll av terminologi, 
förutom att en matchning av delar av ord enklare hittar termer i sammansättningar. Den 
enklaste lösningen är troligen att lämna bedömningen av vad som är falska larm av denna typ 
till den mänskliga granskaren. 

Genom att specificera tillåtna eller inte tillåtna former av sammanskrivningar i form av en 
lista med reguljära uttryck kan en mer språkspecifik kontroll göras, kanske till och med 
anpassat efter en viss stilguide. En sådan lista kan användas av QA Distiller, SDLX, Trados, 
och eventuellt av WordFast med hjälp av makron i MS-Word. 

Detta var dock lite utanför omfattningen för denna utvärdering, så vidare diskussion av 
möjliga utvidgningar av kvalitetskontrollen lämnas till 9.4 Framtida forskning. 

8.9.11 Hantering av synonymer 
Synonymer har i denna utvärdering inte har tagits upp mer än som flera förekomster av 
samma källterm (se exempelvis A3.1.6 Falskt larm, flera förekomster (F) och A4.1.7 Falskt 
larm, flera förekomster (F)). Detta beror på att många synonymer från början togs bort för att 
förenkla utvärderingen (se 3.3.2 Justering av termdatabas). Både SDL TermBase och 
MultiTerm stödjer synonymer i sina termdatabaser, och QA Distiller kan enligt sin hjälpfil 
(Yamagata, 2007) hantera flera måltermer för samma källterm genom flera instanser med 
samma källterm i ordlistan. I utvärderingen visade det sig bara vara SDLX-TB som hanterade 
de i termdatabasen ändå förekommande synonymerna på ett önskvärt sätt, genom att bara 
larma om ingen av de möjliga måltermerna överensstämde med målsegmentet. Denna strategi 
bör dock inte vara svår att implementera också i andra program.  

En reservation kan dock lämnas för att de förekommande synonymerna inte fanns med som 
just synonymer till samma begrepp i SDL TermBase eller MultiTerm, utan bara i form av 
flera termposter med samma källterm (för att alla program i utvärderingen skulle använda 
samma termdatabas, och många synonymer från början hade tagits bort). Om synonymerna 
istället hade förts in i dessa termdatabaser på det sätt som föreskrivs för respektive program 
för terminologihantering, skulle kanske andra resultat ha erhållits. Denna fråga lämnas nu 
istället till framtida forskning. 
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8.9.12 Delar av termer som anaforer? 
Enligt intervjumaterialet kan översättningar med bara delar av termer godkännas så länge de 
refererar tillbaka till tidigare fullständiga förekomster av termerna, och inte försvårar för 
läsaren (se 4.2.3 Referenser/Anaforer). För att implementera detta i ett verktyg för 
terminologikontroll skulle någon typ av algoritm för resolution av pronomen, anaforer eller 
egennamn kanske kunna användas. Men då det hittills inte har föreslagits någon algoritm för 
pronomenresolution som lyckas ta hänsyn till alla preferenser som finns vid tolkning av 
pronomen (Jurafsky & Martin, 2000), kan detta betraktas som ett svårare problem att lösa 
fullständigt. 

Ett annat lite enklare alternativ för att uppnå en sådan kontroll vore att för kortare delar av 
termer leta efter fullständiga förekomster av termen i tidigare segment. Om då en längre 
korrekt översatt term återfinns inom ett tillräckligt litet intervall bakåt i texten, skulle även 
den kortare termen kunna godkännas, enligt resonemanget att den kan ha en kvalitetshöjande 
effekt så länge den inte försvårar för läsaren. Samtidigt kan då den senare reservationen ”så 
länge den inte försvårar för läsaren” utgöra en annan svårighet att bedöma automatiskt.  

Den enklaste lösningen är därmed att bortse från detta kriterium i den automatiska kontrollen 
av terminologin, och istället lämna avgörandet om den kortare termen försvårar eller inte till 
granskaren, som ändå går igenom resultatet från kontrollen. 

8.10 Diskussion kring hur programmens svagheter kan avhjälpas 
Genom att utnyttja ökad lingvistisk kunskap kan troligen en del svagheter uppvägas, men 
samtidigt innebär det mer språkspecifika lösningar som då också blir mindre generella. För att 
kunna utnyttja dem krävs förberedelser och tillgång till språkspecifika resurser, som 
exempelvis ordklasstaggare för de aktuella språken. 

De förslag på lösningar som baseras på ordklasstaggning förutsätter dels att termdatabasen 
innehåller ordklasstaggning för termerna, och att en ordklasstaggning av käll- och 
målsegment i översättningen kan genomföras. Arbetsinsatsen som krävs för detta kan i 
förhållande till nyttan som erhålls kanske ifrågasättas. Dess storlek beror på vilket sätt 
taggningen ska göras på, samt hur och i hur stor grad termdatabasen ska utökas. Om det 
exempelvis bara rör sig om ett fåtal homonymer och felaktiga delmatchningar av längre ord, 
kan en enklare lösning vara att istället låta den mänskliga granskaren sortera bort dessa falska 
larm. Men användning av ordklasstaggning utgör ändå en möjlig teknisk lösning. 

En stor förbättring för att minska andelen falska larm som redovisas för termers olika 
böjningsformer vore att endera låta de program som inte redan matchar termer som delar av 
ord göra det, eller implementera någon form av stöd för hantering av termers olika 
böjningsformer. Beroende på hur detta i så fall genomförs (om exempelvis bara vanliga 
regelbundna böjningssuffix ska läggas till i en lista, eller om alla termers alla olika 
böjningsformer ska föras in i termdatabasen) kan det liksom hanteringen av ordklasstaggning 
bli mer eller mindre försvarbart ur ett tidsmässigt och ekonomiskt perspektiv. 
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9 Utblick och rekommendationer för automatisk 
kvalitetskontroll av terminologi i översättningar 

Utifrån tidigare forskning och tidigare redovisade undersökningar av hur nuvarande 
kvalitetskontroll och befintliga verktyg fungerar, ges här rekommendationer kring hur 
kvalitetskontrollen skulle kunna förbättras genom automatisk kontroll terminologianvändning 
i översättningsminnen. 

9.1 Rekommendation kring förbättringar av programmen 
I realiteten kan det utan tillgång till källkoden för olika befintliga program vara svårt att 
implementera olika förslag på förbättringar som givits i 8.9 Hur programmens svagheter 
skulle kunna avhjälpas, då de i många fall bygger på förändringar i själva 
matchningsprocessen. De förbättringar som kan göras utan ingrepp i programmen är då 
generella höjningar av kvaliteten på programmens indata, och anpassning av formen på indata 
efter hur programmen fungerar (exempelvis korrigeringar av innehållet i termdatabaser så att 
det kan hanteras bättre av programmen). 

Det är troligen svårt att helt undvika falska larm vid en automatisk kontroll av översättningar, 
men samtidigt bör förstås det program som ger lägst andel falska larm användas i första hand. 

9.2 Rekommendation rörande val av program för kontroll av 
terminologi 

Här summeras olika tidigare givna omdömen kring de utvärderade programmen för att 
slutligen leda till en rekommendation rörande vilket av dem som enligt denna utvärdering 
lämpar sig bäst för automatisk kontroll av terminologi i översättningar. 

9.2.1 Utifrån objektiva mått 
I utvärderingen av de olika befintliga verktygen med den modifierade testkorpusen fick QA 
Distiller bäst resultat utifrån måtten precision och recall. SDLX-TB kom på andra plats, följt 
av Trados eller SDLX-MT, beroende på om precision eller recall värderas högst. 

I den tidigare utvärderingen med den ursprungliga testkorpusen fick också där QA Distiller 
högst precision, då följt av SDLX och Trados. 

9.2.2 Utifrån hanteringen av inkonsekvenser 
Beroende på om endast källsegment med flera inkonsekventa målsegment ska granskas, eller 
om en kontroll av inkonsekventa motsvarigheter till både käll- och målsegment är önskvärt, 
kan olika program rekommenderas.  

För att enbart kontrollera om källsegment har översatts inkonsekvent gör SDLX en fullständig 
kontroll. Trados gör också troligen detta, men dess redovisning av de funna inkonsekvenserna 
var mindre konsekvent.  

Kontroll av inkonsekvenser ”åt båda håll”, där både käll- och målsegment har inkonsekventa 
motsvarigheter, redovisas bara av QA Distiller. Även om inte alla förekommande 
inkonsekvenser redovisades i utvärderingen hittades en stor del av dem. 

Macklovitch (1995, se 2.4.3 Tvåspråkig granskning) menar att en kontroll av terminologi 
enbart från källsegment till målsegment riskerar att missa källtermer som har förändrats. Å 
andra sidan kan en översättning innehålla förtydliganden av måltermer och därmed fler 
förekomster av dem utan motsvarande källtermer, vilket istället kan leda till fler falska larm. 
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Detta skulle kanske kunna vara tillämpbart även i valet av strategi för kontroll av 
inkonsekvenser? Men vilken strategi som fungerar bäst lämnas till framtida forskning. 

9.2.3 Utifrån användarmässiga kommentarer 
Då WordFast i utvärderingen krävde flest konverteringar innan en kontroll av terminologin 
kunde genomföras, upplevs det troligen som mindre smidigt att använda än de övriga 
programmen. De övriga krävde alla ungefär lika många steg i konverteringen. 

Om en termdatabas redan finns i SDL TermBase eller MultiTerm-format kan det gå snabbare 
att använda den direkt därifrån i SDLX eller Trados (bara från MultiTerm-format för Trados). 
Om terminologin finns i en Excel-fil går det dock snabbare att importera den direkt därifrån 
till WordFast eller QA Distiller, istället för att först importera till SDL TermBase eller 
MultiTerm och sedan kontrollera terminologin därifrån. 

Trados och QA Distillers redovisning i listform kan underlätta bearbetningen av resultaten. 

9.2.4 Utifrån kriterier från intervjuresultat 
I resultaten från intervjuerna redovisas önskemål på funktioner hos verktyg för kontroll av 
terminologi (se 4.5.3 Önskvärda funktioner hos verktyg för kontroll av terminologi). Dessa 
återges nedan i punktform, med kommentarer kring vilka av programmen som uppfyller de 
olika önskemålen: 

• Ett verktygs användbarhet och tillgänglighet avgör hur mycket det används, så för 
att användas så mycket som möjligt bör det uppfylla de krav på användbarhet och 
tillgänglighet som ställs. 
Då utvärderingen av programmen här inte fokuserat på de användbarhetsmässiga 
aspekterna hos programmen, eller vilka specifika krav som ställs på dessa, undviks här 
något definitivt utlåtande i denna fråga. Däremot kan det tänkas att program som kräver 
fler konverteringar innan kontrollen kan göras (WordFast) upplevs som mindre smidiga 
att använda (se ovan). Gränssnittet hos det enda utvärderade program med 
kvalitetskontroll som sitt huvudsyfte (QA Distiller) kan möjligen upplevas som enklare 
då inte lika många valmöjligheter finns där som hos ett fullfjädrat översättningsminne.  
 
Tillgängligheten hos de olika utvärderade programmen kanske kan bedömas utifrån 
närhet till översättningsmiljön, och i så fall ligger antagligen SDLX och Trados bäst till 
då de oftast redan är installerade på de arbetsstationer där kvalitetskontrollen ska göras. 
Kontrollen kan därmed göras i något av programmen så fort översättningen har öppnats. 
En möjlig nackdel för samma program är att de kräver MultiTerm (eller SDL 
TermBase) för att kunna hantera och granska terminologin, men någon av dessa 
terminologihanterare är troligen också redan installerad om arbetsstationen används för 
översättningar. 

• Termers olika böjningsformer ska kunna hanteras. 
Detta kan i dagsläget åtminstone åstadkommas för böjningsformer som ger upphov till 
externa förändringar av termer, genom matchning av termer som delar av ord. Det 
program som bäst klarar av detta är QA Distiller, som kan matcha både käll- och 
måltermer som delar av ord. 

