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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att översätta och lokalisera samt utvärdera en chatt från 
svenska till engelska. Chatten utgör en social konversationsmodul, med en virtuell 
agent i ett matematiklärspel. Chatten är implementerad med AIML, som representerar 
indata- och utdatayttranden med mönster, bestående av ord, fraser eller meningar. 
Översättningen innebar att översätta dessa mönster i en ordlista. Denna användes 
sedan för att generera en ny AIML-representation på målspråket, det vill säga 
engelska. Utvärderingen skedde på 21 elever på Engelska skolan och bestod bland 
annat av en analys av chattloggarna. Det som framkom i utvärderingen var att agenten 
behöver tolka användarens yttranden korrekt i större grad än vad den gör nu,  då 
agenten gjorde många fel och upprepade sig mycket. Det största problemet låg dock 
antagligen i själva kodningen, då det uppstått problem med att generera den engelska 
AIML-representationen från ordlistan.  Därför rekommenderas det för framtida 
översättningar av liknande typ att översättningen sker direkt i AIML-filen, eller med 
mer kontrollerade metoder för generering eller verktyg.                                                              
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1 Inledning 

Med teknikens utveckling börjar digitala läromedel få större plats i 
utbildningssammanhang. I projektet K2D2 är målet att ta reda på hur det går att dra 
nytta av digitala karaktärer på bästa sätt i pedagogiska sammanhang. Inom projektet 
har det vidareutvecklats och gjorts studier på ett matematiklärspel som ämnar lära 
barn i åldrarna 12-14 decimalpositionssystemet. I spelet ingår en lärande agent som 
det finns möjlighet att chatta med. I en av studierna har det framgått att elever som 
får möjlighet att chatta med agenten hade en mer positiv upplevelse av spelet och 
lärde sig också mer matematik genom att lära agenten, än de som inte fick chatta med 
agenten (Gulz, Haake & Silvervarg, 2011). Inom projektet planerar man att göra 
parallella interkulturella studier av användning av denna typ av system, i första hand i 
svenska och amerikanska skolor, med fokus på hur visuellt genus påverkar upplevelse 
av spelet och agenten samt interaktionen med agenten. Av denna anledning finns det 
ett behov av att spelet översätts till engelska. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Själva spelet och interaktionen med agenten under spelets gång finns redan på 
engelska. Min del i projektet är att översätta den del i spelet där användaren chattar 
med agenten, från svenska till engelska. Syftet med denna uppsats är att hitta en 
fungerande metod att göra detta på, samt att utvärdera utförandet. Målet med 
utvärderingen är att utröna vilka förbättringar som behöver göras på den översatta 
versionen. Min översättning kommer vara den första engelska versionen av chatten, 
men kommer med största sannolikhet att fortsätta utvecklas och förbättras utom 
ramarna för denna uppsats. Uppsatsens frågeställningar är: 

 Hur kan ett chattsystem med en virtuell agent översättas? 
 Hur kan en översättning av ett chattsystem utvärderas? 
 Vilka förbättringar behöver den översatta versionen? 

I denna uppsats kommer begreppet chatt att användas genomgående. Med detta 
avses en skriven dialog mellan minst två personer medelst dator eller annan likvärdig 
utrustning.  

1.2 Rapportens upplägg 

I nästkommande kapitel ges en mer ingående beskrivning av vad projektet K2D2 går ut 
på och hur spelet och den tillhörande chatten är uppbyggt.  I kapitel 3 presenteras den 
teoretiska bakgrund som ligger till grund för uppsatsen. Denna beskriver bland annat 
vad översättning är och hur översättning kan utvärderas.  Kapitel 4 och 5 beskriver 
arbetet med översättningen respektive utvärderingen. Båda dessa kapitel innehåller en 
beskrivning av tillvägagångssättet och resultatet för respektive avdelning.  Slutligen 
följer en diskussion om resultatet utifrån projektets frågeställningar samt förslag till 
framtida forskning. 
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2 K2D2 