• Resultatet bör redovisas som en tvåspråkig träfflista med både mål- och 
källsegment. 
Alla utvärderade program uppfyller detta önskemål. 
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• Omständliga moment som ”klipp- och klistrande” till formuläret för feedback bör 
i möjligaste mån undvikas. 
Detta undersöktes inte närmare i utvärderingen, men alla program kan exportera sina 
resultatredovisningar till html-format (från början MS-Word för WordFast).  
I SDLX går det att i förväg ange om loggfilen ska innehålla termer som godkänns, 
termer som genererar larm, och om käll- och/eller målsegmenten ska tas med i 
redovisningen. Vid exporten från QA Distiller finns möjlighet att välja om korrigerade 
segmentpar inte ska tas med i redovisningen, och det går även att bara exportera vissa 
typer av larm.  
I alla program går det att välja vilka typer av kvalitetskontroller som ska utföras och 
därmed redovisas. 

• Förutom kontroll av terminologi skulle även en kontroll av användningen av 
UI-strängar vara önskvärt. 
Inte heller detta har undersökts specifikt i utvärderingen, däremot har många längre 
termer (som därmed kan likna UI-strängar mer än termer bestående av ett enda ord) 
införts i den modifierade termdatabasen, så att programmens hantering av 
flerordstermer har undersökts. Vid överlappande flerordstermer visade sig QA Distiller 
och SDLX-TB hitta flest matchningar. 
För kontroll av också UI-strängar utöver terminologi kan det vara en fördel att kunna 
granska mot flera olika termdatabaser samtidigt. Detta stöds av SDLX (men då bara för 
flera termdatabaser av samma typ, MultiTerm eller SDL TermBase), WordFast och 
QA Distiller.  
Slutligen kan en kontroll av inkonsekvenser i översättningar även fånga upp 
inkonsekvenser i användningen av termer och UI-strängar som inte ingår i någon 
termdatabas. 

9.2.5 Sammantagen rekommendation 
Utifrån de olika ovan angivna kriterierna, och bäst resultat i utvärderingarna, anses QA 
Distiller vara det mest lämpliga programmet för kontroll av terminologi i översättningar, så 
länge översättningarna och terminologin är av samma typ som de var i utvärderingarna.  

Näst bäst anses SDLX vara när terminologin hanteras av SDL TermBase, vilket gav en 
andraplats i utvärderingen, SDLX uppfyllde även många övriga kriterier. 

I utvärderingen visade sig strategin att matcha termer som delar av ord vara överlägsen för 
språk med böjningssuffix, som exempelvis svenska. QA Distiller tillåter sådan matchning av 
både käll- och måltermer, medan SDLX med SDL TermBase matchar måltermer och 
källtermer med vissa böjningssuffix som delar av ord. 

Trados och WordFast, som i den sista utvärderingen uppvisade tystnad för många segmentpar, 
kan av denna anledning ses om mindre lämpliga att använda om hög täckningsgrad i 
kontrollen är önskvärd. 

9.3 Rekommendationer för praktisk användning av verktyg i en 
granskningsprocess 

Introduktion av verktyg för automatisk kontroll av terminologi i översättningar är något som 
efterfrågas av de som arbetar med kvalitetskontroll (se intervjumaterialet). En automatisk 
kontroll klarar av att kontrollera fler termer än en mänsklig granskare på kortare tid, och kan 
därmed spara tid och möda för den mänskliga granskaren samtidigt som fler felaktigheter 



Automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar 

96 

förhoppningsvis upptäcks. I vilken omfattning en automatisk kontroll innebär tidsbesparingar 
i slutändan beror dock på en mängd olika faktorer som tas upp nedan. 

9.3.1 Förutsättningar för användning av verktyg 
De resurser som krävs för att kunna genomföra en automatisk kontroll av terminologi i en 
översättning är naturligtvis en översättning och en lista med godkänd terminologi. 

• Översättningen bör finnas i form av en tvåspråkig fil, i ett format som går lätt att 
konvertera så att översättningen kan kontrolleras med det program som har valts för 
kontrollen.  

• Terminologin bör bestå av en termdatabas eller en tvåspråkig ordlista med termer som 
ska ha använts i översättningen, och som är godkända av en fackexpert. Om flera olika 
databaser eller listor med terminologi är tillgängliga bör de grupperas eller prioriteras så 
att de viktigaste kontrolleras i första hand (se även 9.3.5 Omfattning av kontroll). 
Termerna bör vara skrivna i grundform, utan onödiga extratecken eller alternativa ord i 
själva fälten för käll- och måltermer, så att de är maskinläsbara på ett enkelt sätt. 

• Det program som ska användas för kontrollen bör uppfylla en mängd önskvärda 
kriterier, mer om detta i 9.2 Rekommendation rörande val av program för kontroll av 
terminologi. 

9.3.2 Introduktion av verktyg i granskningsprocessen 
På grund av de många osäkerhetsaspekter för automatisk kontroll av terminologi som tagits 
upp i tidigare diskussioner (exempelvis bristande täckningsgrad och tillförlitlighet hos 
automatisk matchning av termer, samt hantering av homonymer, synonymer och stavfel) är en 
uppenbar slutsats att någon form av manuell genomgång av resultaten från en automatisk 
kontroll är motiverad. Detta framhålls även av de resultat som framkom i intervjuerna med 
personer inblandade i kvalitetskontroll av översättningar (se 4 Intervjuer: Kvalitetskontroll i 
praktiken) och exempelvis Macklovitch (1995). 

En viktig faktor för hur ett sådant verktyg tas emot av dess användare är hur stor andel 
falsklarm det redovisar, och som den mänskliga granskaren därmed behöver gå igenom i 
onödan. Macklovitch (1995) menar att detta troligen beror på hur mycket arbete verktyget 
besparar granskaren för de riktiga larm som hittas. Naturligtvis är också ju färre falska larm 
som redovisas desto bättre! (Se även en jämförelse av antalet falsklarm i Macklovitchs studie 
och denna studie i 8.4.2 Macklovitch (1995).) 

9.3.3 Stickprov 
Beroende på vilket syfte den terminologiska kvalitetskontrollen har, kan en fullständig 
kontroll av hela översättningen eller bara en kontroll av ett stickprov göras. Om fullständig 
nolltolerans eftersträvas när det gäller terminologifel i en översättning, bör naturligtvis en 
fullständig kontroll göras. Men om syftet är att bedöma vilken kvalitet en översättning har 
genom att se om antalet larm är över en viss nivå eller ej, kan ett stickprov istället vara 
tillräckligt. 

Eftersom stickprov redan i nuläget ofta tas i granskningsprocessen, och enligt 
intervjumaterialet då har visat sig ge en ganska bra bild av översättningen, skulle samma 
stickprov utöver den manuella genomläsningen också kunna användas för en automatisk 
terminologikontroll.  
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En fördel med detta vore att resultatet från den automatiska terminologikontrollen inte skulle 
bli så omfattande som om kontrollen kördes på en hel längre översättning, och därmed skulle 
resultatet bli mer hanterbart att gå igenom manuellt för den mänskliga granskaren. Dessutom 
skulle den mänskliga granskaren då ha nytta av att kanske redan ha läst igenom och granskat 
samma del av översättningen ur andra perspektiv. Därmed skulle det bli lättare att se vilka 
sammanhang termerna förekommer i utanför de meningar som återges i resultaten, och när det 
ändå kan vara rimligt att godkänna avvikelser från termdatabasen. Slutligen skulle fortsatt 
arbete med stickprov även innebära en mindre förändring av den nuvarande 
granskningsprocessen. 

När det anses motiverat att genomföra en kvalitetskontroll på en hel översättning, skulle även 
den automatiska kontrollen av terminologin kunna göras av hela översättningen. Beroende på 
översättningens längd skulle detta kunna innebära en hel del larm att gå igenom för den 
mänskliga granskaren, och därmed även längre tidsåtgång för kontrollen. 

9.3.4 Uppskattad tidsåtgång? 
Enligt intervjumaterialet kan en manuell granskning kontrollera åtminstone tusen ord i 
timmen (se 4.3 Kvalitetskontroll av översättningar). Den testkorpus som användes i den första 
kontrollen av inkonsekventa termkorrespondenser innehöll 500 segmentpar, som bestod av 
6 740 ord i källsegmenten och 5 919 ord i målsegmenten. Att granska dessa manuellt skulle 
därmed kunna ta drygt sex timmar, men att bara gå igenom terminologin och inte ta hänsyn 
till andra aspekter av översättningen skulle troligen gå snabbare. En kontroll av terminologin i 
testkorpusen med något av programmen tog endast några minuter, vilket förstås är klart 
snabbare än en manuell kontroll. Däremot krävs då fortfarande en manuell genomgång av 
resultatet från den automatiska kontrollen för att sortera bort falsklarm, men då rör det sig 
bara om de segmentpar som har gett upphov till larm.  

Den förändring i tidsåtgång som användandet av en automatisk kontroll av terminologin 
orsakar kan alltså beskrivas som den tid som sparas in genom att terminologi inte behöver 
beaktas i den manuella granskningen av övriga aspekter på översättningen, samt den tid som 
istället måste läggas på att gå igenom resultatet från den automatiska kontrollen. Spontant kan 
det tänkas att denna tid blir mindre då färre segmentpar behöver gås igenom i resultatet (än 
vad som skulle gås igenom vid en helt manuell granskning) men samtidigt innebär det att 
dessa segmentpar då istället gås igenom två gånger.  

Var gränsen går för om den manuella resultatgranskningen gör att kvalitetskontrollen i helhet 
tar längre tid än en helt manuell kvalitetskontroll av översättningen, är svårt att avgöra utan att 
veta hur stor tidsåtgång dessa moment kräver vardera. Denna fråga lämnas därför till framtida 
forskning. Däremot är det högst troligt att fler larm leder till att den manuella genomgången 
av resultatet, och därmed hela kvalitetskontrollen, tar längre tid. Att försöka minska andelen 
falska larm och därigenom minska det totala antalet larm är därmed än en gång motiverat. 

En lösning för att slippa gå igenom samma segmentpar flera gånger, vore att först köra en 
automatisk kontroll av terminologin, och sedan manuellt bara gå igenom resultatet därifrån i 
en loggfil där alla segmentpar (även de som ej genererat larm) listas tillsammans med alla 
larm för terminologi redovisade bredvid respektive segmentpar. En sådan resultatredovisning 
kan ges från SDLX (se Exempel 2). Det kan även vara möjligt att uppnå detta genom att 
använda reguljära uttryck i de andra programmen. Men det kräver i så fall lite mer arbete i 
utformningen av ett lämpligt sökuttryck, och resultat som exporteras från dessa program (se 
Exempel 3) ger inte nödvändigtvis samma överblick som från SDLX där endast en förekomst 
av varje segmentpar visas. 
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9.3.5 Omfattning av kontroll 
Eftersom modifieringen av termdatabasen medförde en ökning i täckningsgrad på ca 60 % (se 
3.5.1 Modifiering av termdatabas) innebär det samtidigt att den ursprungliga täckningsgraden 
efter modifieringen var ca 37,5 % lägre jämfört med den totala täckningsgraden. Därmed 
skulle också täckningsgraden för de senare kontrollerna med den modifierade termdatabasen 
uppskattningsvis bli ca 37,5 % lägre om istället den ursprungliga termdatabasen hade använts. 

För den första utvärderingen av inkonsekventa termkorrespondenter gick det inte att ta fram 
något mått på recall, då antalet verkliga fel i testkorpusen där var okänt. I den senare 
utvärderingen med en modifierad testkorpus gick det däremot att räkna fram ett mått på recall, 
och det bäst presterande programmet (QA Distiller) fick en recall på ca 85 %. Om istället den 
ursprungliga termdatabasen hade använts skulle värdet på recall då ha blivit ca 53 % (alltså 
85 % minus nästan 32 % (då 37,5 % av 85 % blir 31,875 %)). Detta var dessutom det högsta 
värdet på recall från något av de utvärderade programmen. (Motsvarande siffra för det näst 
högsta värdet på recall (SDLX-TB) blir ca 41 % och för det lägsta värdet på recall (WordFast) 
ca 19 %.) 

Andra autentiska översättningar och termdatabaser skulle kunna få en lika låg täckningsgrad 
om dessa är jämförbara med de som användes som testdata i denna utvärdering. Detta är 
mycket problematiskt, då det innebär att ungefär hälften av de termer som finns i en 
översättning i så fall inte kontrolleras. För att undvika onödigt bortfall bör först 
termdatabasens utformning kontrolleras så att den är i ett maskinläsbart format (se bland 
annat 8.9.3 Korrigering av fel i termdatabasens termposter). 

Täckningsgraden kan också vägas mot frågan om vilka termer som ska kontrolleras. Om de 
för översättningen och dess ämnesområde mest centrala och viktigaste termerna ändå ingår i 
kontrollen (exempelvis i en ordlista för projektet, se 2.2.6 Termdatabaser), är en låg allmän 
täckningsgrad inte lika negativ som om de viktigaste termerna helt skulle fattas. Urval av de 
viktigaste termerna skulle också kunna göras utifrån en eventuell prioriteringsordning mellan 
flera ordlistor, något som omnämns i intervjumaterialet (se 4.3.4 Granskning av terminologi). 

Vid en manuell granskning kontrolleras antagligen inte heller alla termer som förekommer i 
översättningen, (se 4.3.4 Granskning av terminologi) men någon statistik för detta finns inte 
tillgänglig här. 

Storleken på termdatabasen kan också påverka täckningsgraden på olika sätt. En stor 
termdatabas kan innehålla många termer och därmed öka täckningsgraden. Men den kan 
också innehålla mindre relevanta termer, eller till och med termer som inte fungerar som 
termer i översättningen (eller har en annan betydelse där) och därmed resulterar i falska larm. 
Naturligtvis är inte heller en för liten termdatabas bra, då det garanterat skulle medföra en 
minskad täckningsgrad. 

Hur stor täckningsgraden är vid en kontroll av terminologi i översättningar, är egentligen 
avgörande för vad som går att säga utifrån resultatet från kontrollen, och om det ens är 
motiverat att genomföra kontrollen. Detta beror i grunden på vilken kvalitet termdatabasen 
håller, om den innehåller de för projektet viktigaste termerna eller inte, skrivna i en form som 
medger maskinell läsning av dem eller inte.  

En begränsning hos verktyg för automatisk kvalitetskontroll av terminologi som Gerasimov 
(2007) nämner är att kontrollen endast görs utifrån den ordlista som används (se 2.4.1 
Begränsningar). Resultatet från en jämförelse mellan en översättning och en termdatabas är 
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därmed ingen garanti för att översättningen inte innehåller andra terminologiska fel än de som 
redovisas.  

9.3.6 Automatiskt genererade resultat i formulär för feedback? 
Om resultatet från en automatisk terminologikontroll skulle införas i ett feedbackformulär för 
att utifrån kontrollen automatiskt bedöma om översättningen uppfyller de krav som ställs, 
vore det önskvärt med ett kvantitativt mått på detta. Ett sammanvägt mått för precision och 
recall jämfört med termdatabasen skulle kunna vara det, som exempelvis ett F-värde. Men då 
tillräckliga data för sådana mått ofta saknas i resultatredovisningar (vad som är riktiga eller 
falska larm baseras på subjektiva bedömningar) kan detta vara svårare att uppnå.  

Som en grövre uppskattning av detta skulle kanske förhållandet mellan felaktiga termer och 
totalt antal kontrollerade termer (som därmed också inkluderar de korrekta termerna) kunna 
användas för att ge en indikation på hur bra översättningen är. Dessvärre ger inget av de 
testade programmen mer information än antal funna felaktigheter (Trados och QA Distiller) 
och antal ord (QA Distiller). Utifrån dessa siffror skulle möjligen ett ännu trubbigare mått på 
terminologisk kvalitet kunna tas fram, men frågan är då hur tillförlitligt det skulle vara.  

Det mått på terminologisk överensstämmelse mellan översättningen och termdatabasen som i 
nuläget kan anges direkt utifrån programmens redovisade resultat (utan någon subjektiv 
kategorisering) är endast det totala antalet potentiella fel (antal larm) som har hittats. Detta är 
en mycket trubbigt mått, men det kanske ändå kan ses som en fingervisning om hur korrekt 
den terminologi som återfinns i översättningen är. För att göra jämförelser mellan olika 
översättningar med ett sådant mått, är en förutsättning att det handlar om samma typ av 
översättningar och termdatabaser, och att översättningarna därmed bör ha ungefär samma 
förhållande mellan andelen riktiga och falska larm. 

Ett enklare sätt att integrera en automatisk kontroll av terminologi i feedbackformuläret vore 
att bara föra in de automatiskt funna och manuellt verifierade terminologiska felaktigheterna i 
formuläret, som om de hade hittats manuellt. En uppenbar risk är dock att den automatiska 
kontrollen plötsligt hittar många fler terminologiska felaktigheter än en mänsklig granskare 
brukar göra, och att alla översättningar där terminologin granskas automatiskt därmed 
underkänns. Det är förstås ur en kvalitetssynpunkt bra ju fler fel som hittas, men samtidigt 
kanske kriterierna för när en översättning ska underkännas i så fall också skulle behöva 
justeras.  

Om allt i övrigt fungerar perfekt i den automatiska terminologikontrollen (inga fel i 
termdatabasen, bra hantering av olika böjningsformer, hög täckningsgrad, och så vidare) så 
skulle ett mått på kvaliteten på terminologianvändning i översättningar kanske kunna ge mer 
säkra indikationer. Men på grund av just dessa brister skulle ett sådant mått i dagsläget vara 
mindre tillförlitligt. 

9.4 Framtida forskning 
Ett nytt sammantaget mått för kvaliteten på terminologianvändning i en översättning, utifrån 
en automatisk jämförelse med en termdatabas följt av en manuell genomgång av resultatet, 
vore troligen nyttigt i redovisningen av granskningsprocessen. Så detta bör undersökas mer, 
tillsammans med frågeställningen om det alls är möjligt att få fram ett tillförlitligt mått på 
detta? Hur tillförlitligt skulle det i så fall vara, och därmed hur användbart i praktiken?  

Utvärderingen i denna studie utgick från autentiska testdata i form av ett översättningsminne 
(innehållande olika texttyper, som teknisk dokumentation och marknadsföringstexter) samt en 
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termdatabas. Ytterligare studier baserade på andra typer av översättningar och med andra 
termdatabaser är motiverade i syfte att ge en mer heltäckande bild av de olika utvärderade 
programmens funktion vad gäller kontroll av terminologi. Dessutom skulle en mer ingående 
undersökning av vilka strategier som orsakar tystnaden hos Trados och WordFast behövas för 
att kunna förklara detta, och avgöra om de matchar måltermer som hela eller delar av ord.  

Metodologiska förenklingar av aspekter som medvetet undveks i utvärderingen skulle kunna 
undersökas mer ingående. Exempelvis skulle en mer detaljerad genomgång av programmens 
hantering av synonymer kunna göras om synonymerna inte rensas bort ur termdatabasen 
innan utvärderingens början. Dessutom skulle mer grundläggande variationer av de olika 
programmens inställningar (som graden av fuzzy matchningar i Trados) kunna jämföras för 
att hitta de individuellt bästa inställningarna för respektive program (och typ av översättning). 

Denna studie har inte uttryckligen undersökt de olika programmens stöd för hantering av 
UI-strängar, förutom indirekt genom att flerordstermer har förekommit i utvärderingen. En 
utvärdering med större fokus på UI-termer skulle kunna vara önskvärt, då dessa enligt 
intervjumaterialet var mycket viktiga vid till exempel översättning av programsträngar och 
hjälpfiler. För en heltäckande kontroll av både termer och UI-strängar kan det vara intressant 
att studera olika programs stöd för samtidig kontroll av terminologi och UI-strängar mot flera 
ordlistor. Det skulle då också vara intressant att se om något program i sådana fall prioriterar 
en ordlista före en annan, om exempelvis samma källterm med olika översättningar skulle 
förekomma i flera ordlistor med olika prioritet. 

Denna utvärdering har fokuserat på olika programs automatiska kvalitetskontroll av 
terminologianvändning i översättningar. Vid införandet av ett sådant verktyg i 
granskningsprocessen är det troligt att även andra funktioner för automatiserad 
kvalitetskontroll i programmen skulle kunna vara användbara, som exempelvis kontroll av 
inkonsekvenser i översättningar. Dessa skulle naturligtvis kunna undersökas mer. 

En användbarhetsmässig utvärdering av både de olika utvärderade programmens funktioner 
för kontroll av terminologi samt deras övriga funktioner vore klart intressant. Detta kan även 
anses vara motiverat utifrån att intervjumaterialet tog upp användbarhet som ett kriterium för 
hur gärna granskare använder ett program eller inte. 

Den inblick i granskningsprocessen av översättningar som denna studie innehåller skulle 
kunna göras bredare och djupare. Dessutom skulle det vara intressant med fler åsikter och 
synpunkter kring granskningsprocessen, både från andra inblandade på det aktuella företaget 
och även från andra liknande företag, för att få en mer generell bild av hur processen kan se ut 
och fungera.  

Slutligen skulle det vara mycket intressant att se vilka terminologiska tveksamheter som 
upptäcks vid en helt manuell granskning av en översättning, jämfört med en automatisk 
kontroll av samma översättning som följs av en manuell genomgång av resultatet därifrån. 
Tillsammans med en jämförelse av hur lång tid och hur stor arbetsinsats de respektive 
momenten kräver, skulle sådana jämförelser kunna utgöra en grund för att avgöra vilken nytta 
automatiska kontroller av terminologi kan göra i praktiken. 
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Bilaga A1: Frågor som användes vid intervjuer 
Följande frågor användes som ett underlag vid de explorativa intervjuer som beskrivs mer i 
3.1 Metod för intervjuer: 

 

Vad är din bakgrund, din roll på företaget? 

Hur stor del av din arbetstid ägnar du åt kvalitetskontroll av översättningar? 

Hur många personer på företaget sysslar med kvalitetskontroll? 
 Har ni gemensamma ”regler” eller normer för hur kvalitetskontrollen ska göras? 

Vad kontrollerar du? 
 Vilken typ av översättningar kontrolleras? 
  Mer eller mindre kontroll för olika typer av texter? 

 Kontrolleras hela översättningen, eller tas stickprov?  
  Hur tas de i så fall, hur många och hur stora? 

 Vad bedömer du/vad letar du efter? (Speciella typer av fel?) 
  Vilka typer av fel brukar du hitta? 

Hur bedömer du vad som är korrekt eller fel? 

 Hur lång tid ägnas i genomsnitt åt varje översättning? 

Specifikt för kontroll av termer 
 Kontrolleras terminologin i en översättning?  
  Hur görs kontrollen? 

Vad bedömer du/vad letar du efter? (Speciella typer av termfel?) 
  Skiljer du på olika typer av felaktig termanvändning 
  (som felstavningar, fel term, fel synonym)? 

 Vilka typer av fel brukar du hitta? 

Vad ser du som en term? ☺ 

Hur bedömer du vad som är en korrekt eller felaktig term? 
  Vad är tillåtet vid översättningar av termer: krävs 100 %
  överensstämmelse, eller variation av ändelser, förkortningar, 
  anaforer (osv.)? 

 Hur stor del av kvalitetskontrollen ägnas åt terminologin? 

Vad tycker du om dagens arbetssätt för kvalitetskontroll? 
 Vad är bra? 
 Vad är svårt, jobbigt eller problematiskt? 
 Är det något du skulle vilja förbättra? Hur? 

Är det något moment i kvalitetskontrollen som du upplever som problematiskt?  
 Hur brukar du lösa det? 
 Tror du att någon typ av hjälpmedel skulle underlätta hanteringen av detta? 
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Använder du dig av några verktyg, program eller hjälpmedel när du kvalitetskontrollerar en 
översättning? I så fall vilka?  
 Hur fungerar de? 
 Vad tycker du om hjälpmedlen? 
  Underlättar de kvalitetskontrollen? 
  Gör de vad de ska? 
  Är det något som känns svårt eller jobbigt med dem?  
  Är det något du skulle vilja förändra/förbättra? 