Kunskap & Kompetens :: Digitala Dialoger är ett projekt som håller på att 
vidareutveckla och göra studier baserat på en virtuell lärmiljö i form av ett 
matematikspel, som är utvecklat av Lena Pareto på Högskolan Väst (Pareto, 2010). Den 
tänkta användaren i åldern 12-14 ska lära sig decimalpositionsystemet genom spatial 
visualisering. Spelet innehåller också en lärande agent och en chatt med agenten. Idén 
är att användaren ska lära sig genom att lära agenten hur spelet går till. Målet med 
chatten är att främja användarens lärande, upplevda förmåga och engagemang och att 
förbättra användarens upplevelse av spelet. 

2.1 Agenten 

Den virtuella agenten ska föreställa en elvaåring som går i skolan precis som 
användaren. Den vill lära sig matematik och spela spelet men det ska också vilja prata 
om andra saker, såsom fritidsintressen och familj. Vidare förekommer agenten i olika 
former. Agenten kan vara både tjej och kille, och kan i dagens version av spelet ha tre 
olika utseenden. Dessa utseenden ska skilja sig i form av att det ska se feminint, 
maskulint eller androgynt ut, se figur 1.  I olika versioner av spelet har agenten olika 
namn, såsom Kim, Eli och Lo. Alla namn agenten haft syftar till att verka så androgyna 
som möjligt, detta för att namnet ska passa agenten, vare sig det är en tjej eller kille. 

 

Figur 1 - Agentens olika utseenden  – det feminina, det androgyna och det maskulina 

 

2.2 Spelet och chatten 

Syftet med spelet är att användaren ska lära sig det decimala positionssystemet.  Det 
finns flera olika spellägen och svårighetsgrader i spelet. Användaren kan också välja om 
den vill spela själv, om den vill lära upp agenten eller låta agenten spela själv. 
Användaren eller agenten spelar mot datorn, som det går att välja svårighetsgrad för. 
Spelet och datorn blir tilldelad ett antal kort var, innehållandes boxar i olika färger, 
som ses i vänster- och högerkant i figur 2. Spelet går ut på att området inom repet ska 
fyllas, så att boxarna flyttas över till nästa ruta. Varje gång en box flyttas över till en 
annan ruta, får spelaren en stjärna. Den spelare som har flest stjärnor när korten tar 
slut vinner spelet. 



3 
 

 

Figur 2 - Användaren har fyllt det orange området och dessa flyttas över till nästa ruta och bildar en gul box 

Om användaren har valt att spela med agenten, kommer denna att ställa frågor under 
spelets gång. Figur 3 visar hur detta kan se ut1. Efter en eller flera spelomgångar får 
användaren välja om den vill chatta med agenten eller fortsätta spela. Användaren ska 
kunna prata med agenten om matematik och spelet men även om annat, som 
fritidsintressen och familj. Figur 4 är ett exempel på hur chatten kan se ut, där finns 
exempel på då agenten både förstår och inte förstår vad användaren skriver. 

 

Figur 3 - Användaren lär agenten hur man spelar spelet genom att agenten ställer frågor 

                                                           
1
 I denna testversion av spelet har agenten ett annat utseende, dock gäller detta ej på den version som 

försöksdeltagare spelar i detta studie. Detta utseende hade agenten i en tidigare version av spelet 
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Figur 4 - Ett exempel på hur chatten med agenten kan se ut 

 

2.3 Implementation av chatten 

Utvecklingen av spelets dialogsystem har sedan projektets start skett iterativt. Detta 
innebär att chatten först har implementerats och testats, sedan har den förbättrats 
och testats i flera omgångar. För att implementera chatten används AIML (Artificial 
Intelligence Mark-up Language). 