 Om du fick önska dig ett nytt hjälpmedel, vad skulle det vara? 

 Finns det andra hjälpmedel som du inte använder?  
  Vad avgör om du använder ett hjälpmedel eller inte? 

Vad händer med felaktigheter du inte godkänner i en översättning? Vem ”rättar till” dem? 

Kvalitetskontroll på företaget 
Hur görs kvalitetskontroll på företaget, sett ur ett större perspektiv? 

(Vilken roll spelar den kontroll du utför, i ett översättningsprojekt i sin helhet?) 

Används någon standard för utvärdering av översättningskvalitet? 
(Exempelvis SAE J2450, LISA QA Model?) 

Vad är inställningen till SIS-EN15038:2006 (Europastandard för översättningstjänster) på 
företaget? 

Hur hanteras kvalitetskontroll av okända språkpar?  
(t.ex. portugisiska - kinesiska?) 

Hur hanteras kvalitetskontroll inom okända domäner? 

Hur skulle du beskriva hela översättningsprocessen för ett projekt på företaget? 
 Hur hanteras terminologin? 

 Hur stöds översättaren i sitt arbete? / Vilket stöd får han/hon från Interverbum? 

Vilka instruktioner får översättaren när han/hon t.ex. stöter på en okänd term? 
 -  Får översättaren själv hitta på en motsvarighet på målspråket? 
 -  Ska han/hon fråga projektledaren? 
 -  Eller fråga kunden direkt? 

Hur hanteras problem eller fel utanför ren terminologi?  

Är olika eller felaktiga filformat en källa till problem? 

Vad är bra med dagens process? 

Finns det några problem med dagens process? 
  Hur skulle du i så fall vilja att processen fungerade istället,  
  vilka förbättringar skulle kunna göras? 
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Bilaga A2: Arbetsdefinition av termer 
Nedanstående påståenden utgör den arbetsdefinition (främst baserad på teoribakgrundens 
avsnitt 2.2 Terminologi) som användes som stöd vid bedömning av vad som utgjorde termer i 
testkorpusen. 

• En term är ett ord eller uttryck som beskriver ett begrepp inom ett specifikt område.  

• Termer är oftast substantiv, och har på engelska oftast syntaktiskt formerna N N eller 
Adj N, eller längre sammanslagningar av de formerna.  

• Långa termer som består av flera ord/termer på engelska, och som översatt till svenska 
skrivs som en sammansatt term eller en flerordsterm, ses i regel som en term och inte 
som flera.  

• Potentiella termer i exempelvis verbform har inte inkluderats. 

• Determinerare som engelskans ”the [term]” anses inte ingå i en term, och svenska 
termers motsvarande böjningsformer anses inte heller ingå i den egentliga termen. 

• Modellbeteckningar bestående av enbart förkortningar med bokstäver och siffror anses 
här inte vara termer, då de inte har översatts i testkorpusen.  

• Specialfall: När något beskrivs som ”företagsnamn modellnamn term” så anses 
”företagsnamn” vara en separat term och ”modellnamn term” vara en term. 

• Allmänna förkortningar som ”l” – ”liter” ses här inte heller som termer. 
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Bilaga A3: Resultat från 6 Kontroll av inkonsekventa 
termkorrespondenser i testkorpus 

A3.1 Detaljer och kommentarer till varje kategori 
Nedan ges kommentarer till varje kategori av larm. Kommentarerna för varje kategori inleds 
med ett exempel, där den troliga orsaken till larmet är understruken. 

A3.1.1 Riktigt larm, allmänt (R) 
Termdatabas: test pressure provtryck 

Käll- och målsegment: test pressure testtryck 

Resultat: Ingen matchning av termen i målsegmentet. 

Exempel 6: Exempel på allmänt riktigt larm. 

Varför ett ”riktigt” översättningsfel (i förhållande till termdatabasen) har uppkommit är svårt 
att avgöra utan expertkunskap i den aktuella domänen. Det kan bero på såväl en brist i 
termdatabasen som att översättaren har slarvat och inte följt termdatabasen. Oavsett orsaken 
så är detta den typ av larm som eftersöks i kontrollen och bör uppmärksammas och korrigeras. 

Alla program håller sig här mellan 87 och 99 träffar. Intressant är att SDLX och WordFast har 
88 resp. 87 träffar, och de matchar båda på hela källtermer (i WordFasts fall även på hela ord 
med vissa ändelser). Trados har 97 träffar och QA Distiller har 99 träffar, och de matchar här 
på delar av källtermer. 

(Ett specialfel som här klassats som ett riktigt larm är QA Distillers upptäckt av en 
inkonsekvens i termdatabasen, där både ”wash liquid” och ”washing liquid” översattes till 
”tvättvätska”) 

A3.1.2 Riktigt larm, homonym (RH) 
Termdatabas: heat värme [substantiv] 

Käll- och målsegment: heat värma [verb] 

Resultat: Ingen matchning av termen i målsegmentet, på grund av olika stavning 
(och i grunden olika betydelse) för termen i termdatabasen och dess 
matchning i källsegmentet. 

Exempel 7: Exempel på riktigt larm med homonymer. 

SDLX har lägst antal träffar för denna kategori med 26 träffar, Trados har lite fler med 35 
träffar medan WordFast och QA Distiller har flest med 43 respektive 47 träffar. 

Att SDLX inte får fler träffar kan bero på att bara hela ord matchas som källtermer, till 
skillnad från de övriga programmen som hittar delar av källtermer eller källtermer med vissa 
suffix. Exempelvis hittar alla program utom SDLX ”starts” (engelsk verbform i betydelsen att 
något startar eller börjar) som matchas mot termdatabasens källterm ”start” (engelskt 
substantiv med betydelsen igångsättning) och sedan jämför målsegmentets innehåll med 
måltermen ”start” (svenskt substantiv med betydelsen igångsättning). 

Vad gäller skillnaden mellan Trados lite lägre antal träffar jämfört med WordFast och QA 
Distiller ger Trados helt enkelt intryck av att inte hitta lika många träffar, men utan något 
tydligt mönster för vilka som hittas eller ej. 
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På ett sätt kan det verka intuitivt märkligt att homonymer klassats som riktiga larm. Men detta 
baserades på att bedömningen här i första hand gällde hur programmen kontrollerade 
översättningen mot termdatabasen, och när då något inte överensstämde med termdatabasen 
var det på så sätt ett riktigt larm. Om frågan handlade om träffarna var betydelsemässigt 
korrekta eller inte skulle bedömningen kanske bli annorlunda. Men homonymer utgör ändå ett 
problem för automatisk kontroll, oavsett om de kategoriseras som riktiga eller falska larm. 

A3.1.3 Riktigt larm, utelämning (RO) 
Termdatabas: plate heat exchanger plattvärmeväxlare 

Käll- och målsegment: plate heat exchanger ___värmeväxlare 

Resultat: Ingen matchning av termen i målsegmentet, på grund av utelämning av 
en del av termen i målsegmentet. 

Exempel 8: Exempel på riktigt larm, utelämning. 

Detta är en typ av larm som ges för förenklande anaforer i texten, där termer översätts till 
delar av deras översättning i termdatabasen. Detta kan ibland försvaras ur en 
läsbarhetssynpunkt, men om fullständigt överensstämmelse med termdatabasen eftersträvas är 
det ändå att betrakta som ett fel.  

Det är svårt att dra några stora slutsatser från siffrorna för denna kategori, förutom att det 
förstås är bättre ju fler larm av denna typ som hittas. Sett ur det perspektivet har WordFast 
och QA Distiller bättre resultat med flest träffar, 16 respektive 15, jämfört med Trados 12 
träffar och SDLX 8 träffar. 

A3.1.4 Falskt larm, onödig kontroll (O) 
Termdatabas (1): oil pressure sensor oljetrycksgivare 

Termdatabas (2): oil pressure oljetryck 

Termdatabas (3): oil olja 

Käll- och målsegment: oil pressure sensor oljetrycksgivare 

Resultat: Både termerna ”oil pressure” och ”oil” matchas, även om den längre 
termen ”oil pressure sensor” redan har kontrollerats och godkänts i 
samma käll- och målsegment 

Exempel 9: Exempel på falska larm, onödig kontroll. 

Denna kategori grundar sig på antagandet att kontrollen av termer bör ske på så långa termer 
som möjligt, då en kontroll av bara delar av en längre term inte nödvändigtvis är tillräcklig. 
(Se tidigare motivering i 3.5.1 Modifiering av termdatabas) 

På grund av att SDLX redovisning av träffar skiljer sig från de övriga programmen (även 
korrekt använda termer inom ett segmentpar visas), blev denna kategori av larm tydligare för 
SDLX (94 träffar) än för övriga program (Trados 0 träffar, WordFast 0 träffar, QA Distiller 9 
träffar). Därmed är det också lite svårare att uttala sig om hur de övriga programmen hanterar 
detta. Det spontana antagandet skulle vara att de andra programmen som inte fått så många 
träffar i denna kategori undviker en sådan onödig kontroll.  

För Trados och WordFast, där inga träffar alls har kategoriserats som onödig kontroll, är detta 
antagande ganska rimligt. (Förutsatt att den längre termen väljs i fall där kortare termer också 
finns, vilket resultaten tyder på i och med att längre termer tas upp i andra träffar där också 
kortare termer skulle kunna matcha.) 
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QA Distillers träffar utgörs av fall där exempelvis både termerna ”feed” och ”feedback” 
kontrolleras, och ”feedback” är den term som förekommer i källsegmentet. I detta fall har 
flera olika termer matchats mot en längre term, men ingen av de kontrollerade termerna har 
enligt termdatabasen en korrekt översättning i målsegmentet. I andra fall har en korrekt 
översättning till någon av flera möjliga termer också hittats, men de olika termerna redovisas 
ändå av QA Distiller, som ”inte konsekvent översatta” (”not consistently translated”). 

A3.1.5 Falskt larm, längre term (L) 
Termdatabas: key kil 

Käll- och målsegment: hexagon head key sexkantnyckel 

Resultat: Termen ”key” matchas till ”hexagon head key”, som egentligen är en 
längre term men som inte ingår i termdatabasen (eller i andra exempel 
inte matchas trots att den ingår i termdatabasen). 

Exempel 10: Exempel på falskt larm, längre term. 

Denna kategori uppstod till viss del på grund av beslutet att vid bedömningen av termer i 
kontrollen av täckningsgrad utgå från längre termer, om det var möjligt att se dem som både 
enordstermer eller flerordstermer. Vid skapandet av den modifierade termdatabasen hade 
många subjektivt markerade längre termer lagts till i termdatabasen för att förbättra 
täckningen mot testkorpusen. Men alla dessa subjektivt markerade längre termer lades inte till 
i termdatabasen, så vid denna utvärdering matchade ibland kortare termer bara delar av dessa 
längre termer som ej ingick i termdatabasen. Dessa kategoriserades här som en egen kategori 
av larm. Liksom för ”onödig kontroll” rör det sig alltså om delar av längre termer, men 
skillnaden är att de längre termerna här är sådana som inte finns med i termdatabasen. 

Fördelningen här var lite varierad, SDLX hade 26 träffar, Trados 46 träffar, WordFast 58 
träffar och QA Distiller 33 träffar.  

En genomgång av de olika träffarna visar att matchningen av käll- och måltermer spelar in 
även här. Då SDLX bara matchat hela ord i källsegmentet hittas också bara kortare termer 
som står utan någon slags suffix, till skillnad från de andra programmen som matchar delar av 
ord eller hela ord med suffix i källsegmentet.  

SDLX och QA Distiller hittar också färre larm då de matchar måltermerna som delar av ord. 
Då kan de hitta en översättning som stämmer överens med termdatabasen, även om 
översättningen står inuti en sammansatt term i målsegmentet. Om exempelvis ”pressure” med 
översättningen ”tryck” ingår i en längre term som inte finns med i termdatabasen kan den 
ändå hittas. Liksom i andra kategorier är det svårt att hitta ett mönster för Trados färre träffar 
jämfört med WordFast.  

En viss variation finns även mellan vilka längre termer som faktiskt hittas. Då SDLX inte 
matchar en lång term som finns i termdatabasen, men som i källsegmentet har ett suffix, 
kategoriserades de kortare termer som utgör delar av den längre termen och som finns i 
termdatabasen också som denna typ av larm, även om de annars skulle ha kategoriserats som 
onödig kontroll.  
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A3.1.6 Falskt larm, flera förekomster (F) 
Termdatabas (1): frame ram, underrede 

Termdatabas (2): frame stativ 

Käll- och målsegment: frame stativet 

Resultat: Termen ”frame” har flera förekomster i termdatabasen. När den finns i 
källsegmentet kommer troligen inte båda översättningarna finnas 
samtidigt i målsegmentet, vilket leder till att en av dem inte matchas. 

Exempel 11: Exempel på falskt larm, flera förekomster. 

Detta larm visar på vilken strategi de olika programmen använder för att hantera flera 
termposter med en identisk källterm. 

SDLX visar på grund av sin träffredovisning detta som ett larm för den ena översättningen 
som inte finns i målsegmentet, varje gång den andra översättningen hittas. Det innebär att 
SDLX har 10 träffar i denna kategori. Trados och WordFast har däremot 2 träffar vardera, där 
det är samma träffar för båda programmen, och de i sin tur också är med bland de träffar som 
SDLX hittar.  

Skillnaden är att för de träffar Trados och WordFast hittar gäller det termen ”frame” med 
översättningen ”stativet”, som troligen inte hittas på grund av att Trados och WordFast bara 
matchar hela måltermer, och därmed inte hittar det ”stativ” som fått suffixet ”-et” för bestämd 
form. Däremot är de återstående 8 träffarna, som bara SDLX har hittat, delar av längre termer 
som också innehåller termen ”frame”, som exempelvis ”frame hood” (med översättningen 
”stativhuv”). Dessa längre termers måltermer skulle troligen inte heller kunna ha hittats av 
Trados och WordFast, då översättningarna bestod av längre sammansättningar och inte bara 
termen ”stativ” utan suffix. Däremot larmas det inte för exempelvis ”frame” i ”frame hood”, 
då matchningen av ”frame” i källtermen borde vara likadan som för den korta termen 
”frame”. En slutsats utifrån detta är att Trados och WordFast troligen undviker att matcha 
termer som också kan matchas som delar av längre termer, i det här fallet de 8 träffar som var 
unika för SDLX.  

QA Distiller, som inte gav någon träff i denna kategori, skulle kunna använda sig av samma 
strategi. Men då det här även matchar delar av måltermer (inte bara hela som Trados och 
WordFast) hittas troligen även ”stativ” inuti ”stativet”, som var översättningen i bestämd 
form. Liksom många andra antaganden går det dock inte att säga säkert varför eller om det 
verkligen matchades och godkändes, eller bara ignorerades, eftersom inget larm redovisades. 

A3.1.7 Falskt larm, extern förändring av term (S) 
Termdatabas: limit gräns 

Käll- och målsegment: limit gränsen 

Resultat: Måltermen matchas inte på grund av en yttre förändring av termen 
(exempelvis tillägg av ett böjningssuffix), jämfört med hur den har 
angivits i termdatabasen. 

Exempel 12: Exempel på falskt larm, extern förändring av term. 

Detta förekommer i få fall i SDLX (2 träffar) och QA Distiller (4 träffar), men desto rikligare 
i Trados (66 träffar) och WordFast (214 träffar). Orsaken till detta är troligen att både Trados 
och WordFast bara matchar hela måltermer, och inte som delar av ord. Därmed hittas inte 
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korrekt översatta termer som har fått andra böjningssuffix än de har i termdatabasen, där de 
oftast står i grundform.  

Varför WordFast har mer än tre gånger så många träffar som Trados i denna kategori är 
intressant. Det skulle möjligen kunna vara så att Trados inte alls alltid matchar måltermerna 
som hela ord, utan ibland tar hänsyn till att termer har olika suffix på grund av sina 
böjningsformer. Samtidigt vore det i så fall märkligt att de larm som faktiskt uppvisas är av 
just den typen, där det enda som skiljer termdatabasens översättning av en term från 
testkorpusens översättning är just suffix för böjningsformer. En fortsatt diskussion ges i 6.4 
Diskussion. 

A3.1.8 Falskt larm, intern förändring av term (B) 
Termdatabas: electrical hook-up elektrisk anslutning 

Käll- och målsegment: electrical hook-up elektriska anslutningen 

eller   

Termdatabas: plate platta 

Käll- och målsegment: plates plattor 

Resultat: Måltermen matchas inte på grund av en förändring inuti termen 
(exempelvis en vokaländelse vid oregelbunden böjningsform), jämfört 
med hur den har angivits i termdatabasen. 

Exempel 13: Exempel på falskt larm, intern förändring av term. 

Denna kategori innehåller egentligen måltermer som är ”omöjliga” att matcha för 
programmen, då oregelbundna böjningsformer inte finns med i termdatabasen. Men de sågs 
ändå här (till skillnad från i nästa utvärderingssteg, se bland annat 3.6.2 Kategorier och 
kriterier) som falska larm då de utvärderade programmens funktioner i detta steg ännu var 
okända. 

SDLX och Trados har här relativt få träffar (6 respektive 8), medan WordFast och QA 
Distiller har lite fler (16 respektive 14).  

Det lite lägre antalet träffar hos SDLX jämfört med Trados kan bero på att Trados hittar fler 
termer att kontrollera genom att matcha källtermer med böjningssuffix. Men de 6 träffar 
SDLX hittar är inte rakt igenom samma träffar som Trados hittar.  

Detsamma skulle kunna sägas om skillnaden mellan WordFast och QA Distiller. Även om 
träffarna där överensstämmer till större grad, kan de skillnader som finns bero på olika 
matchning av källtermerna. QA Distiller får lite fler träffar då det matchar delar av 
källtermerna och därigenom fångar fler böjningsformer. 

En jämförelse mellan SDLX och WordFast tyder på att den matchning som WordFast 
använder för att hitta källtermer med till exempel suffixet ”-s” ger fler träffar. Men när det 
gäller att avgöra varför exempelvis QA Distiller har fler träffar än Trados är det svårare att 
hitta tydliga mönster. Liksom för Trados lägre antal larm i föregående kategori jämfört med 
WordFast (se A3.1.7 Falskt larm, extern förändring av term (S)) är det möjligt att delvis 
ifrågasätta antagandet att Trados matchar delar av källtermen. Trados kan också helt enkelt 
bara göra sämre matchning, vilket i det här fallet samtidigt är bra då ett lägre antal falska 
träffar förstås eftersträvas i en verklig situation. (En vidare diskussion av det senare ges i 8.8 
Förhållande mellan maximalt antal riktiga larm och minimalt antal falska larm.) 
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A3.1.9 Specialfall: <taggar> i källtermen 
Detta kan bara säkert kan fastställas för SDLX (på grund av dess annorlunda 
resultatredovisning, där även alla korrekta funna termer redovisas för larmade segmentpar) 
men inträffar troligen också i åtminstone två fall för QA Distiller. Det uppstår när en längre 
källterm inte hittas på grund av att den innehåller html-taggar (som exempelvis <FONT 
COLOR=”FF0000”>) före eller mellan orden den består av. Detta trots att termen finns med i 
termdatabasen, men då utan taggarna. Eftersom övriga program bara redovisar sina larm, gick 
det inte att avgöra om de matchar termen mot termdatabasen och godkänner den, eller om de 
inte hittar den alls. En möjlig orsak till detta specialfall är förstås också om taggningen har 
fått en felaktig formatering i konverteringen av testkorpusen, i så fall ligger problemet istället 
där. 

A3.1.10 Falskt larm, del av annat ord (D) 
Termdatabas: manual manual 

Käll- och målsegment: manually för hand 

Resultat: En målterm matchas felaktigt som en del av ett annat ord. 

Exempel 14: Exempel på falskt larm, del av annat ord. 

Antalet träffar för denna kategori ser ut att korrelera med hur matchningen av källtermer sker: 
de program som matchar källtermerna mot delar av ord i källsegmentet har klart fler träffar i 
denna kategori än de program som matchar källtermer mot ord i sin helhet i källsegmentet.  

SDLX fick här inga träffar, medan QA Distiller fick 56 träffar, Trados 53 träffar och 
WordFast 9 träffar. Trots att QA Distiller och Trados fick ungefär lika många träffar, var det 
inte rakt igenom samma träffar (även om det ovanstående exemplet med ”Manual” fanns med 
för båda).  

Trados träffar var mer fuzzy matchningar som att termen ”shoulder” matchar ”should”, eller 
att termen ”supplier” matchar ”supplied”. Dessutom hittade Trados ibland långa 
termmatchningar som började och slutade som en flerordsterm, men även innehöll andra ord 
som exempelvis ”lifting the hood” istället för ”lifting hook” (88-procentig matchning) och 
”main power is switched” istället för ”main switch” (82-procentig matchning).  

QA Distiller hittade fler träffar som var delar av andra ord, som att termen ”ring” hittas i 
”during”. (Liksom för en del av QA Distillers träffar i kategorin ”onödig kontroll” 
presenterades träffarna här lite annorlunda beroende på om något av termalternativen hade 
översatts enligt termdatabasen eller inte.)  

WordFasts träffar såg ut att ha hittats genom tillägg av suffix som exempelvis ”-ed” eller ”-
ly”, så att termer i termdatabasen därigenom matchar ord i källsegmenten. 

A3.1.11 Allmänt falska larm (FF) 
Termdatabas: pressure plate tryckplatta 

Käll- och målsegment: pressure plate tryckplatta 

Resultat: Trots att en term finns i källsegmentet matchas inte dess motsvarighet i 
målsegmentet, även om den finns där i samma form som i termdatabasen.

Exempel 15: Exempel på allmänt falskt larm. 
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Detta var endast 3 träffar för Trados och 2 träffar för WordFast, men där träffarna såg ut att 
vara korrekta översättningar, med fullständig stavningsmässig överensstämmelse med 
termdatabasen men som trots det genererade larm. 

Än en gång är det svårt att utan insyn i programmens matchningsstrategier avgöra varför 
dessa larm ges, det som kan konstateras att det är falska larm utan någon uppenbar orsak. 

Av de 2 träffarna för WordFast utan en synbar orsak kan dock en av dem förklaras med ett 
tillägg i den modifierade termdatabasen som just här inte var konsekvent med testkorpusens 
översättning, men vid andra förekomster var det. (Det rörde sig om en engelsk förkortning 
som till svenska översattes till den längre ursprungliga termen. När förkortningen förekom 
inom parentes direkt efter den ursprungliga termen i käll- och målsegmentet verkar det som 
om WordFast redan hade matchat den ursprungliga termen i målsegmentet och inte längre såg 
den som ett alternativ till översättning av förkortningen.) 

A3.1.12 Specialfall, sned- och bindestreck för underförstådda delar av ord 
Ett specialfall är hur snedstreck och bindestreck kan användas på olika sätt för underförstådda 
delar av ord. Ett i testkorpusen återkommande exempel med lite olika lösningar är när 
termerna ”inlet” (”inlopp”) och ”outlet” (”utlopp”) skrivs ihop, de återges i Exempel 16 
nedan: 

”inlet/outlet pipe” (”inlopps- och utloppsrör”) 

”the inlet/outlet pipe” (”in-/utloppsröret”) 

”the inlet and outlet pipe” (”inlopps- och utloppsröret”) 

”inlets and outlets” (”in- och utlopp”) 

Exempel 16: Exempel på förekomster av sned- och bindestreck för underförstådda delar av ord. 

Dessa hittas i varierande omfattning av alla program. Hur detta översätts och hanteras är 
förstås språkspecifikt, och stöd för hantering av problem som dessa kan vara riskabelt att 
bygga in i generella verktyg som ska kunna hantera olika språk, och därmed olika 
konventioner kring sammansättningar med hjälp av exempelvis snedstreck eller bindestreck. 
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Bilaga A4: Resultat från 7 Specifik kontroll av 
inkonsekventa termkorrespondenser i testkorpus 

A4.1 Detaljer och kommentarer till varje kategori 
Redovisningen av programmens resultat summerade för de olika kategorierna ovan visar inte 
alla detaljer som framkom vid utvärderingen. En del av dessa återges istället nedan. 

A4.1.1 Notation i exempel 
Först i varje exempel visas ett segmentpar för kontroll, där termerna överensstämmer med 
termdatabasen. Som en andra kontroll visas ett segmentpar med en enligt termdatabasen 
felaktig målterm, för att kontrollera om programmen över huvud taget matchar källtermen (då 
de i så fall borde larma för den felaktiga måltermen). Därefter följer variationer på 
segmentparet, med ett ”X” som markerar om respektive program redovisade larm för de olika 
variationerna. När flera larm redovisades för samma segmentpar markeras det med en siffra 
(exempelvis ”2”) istället för ett ”X”. 

För SDLX, som redovisar lite mer information än de övriga programmen (se 6.1 Hur 
resultaten redovisas av de olika programmen), anges även mer information i dess kolumn: 

m = källtermen har matchats 
mo = källtermen har matchats, men en ”onödig kontroll” har också genererats för en del av en 

redan kontrollerad längre term 
s = källtermen har inte matchats utan saknas 
d = endast en del av källtermen har matchats 

Xd = larm har genererats för den del av källtermen som har matchats 
Xo = larm har genererats för ”onödig kontroll” av en del av en redan kontrollerad längre term

 
Dessutom redovisas inom parentes resultatet från körningar av SDLX där SDL TermBase 
hanterar termdatabasen (”SDLX-TB”), i de fall där resultatet skiljer sig från körningar med 
MultiTerm (”SDLX-MT”). 

Slutligen noteras till höger om varje segmentpar om det används för kontroll eller felkontroll, 
eller vad som är det förväntade ”korrekta” resultatet från programmen. Detta baseras på hur 
en tänkt mänsklig granskare skulle bedöma måltermen i förhållande till termdatabasen: 
Eventuella böjningssuffix ska vara grammatiskt tillåtna för måltermen i sig, men ingen 
hänsyn tas till om böjningsformen hos måltermen motsvarar källtermens böjningsform. 
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A4.1.2 Riktigt larm, allmänt (R-SV och B-SV) 
Termdatabas: vibration alarm prewarning vibrationsförvarning 

 vibration vibration 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT

(TB)  Trados WordFast 
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 ... vibration alarm 
prewarning, 

... 
vibrationsförvarning, m    kontroll 

2 ... vibration alarm 
prewarning, ... larm, Xo (X) X X X felkontroll 

3 ... vibration alarm 
prewarning, 

... 
vibratonsförvarning, Xo (X)  X X X 

4 ... vibration alarm 
prewarning, 

... 
vibrationsförvaring, X  X X X 

Exempel 17: Exempel på resultat för variationer av ett riktigt larm 

Alla program utom Trados hittade i det här fallet alla larm. Trados larmade bara när 
måltermen var helt utbytt, inte när en bokstav saknades i första respektive andra delen av den 
sammansatta måltermen (”vibraton” resp. ”förvaring”). 

I andra exempel på riktiga larm (som inte redovisas här) var det istället WordFast som inte 
hittade alla förekomster som de andra programmen hittade. Ibland hittades också ett larm av 
alla program. 

A4.1.3 Riktigt larm, homonymer (H-EN) 
Termdatabas: screw skruv [substantiv] 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 ... screw ... skruv m    kontroll 

2 ... screw ... skurv X X  X felkontroll 

3 ... screws ... skurvar s X  X felkontroll 

4 ... screw ... skruva [verb] m    ? 

5 ... screws ... skruvar [verb] s X X  ? 

Exempel 18: Exempel på resultat med homonymer 

Detta illustrerar problem med homonymer, då programmen inte kan skilja på vilken betydelse 
homonymen ”screw” har och därmed endast utifrån termdatabasen kan avgöra om en 
homonym godkänns eller ska generera ett larm. Vilken bedömning som är korrekt beror på 
vilken betydelse homonymen har i sammanhanget. (Är det i femte segmentparet ovan någon 
som skruvar på något, eller är det bara flera skruvar?) Ett annat problem som illustreras här är 
för- och nackdelar med matchning av hela eller delar av måltermer. Med en exakt matchning 
av måltermen mot termdatabasen skulle verbformerna inte godkännas, men samtidigt skulle 
det orsaka många falska larm för korrekta pluralformer. 

Alla program utom WordFast reagerade på den felaktiga måltermen i det andra 
kontrollsegmentet, vilket tyder på att ”screw” ändå matchas som en källterm av dessa. För det 
fjärde segmentparet reagerade inget av programmen på tillägget ”-a” i ”skruva”, SDLX 
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matchade och godkände det segmentparet. Det femte segmentparet larmade Trados och 
WordFast för, medan SDLX där inte matchade källtermen på grund av ”-s”. 

Det femte segmentparet skulle kunna förklaras med att Trados och WordFast bara matchar 
hela måltermer och därför inte hittar ”skruv” i ”skruvar”. Men jämfört med det fjärde 
segmentparet där ändå ett ”-a” har lagts till på ”skruv” och där de programmen inte redovisar 
något alls blir denna slutsats lite mer tveksam. En jämförelse med det tredje segmentparet 
visar dock att Trados där larmar för samma källterm och en felstavad målterm med samma 
böjningssuffix som i det femte segmentet (”-ar”). WordFast redovisar däremot ingenting för 
det tredje segmentparet, vilket då tyder på att måltermen inte hittats.  

Två möjliga förklaringar till Trados beteende är att det endera godkänner ”-a” på måltermer 
men inte ”-ar” (och därmed inte alltid bara matchar hela måltermer), eller att det inte ens 
matchade källtermen i det fjärde segmentparet och därför inte redovisade något larm där. Vad 
som är närmast sanningen är på grund av tystnaden svårt att avgöra utan större insyn i 
programmets matchningsstrategier. När det gäller WordFast är en rimligare gissning att det 
inte matchar alla termer, då inget resultat ges för vare sig andra, tredje eller fjärde 
segmentparet. 

A4.1.4 Riktigt larm, utelämning (RO-SV) 
Termdatabas: heat exchanger värmeväxlare 

 heat värme 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 heat exchanger värmeväxlare m    kontroll 

2 heat exchanger väreväxlare Xo (X)   X felkontroll 

3 heat exchanger växlare Xo (X) X  X X 

4 heat exchanger värme Xo (X) X  X X 

Exempel 19: Exempel på resultat med utelämningar 

Att endast SDLX och QA Distiller hittade det felaktiga målsegmentet i det andra 
segmentparet var oväntat, speciellt då Trados ändå redovisade larm för det tredje och fjärde 
segmentparet. Det skulle i WordFasts fall kunna hänföras till den slumpvisa ”tystnad” eller 
frånvaro av resultat som uppvisades av Trados och WordFast genom hela den specifika 
utvärderingen. 

Alla program utom WordFast hittade de två utelämningar som fanns i tredje och fjärde 
segmentparet. Detta trots att utelämningen i fjärde segmentparet var en målterm i form av en 
korrekt översättning av en del av den längre källtermen (”värme”), vilket skulle kunna ha 
ställt till det. 

A4.1.5 Falskt larm, onödig kontroll (O) 
Endast SDLX med MultiTerm för hantering av termdatabasen larmade för vad som ansågs 
vara onödig kontroll (redovisning av larm för en kortare term som ingår i en redan 
kontrollerad längre term). Ett exempel på detta var när SDLX larmade för att ”heat” som 
förekom i ”heat exchanger” inte återfanns i översättningen ”växlare” (se ”Xo” i föregående 
Exempel 19, andra exempel finns i Exempel 17 och som ”mo” i nedanstående Exempel 20). 
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A4.1.6 Falskt larm, längre (och överlappande) term (L) 
Termdatabas: oil pressure oljetryck 

 pressure line tryckledning

 pressure tryck 

 oil olja 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 oil pressure oljetryck mo (m)    kontroll 

2 pressure line tryckledning m    kontroll 

3 oil pressure line helt fel ord 2o (X) 2 X 2 felkontroll 

4 oil pressure line oljetryckledning mo (dm) 2 X  ? 

Exempel 20: Exempel på resultat med längre termer 

För det tredje segmentparet, med en helt felaktig översättning, larmar alla program. För det 
sista segmentparet larmar Trados och WordFast när termdatabasens termer som utgör 
måltermen står sammanskrivna. SDLX-MT matchar här delarna var för sig, medan SDLX-TB 
bara matchar den första överlappande termen ”oil pressure”. 

En närmare titt på programmens resultat för den helt felaktiga översättningen i det tredje 
segmentparet visar att SDLX-MT och QA Distiller hittat de båda ”huvudalternativen” bland 
termdatabasens termer (”oil pressure” och ”pressure line”) och anger att inget av dem hade en 
motsvarighet i målsegmentet. Däremot väljer Trados att dela upp den längre termen som ”oil” 
och ”pressure line”, medan WordFast och SDLX-TB väljer ”oil pressure” som den term som 
saknar motsvarighet. Trados, WordFast och SDLX-TB redovisar på samma sätt i sista 
segmentparet. Där godkänner SDLX-MT de båda längre termalternativen och QA Distiller 
godkänner i och med sin tystnad troligen något eller båda termalternativen genom att hitta 
deras måltermer som delar av segmentparets målterm. 

Liksom i den tidigare utvärderingen (se 6.2.4 Matchningsordning för överlappande 
flerordstermer) hittar alltså SDLX-MT och QA Distiller båda termalternativen vid en längre 
överlappande term, medan Trados väljer det andra längre alternativet (”pressure line”), och 
det första alternativet (”oil pressure”) väljs av WordFast och nu även SDLX-TB. 



Bilaga A4 

119 

A4.1.7 Falskt larm, flera förekomster (F) 
Termdatabas: converter omformare 

 converter omvandlare 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 ... converter ... omvandlare X (m) X  X kontroll 

2 ... converter ... omformare X (m)    X11 kontroll 

3 ... converter ... omare 2 (X) X  2 felkontroll 

4 ... converters ... omformare s   X - 

5 ... converter ... omformares X (m)    - 

6 ... converters ... omformares s    - 

Exempel 21: Exempel på resultat med flera förekomster av termer 

I det första segmentparet har en av termdatabasens två måltermer som matchar källtermen 
ingen korrekt översättning i målsegmentet. Det redovisas som ett larm av alla program utom 
WordFast som inte redovisar något alls och SDLX-TB som godkänner segmentet. (QA 
Distiller klassar det som en inkonsekvent översättning när två likadana källtermer med olika 
översättningar hittas.) Även om andra segmentparet är en spegelvänd motsvarighet till det 
första, ger Trados inte längre något larm där (inte heller QA Distiller uttryckligen, se fotnot). 
När en helt felaktig översättning ges i tredje segmentparet ses det som två felaktiga termer 
enligt SDLX-MT och QA Distiller, och som en felaktig term enligt Trados och SDLX-TB.  

Vidare blir det mer intressant med böjningssuffixet ”-s” på källtermen i det fjärde 
segmentparet. Då är det bara QA Distiller som larmar för det som en inkonsekvent 
översättning. Däremot är det bara SDLX-MT som larmar för segmentpar fem, med ”-s” flyttat 
från källtermen till måltermen, (SDLX-TB godkänner detta på samma sätt som för första och 
andra segmentparet). Slutligen matchar inte SDLX alls det sista segmentparet där ”-s” finns 
på både käll- och måltermen. 

En orsak till att Trados inte larmar på andra segmentparet skulle kunna vara för att 
”omformare” kommer före ”omvandlare” i alfabetet och termdatabasen, och därmed hittas en 
matchning av ”omformare” direkt så att kontrollen kan gå vidare till nästa källterm. 
(Motsvarande händelseförlopp för första segmentparet skulle vara att ”omvandlare” inte 
överensstämmer med termdatabasens första förslag ”omformare”, och därmed orsakar ett 
larm.) Om detta stämmer hittas måltermen ”omformare”, med och utan ”-s”, i alla segmentpar 
(utom det första och tredje). Därmed skulle alla översättningar där den ingår godkännas 
direkt. Detta går dock inte att avgöra säkert då inga larm redovisas, och detta antagande bara 
baseras på hur kontrollsegmenten hanteras. 

Att SDLX inte matchar källtermen med böjningssuffixet ”-s” beror på att SDLX bara matchar 
hela källtermer (eller flerordstermer med ”-s” för SDLX-TB). 

                                                           
11 Vid redovisningen av det första segmentparet jämförs ”converter” av QA Distiller med både ”omformare” och 
”omvandlare”, varför även det andra segmentparet på så sätt har granskats. Dessutom redovisar QA Distiller 
bland sina  redovisningar av inkonsekvenser i översättningen att ”converter” har översatts på fyra olika sätt, och 
”converters” på två olika sätt. 
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A4.1.8 Falskt larm, externa förändringar av termer (S- ) 
Termdatabas: Connection Anslutning 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast QA Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 Connection Anslutning m    kontroll 

2 Connection Ansluting X X  X felkontroll 

3 Connections Ansluting s X  X felkontroll 

4 Connections Anslutning s    - 

5 Connection Anslutningar m    - 

6 Connections Anslutningar s    - 

Exempel 22: Exempel på resultat med externa förändringar av termer. 

Alla program utom WordFast larmar här för det andra segmentparet med en felaktig målterm. 
WordFast redovisar i detta exempel inget resultat alls.  

Extern förändring av källterm (S-EN) 
I det fjärde segmentparet i Exempel 22, liksom för alla övriga segmentpar där ett suffix bara 
har lagts till på källtermen men måltermen överensstämmer med termdatabasen, redovisas 
inga larm från något av programmen. SDLX hittar inte källtermen, på grund av att det bara 
matchar hela källtermer. Vad gäller de övriga programmen går det inte att säkert säga om de 
matchar källtermen och godkänner måltermen, eller om de ens matchar källtermen, eftersom 
de inte redovisar något alls. Men utifrån att Trados och QA Distiller faktiskt larmar för 
samma källsegment men med ett felaktigt målsegment (tredje segmentparet i Exempel 22), 
kan de programmen antas hitta källsegmentet, och att de därmed också godkänner 
målsegmentet i det fjärde målsegmentet. 

Extern förändring av målterm (S-SV) 
Bortsett från specialfallen (som återges nedan) redovisade inget av programmen några larm 
när ett suffix lades till på måltermen, som exempelvis det femte segmentparet i Exempel 22. I 
dessa fall matchade SDLX källtermen och godkände måltermen. En jämförelse med det andra 
segmentparet antyder att Trados och QA Distiller matchade och godkände även det femte 
segmentparet. Detta skulle i så fall innebära att Trados matchar delar av måltermen! 

Extern förändring av både käll- och målterm (S-EN-SV) 
Det sista segmentparet i Exempel 22, med ett suffix på både käll- och målsegment, ger inte 
heller några larm från något av programmen. SDLX matchade inte källtermen, och utifrån en 
jämförelse med tredje segmentparet kan det antas att Trados och QA Distiller matchade och 
godkände sjätte segmentparet. Detta skulle i så fall innebära att Trados matchar delar av 
måltermen! 
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Termdatabas: screw skruv 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 some screw någon skruv m    kontroll 

2 some screw någon skurv X X  X felkontroll 

3 some screws någon skurv s X  X felkontroll 

4 some screws några skurvar s X  X felkontroll 

5 the screws skruvarna s X X  - 

Exempel 23: Exempel på resultat med externa förändringar av käll- och måltermer 

En annan förekomst av extern förändring av både käll- och målterm ges i femte segmentparet 
i Exempel 23 ovan. Trados och WordFast hittar enligt sina redovisningar källtermen men inte 
måltermen, vilket skulle kunna förklaras med att de bara matchar hela måltermer. SDLX 
matchar inte källtermen då den har ett suffix. QA Distiller matchar och godkänner troligen 
femte segmentparet, eftersom tredje och fjärde segmentparen med samma källsegment men 
felaktiga måltermer istället genererar larm.  

Att WordFast inte larmar för andra, tredje eller fjärde segmentparen med felaktiga måltermer, 
när femte segmentparet med en mer korrekt målterm istället genererar larm, utgör ett exempel 
på svårförklarad tystnad från WordFast. 

A4.1.9 Specialfall: tillägg av ”-s” för plural och genitiv 
Termdatabas: heat load värmeöverföring

 heat värme 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast 
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 ... heat load … ... värmeöverföring ... m    kontroll 

2 ... heat load … ... värmeöverförng ... X  X X felkontroll 

3 ... heat loads ... ... värmeöverförng ... d (X)  X X felkontroll 

4 ... heat loads … ... värmeöverföring ... d (m)    - 

5 ... heat load … ... värmeöverföringar ... m  X  - 

6 ... heat loads ... ... värmeöverföringar ... d (m)  X  - 

Exempel 24: Exempel på segmentpar med pluralformer 

Alla program utom Trados larmar för det andra segmentparet med en felaktig översättning. 
Trados redovisar i övrigt inga resultat alls. 

Vanliga pluralformer lades till olika kombinationer av käll- och måltermer. SDLX-MT 
matchade i fjärde segmentparet bara en del av källtermen (”heat”) när suffixet hade lagts till 
den andra delen av källtermen (”loads”), SDLX-TB matchade ändå hela källtermen. De 
övriga programmen redovisade heller inga larm på grund av bara ”-s”-suffixet. När 
målsegmentet hade ett suffix i femte segmentparet redovisades det bara som larm av 
WordFast, liksom i sjätte segmentparet där dock SDLX-MT (liksom i det fjärde 
segmentparet) bara matchade en del av källtermen. 
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Eftersom QA Distiller larmar för andra och tredje segmentparet och därmed troligen matchar 
källtermen med och utan suffix, antas QA Distiller godkänna de övriga segmentparens 
målterm när deras källtermer har samma form men inget larm redovisas. 

Alla program uppvisade exakt samma mönster för genitivsuffixet ”-’s” (istället för bara 
pluralsuffixet ”-s”). 

A4.1.10 Specialfall: ogrammatiska suffix på en term 
Termdatabas: trichloroethylene trikloretylen 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast 
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 … trichloroethylene … ... trikloretylen ... m    kontroll 

2 ... trichloroethylene … … trikloreylen ... X  X X felkontroll 

3 ... trichloroethylenebxt 
… … trikloreylen ... s  X X felkontroll 

4 … trichloroethylenebxt 
… ... trikloretylen ... s    - 

5 … trichloroethylene … 
... trikloretylenbxt 
... m  X  X 

6 ... trichloroethylenebxt 
… 

... trikloretylenbxt 

... s  X  X 

Exempel 25: Exempel på segmentpar med ett ogrammatiskt suffix (här ”-bxt”). 

Alla program utom Trados larmade för det andra segmentparet då dess målterm inte var 
korrekt. (Trados redovisade här inga resultat alls.) Ett påhittat böjningssuffix lades till både 
käll- och måltermerna i olika kombinationer enligt Exempel 25. WordFast larmade i de fall 
suffixet lades på målsegmentet, de övriga programmen redovisade då inga larm. SDLX 
matchade inte källtermerna med suffixet. QA Distiller kan antas godkänna målsegmentet i 
fjärde, femte och sjätte segmentparet, då källsegmenten är likadana som i andra och tredje 
segmentparet, där målsegmentet var felaktigt och då matchades..  
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A4.1.11 Specialfall: ogrammatiska suffix på en längre term 
Termdatabas: trigger limit triggergräns 

 limit gräns 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 Trigger limit ... Triggergräns ... m    kontroll 

2 Trigger limit ... Triggergrns ... Xo (X)  X X felkontroll 

3 Trigger limitz ... Triggergrns ... s (X)  X X felkontroll 

4 Trigger limitz ... Triggergräns ... s (m)    - 

5 Trigger limit ... Triggergränsz ... m  X  X 

6 Trigger limit ... Triggergränsor ... m  X  X 

7 Trigger limit ... Triggergränsar ... m  X  X 

8 Trigger limit ... Triggergränset ... m  X  X 

9 Trigger limitz ... Triggergränset ... s (m)  X  X 

Exempel 26: Exempel på segmentpar med ogrammatiska suffix på en längre term. 

Alla program utom Trados (som även i övrigt inte redovisade något här) larmade för det andra 
segmentparet då dess målterm inte var korrekt. I tredje segmentparet hade källtermen ett 
suffix (”-z”) utöver den felaktiga måltermen, och därmed matchade inte SDLX-MT 
källtermen, även om SDLX-TB, WordFast och QA Distiller fortfarande larmade för den. 
Exempel 26 visar vidare hur dels källtermen ibland givits suffixet ”-z”, och hur verkliga 
böjningssuffix lades på måltermen i olika ogrammatiska kombinationer. WordFast larmade i 
de fall suffixen lades på målsegmentet, då larmade inte de övriga programmen. SDLX-MT 
matchade inte källtermerna som fått ett suffix, till skillnad från SDLX-TB som gjorde det. 
Båda körningarna med SDLX godkände måltermerna med olika suffix. Utifrån att QA 
Distiller larmade oavsett om källtermen hade suffix eller ej, men där måltermen var felaktig, 
antas att de övriga segmentparen som QA Distiller inte larmade för också godkändes. 

Värt att notera är att WordFast dock av någon anledning inte alls larmade för motsvarande 
variationer av en annan term (”main component” - ”huvudkomponent”) med samma 
uppbyggnad! De övriga programmen redovisade där resultat efter samma mönster som ovan 
(Trados redovisade där ingenting). 
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A4.1.12 Specialfall: ”.\page” i slutet av term 
Termdatabas: revenue avkastning 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast 
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 ... revenue. ... avkastning. m    kontroll 

2 ... revenue. ... avkasning. X X X X felkontroll 

3 … 
revenue.\page ... avkasning.\page X  X X felkontroll 

4 ... 
revenues.\page ... avkastning.\page s    - 

5 ... 
revenue.\page 

... 
avkastningar.\page m  X  - 

6 ... 
revenues.\page 

... 
avkastningar.\page s  X  - 

Exempel 27: Exempel på segmentpar med ”.\page” i slutet av term. 

Alla program larmar för andra segmentparet som innehåller en felaktig målterm. När 
källtermen också har tillägget ”.\page” direkt efteråt (tredje segmentparet) matchas den inte 
längre av Trados, vilket kan förklara dess tystnad i övrigt. För de andra programmen gör det 
uppenbarligen ingen skillnad. WordFast larmar då ett suffix (”-ar”) läggs på målsegmentet, 
SDLX matchar inte källsegmentet när det har suffixet ”-s”. 

A4.1.13 Falska och riktiga larm, interna förändringar av termer (B- ) 
Termdatabas: trigger limit triggergräns 

 limit gräns 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 Trigger limit ... Triggergräns ... m    kontroll 

2 Trigger limit ... Triggergrns ... Xo (X)  X X felkontroll 

3 Triggerz limit ... Triggergrns ... Xd  X X felkontroll 

4 Triggr limit ... Triggergrns ... Xd  X X felkontroll 

5 Triggerz limit ... Triggergräns ... d    - 

6 Triggr limit ... Triggergräns ... d  X  - 

7 Trigger limit ... Triggerzgräns ... X  X X X 

8 Triggerz limit ... Triggerzgräns ... d  X X X 

Exempel 28: Exempel på resultat med interna förändringar av termer 

Alla program utom Trados larmar för andra, tredje och fjärde segmentparen som har felaktigt 
översatta måltermer. När även källtermen förändras matchar SDLX bara delen ”limit” i tredje 
och fjärde segmentparet, liksom WordFast och QA Distiller gör i det fjärde. 

Intern förändring av källterm (B-EN) 
En intern förändring av källtermen (femte och sjätte segmentparen, ”triggerz limit” respektive 
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”triggr limit” i Exempel 28) borde försvåra för programmens matchning av termerna. Det 
faktum att inget program heller larmar för femte segmentparet skulle också kunna tolkas så. 
Men en jämförelse med tredje segmentparet, där WordFast och QA Distiller larmar för 
samma källterm men en felaktig målterm, tyder samtidigt på att källtermen därmed matchas 
av dessa program (SDLX matchar bara ”limit”, en del av källtermen som här också 
godkänns). Därmed kan det antas att denna förändring faktiskt matchas i femte segmentparet 
och godkänns av WordFast och QA Distiller. Samma resonemang skulle kunna föras kring 
det sjätte segmentparet, men det larmar WordFast faktiskt för, beroende på att bara ”limit” då 
matchades som källterm och WordFast inte hittar det som en del av ”triggergräns”. QA 
Distiller som däremot matchar delar av måltermer godkänner detta segmentpar. 

Intern förändring av målterm (B-SV) 
Detta kan i princip betraktas som ett riktigt larm, och gör också det i 7.1.1 Kategorisering av 
resultat. Exempel på detta förekommer i alla exempels andra segmentpar med felaktiga 
måltermer för felkontroll, inklusive Exempel 28. Samtidigt kan detta utgöra ett falskt larm då 
det illustrerar något som kan uppstå på grund av oregelbundna böjningsformer. 

Denna förändring av måltermer (andra och sjunde segmentparet i Exempel 28) innebär alltså 
att de inte längre överensstämmer med termdatabasen, och det upptäcks här av alla program 
utom Trados. 

Intern förändring av käll- och målterm (B-EN-SV) 
En förändring ”inuti” den sammansatta källtermen tillsammans med en förändring inuti 
måltermen (tredje och åttonde segmentparet i Exempel 28) matchas av WordFast och QA 
Distiller, som också upptäcker att måltermen inte längre överensstämmer med termdatabasen. 
SDLX matchar bara en del av källsegmentet (”limit”) i båda fallen, men larmar inte för det 
åttonde segmentparet då ”limit” där har översatts korrekt enligt termdatabasen till ”gräns” 
inuti ”triggergräns”. 

A4.1.14 Falskt och riktigt larm, extern förändring av källterm och intern 
förändring av målterm (S-EN, B-SV) 

Termdatabas: bowl kula 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast QA Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 … bowl ... kula m    kontroll 

2 … bowl ... kla X X  X felkontroll 

3 ... the bowls ... kla s X  X felkontroll 

4 ... the bowls ... kulorna s X  X - 

Exempel 29: Exempel på resultat med längre termer 

Alla program utom WordFast larmar för det andra segmentparet med en felaktig målterm. För 
det tredje segmentparet när källtermen har ett suffix matchas den inte av SDLX, men Trados 
och QA Distiller larmar fortfarande på grund av den felaktiga måltermen. 

En extern förändring av källtermen och en intern förändring av måltermen görs i fjärde 
segmentparet. (Den oregelbundna böjningsformen av kula (”en kula - flera kulor”) 
tillsammans med bestämd form ger ”kulorna” istället för ”kula”.) Trados och QA Distiller 
matchar då källtermen, och larmar då måltermen inte överensstämmer med termdatabasen. 
SDLX matchar inte källtermen ”bowls” på grund av dess ”-s”-suffix.  
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Då WordFast inte heller larmade för det andra segmentparet, går det inte att säkert säga om 
det fjärde segmentparet godkänns eller bara missas, även om tystnaden för andra och tredje 
segmentparen talar för att det inte matchas alls av WordFast. 

Ett annat exempel ges i föregående Exempel 26, där det tredje segmentparet innehåller en 
extern förändring av källtermen ”trigger limitz” och en intern förändring av måltermen 
”triggergrns”. Där var det istället WordFast som larmade, och Trados som inte redovisade 
något. 

A4.1.15 Specialfall: <taggar> inuti term 
Termdatabas: carrying bar bäraxel 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast QA Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 carrying bar bäraxel m    kontroll 

2 carrying bar braxel X X  X felkontroll 

3 carrying<b> bar braxel s    felkontroll 

4 carrying<b> bar bär<b>axel s    - 

5 carrying<b> bar br<b>axel s    X 

6 carrying<b> bar bär<b>axl s    X 

Exempel 30: Exempel på segmentpar med <>. 

För att se hur programmen hanterade en tagg som <b> inuti en flerordsterm testades olika 
variationer med termen ”carrying<b> bar”. Alla program utom WordFast larmar för det andra 
segmentparet med en felaktig målterm. Däremot är det inget av programmen som larmar för 
något av segmentparen som innehåller taggar inom < >, oavsett om målsegmentet faktiskt 
innehåller en felaktig term (som det tredje eller de två sista segmentparen i exemplet ovan, 
som därför också kategoriserats som riktiga larm) eller inte. SDLX matchar inte heller 
måltermen när den innehåller < >, vilket de övriga programmen troligen inte heller gör då 
inget av dem reagerar på larmet i det tredje segmentparet. 

A4.1.16 Falskt larm, del av annat ord (D) 
Termdatabas: ring ring 

 spring fjäder 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 ... ring ... ring m    kontroll 

2 ... ring ... rng X X  X felkontroll 

3 ... rings ... ... ringer ... s X   - 

4 ... ringly ... ... ringligt ... s    - 

5 ... spring ... fjäder m   X - 

Exempel 31: Exempel på resultat med matchning av del av annat ord 
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För att se hur och om programmen felaktigt matchar termer som delar av andra ord, testades 
några segmentpar på samma form som tidigare matchningar av denna typ. Alla program utom 
WordFast redovisade det andra segmentparet med ett felaktigt målsegment som larm. 

Det tredje segmentparet hittades av Trados som matchade ”rings” till ”ring” genom fuzzy 
matchning, men där dess matchning av måltermen inte överensstämde med termdatabasen då 
Trados troligen bara matchat hela ord som måltermer.  

WordFast reagerade inte på ”ringly” vilket hade varit förväntat utifrån programmets resultat i 
den tidigare utvärderingen. Men på grund av att WordFast inte heller redovisade något larm 
för det andra segmentparet med uppenbart felaktigt målsegment ger det intryck av att inte alls 
matcha källtermen. 

För det femte segmentparet matchade QA Distiller både termerna ”ring” och ”spring” till en 
förekomst av ”spring”, och redovisade detta som en inkonsekvent översättning. 

Redovisningarna av larm från Trados och QA Distiller var vad som förväntades utifrån deras 
resultat i den tidigare utvärderingen. WordFasts ”tystnad” är svårare att förklara. 

Fler felaktiga fuzzy delmatchningar från Trados återges i A4.1.18 Specialfall: sned- och 
bindestreck för underförstådda delar av ord. 

A4.1.17 Falskt larm, allmänt falska larm (FF) 
Termdatabas: pressure plate tryckplatta 

 pressure tryck 

 plate platta 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 pressure plate tryckplatta m X   kontroll 

2 pressure plate tryckpltta Xo (X) X  X felkontroll 

3 pressure plate tryckplattta Xo (X) X  X X 

4 pressure plate tryckpaltta Xo (X) X  X X 

5 pressure plate trckplatta Xo (X) X  X X 

Exempel 32: Exempel på resultat med ett allmänt falskt larm 

Det första segmentparet här är endast ett kontrollsegment med enligt termdatabasen korrekta 
käll- och måltermer. Dock utgör detta liksom i den föregående utvärderingen ett larm från 
Trados, vilket är förvånande. De fyra följande segmentparen har felaktiga måltermer, och 
genererar därmed också larm från alla program utom WordFast som inte redovisar något. 

Ytterligare data för att belysa Trados agerande skulle kunna fås för en motsvarande situation 
med ”cap nut” som består av de två termerna ”cap” och ”nut”, och vars översättning är en 
sammansättning av delarnas översättningar (”kapselmutter”), men där ger Trados dessvärre 
inga larm alls! 
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A4.1.18 Specialfall: sned- och bindestreck för underförstådda delar av ord 
Termdatabas: inlet inlopp 

 inlet pipe inloppsrör 

 outlet utlopp 

# Källsegment Målsegment 
SDLX-MT 

(-TB) Trados WordFast 
QA 

Distiller 
Förväntat 
resultat 

1 inlet and outlet 
inlopp och 
utlopp m+m    kontroll 

2 inlet and outlet inlpp och utlpp 2 2 X 2 felkontroll 

3 inlets and outlets in- och utlopp s+s X X X X 

4 inlet/outlet pipe 
inlopps- och 
utloppsrör m+m 2 X  - 

5 the inlet and 
outlet pipe 

inlopps- och 
utloppsröret m+m 2 2  - 

6 the inlet/outlet 
pipe in-/utloppsröret X+m 2 X X X 

7 inlet- and outlet 
pipe 

inlopps- och 
utloppsrör 

s+m 
(m+m) 2 2  - 

Exempel 33: Exempel på segmentpar med sned- och bindestreck. 

Dessa olika variationer på sammansättningar förekom (förutom den sista) i testkorpusen innan 
den modifierades. För att tydligare se hur de hanterades av de olika programmen togs de med 
även här. 

Det andra segmentparet med felaktiga måltermer genererar larm från alla program, men 
WordFast larmade bara för ”inlet”. 

För det tredje segmentparet (med ”-s” på källtermerna) larmade alla program utom SDLX när 
”inlets” översattes till ”in-”. SDLX matchade där ingen av termerna i källsegmentet, på grund 
av deras suffix ”-s”. 

SDLX matchade i fjärde och femte segmentparet ”inlet” och godkände dess översättning i 
målsegmentet. ”Outlet” matchades och godkändes i alla segmentpar från och med det fjärde. I 
det sjätte segmentparet hittades ingen översättning till ”inlet”, och i sjunde segmentparet 
matchade inte SDLX-MT ”inlet” alls, på grund av bindestrecket direkt efteråt. Däremot 
matchade SDLX-TB ”inlet” i sjunde segmentparet, vilket visar att bindestrecket då inte var 
något problem. 

Trados redovisade från fjärde till och med sjunde segmentparet samma typ av larm, först där 
hela källsegmentet (utan eventuella ”the”) matchades till ”inlet pipe” (genom fuzzy 
matchning), men dess översättning inte hittades. Den andra typ av larm som Trados 
redovisade var när ”outlet” inte hittades på grund av att dess översättning stod sammansatt i 
”utloppsrör(et)”. 

WordFast gav intryck av att i sina redovisningar ha problem med att hitta de sammansatta 
översättningarna till termerna. I femte och sjunde segmentparet matchades ”inlet” men ingen 
översättning hittades till det, däremot matchades det inte i fjärde och sjätte segmentparet där 
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det stod som ”inlet/”. I alla segmentpar från och med det fjärde matchades ”outlet”, men dess 
översättning hittades aldrig då det stod sammansatt. 

QA Distiller larmade inte för fjärde, femte eller sjunde segmentparet, vilket kan tolkas som att 
de godkändes, då det sjätte segmentparet däremot genererade larm när ”inlet” bara översatts 
som ”in-”. Översättningen ”in-” förekom också i tredje segmentparet som QA Distiller även 
larmade för.  

Även en jämförelse med det andra segmentparet där felaktiga måltermer resulterat i larm från 
QA Distiller, tyder på att QA Distiller godkänt de segmentpar som inte genererat larm. 
Speciellt femte segmentparet innehåller källtermer i samma form som det andra segmentparet, 
och eftersom felaktiga måltermer för dem orsakade larm i det andra segmentparet, kan det 
antas att måltermerna godkänns i femte segmentparet som inte larmas för. Utifrån det kan 
även fjärde och sjunde segmentparet antas vara godkända av QA Distiller. 

Sammantaget redovisade här alltså SDLX och QA Distiller som matchade delar av måltermer 
bäst resultat, Trados och WordFast hade problem med sammansatta (externt förändrade) 
måltermer som ”utlopp” inuti ”utloppsröret”. SDLX fick liksom tidigare problem med 
suffixet ”-s” på källtermer, men SDLX-TB klarade av att hitta källtermer följda av ett 
bindestreck (”-”). WordFast hittade inte källtermer sammansatta med ”/”. Trados matchade 
ibland genom fuzzy matchning nästan hela källsegmentet (exempelvis ”inlet- and outlet 
pipe”) till ”inlet pipe”, vars översättning då inte hittades. 
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