2.3.1 Grunderna i AIML 

AIML utvecklades av Dr. Richard S Wallace och är ett uppmärkningsspråk baserat på 
XML (eXtensible Mark-up Language), skriver Milusheva (2005). De virtuella agenter 
som skapas i AIML har en kunskapsbas som består av kategorier, där varje kategori 
består av ett indata-utdatapar, för exempel se figur 5.  Indata är det som användaren 
skriver och detta matchas mot <pattern>, i exemplets fall Hej.  All indata från 
användaren förbehandlas och normaliseras innan det matchas i <pattern>. Detta 
innebär att icke alfanumeriska tecken tas bort och alla bokstäver görs om till versaler. 

När indata matchats skickas utdata genom <template>, som är agentens svar. I 
exemplet i figur 5 är agentens utdata givet till Hejsan, men det kan också vara ett  
slumpmässigt svar. I dessa fall randomiseras utdatan till de alternativ som listats i 
<template>. 
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Figur 5 - Exempel på en kategori i AIML   

I exemplet i figur 5 matchas den indata som har exakt samma innehåll som det i 
<pattern>, i detta fall Hej. För att inte behöva skapa ett oändligt antal regler används i 
AIML jokertecken, *. Ett jokertecken matchas mot ett eller flera ord och kan användas en 

eller flera gånger inom <pattern>. Figur 6 visar exempel på hur ett jokertecken används i 
AIML. I denna kategori matchas alla uttryck som inleds med ett Hej följt av ett eller flera ord.  

 

 

Figur 6 - Exempel på hur ett jokertecken används 

För att agenten ska kunna hålla reda på kontexten används <that> och <topic>.  Figur 
7 utgör ett exempel för då agenten har frågat vad användaren heter, detta ser vi i <that>. 

Då användaren svarar med sitt namn fångar programmet upp detta med <set name>, och 
svarar Hej och användarens namn. Med <topic> kan agenten svara på tillbakasyftande 
frågor som till exempel du då?.   

För att fånga alla liknande uttryck och synonymer skickas användarens indata till en 
substitutionsfil innan den når AIML-filen. Där görs all liknande indata om till ett 
bestämt ord som kan matchas i AIML-filen. Alla varianter på hälsningsfraser såsom 
hejhej, hallå, hejsan och tjena görs om till Hej, så att alla dessa kan matchas med 
exemplet i figur 5.  Om användarens indata inte matchar något <pattern> kommer 
agenten antingen att be användaren förtydliga sig eller uttrycka sig på ett annat sätt, 
alternativt att gå in på ett annat samtalsämne. 

Figur 7 - Agenten hälsar med namn 
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2.3.2 Ett exempel – från indata till utdata 

Här kommer nu ett längre exempel på hur användarens indata leder till utdata från 
agenten. I chatten kan det se ut som i figur 8.  

 

Figur 8 - Dialog mellan användare och agent 

Det första som händer är att användarens indata, jag spelar fotboll, skickas till 
substitutionsfilen. Där substitueras spelar till gillar. Fotboll substitueras med 

TAGSPORTNOTLIKE fotboll TAGSPORTNOTLIKE, som då talar om för 
systemet att fotboll är en sport som agenten inte tycker om. Texten normaliseras även, 
vilket innebär att alla eventuella icke alfanumeriska tecken tas bort och alla bokstäver 
blir versaler. Frasen skickas nu till AIML-filen, som kommer att matchas med den 
kategori som visas i figur 9.  

 

Figur 9 - Ett <pattern> som anropar ett annat <pattern> 

I <template> finns det svar agenten kommer att ange. Dels är det ett randomiserat 

svar, som i detta fall kommer att bli Okej,.  Dels anropar <srai>GILLAR DU 
TAGSPORTNOTLIKE <star/> TAGSPORTNOTLIKE</srai> en annan kategori, 
för att agenten också ska säga vad den tycker om fotboll. Figur 10 visar kategorin som 
anropas. <star/> har bytts ut mot fotboll.  
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Figur 10 - Det <pattern> som anropas i figur 9 

Detta svar randomiseras också mellan två alternativ, i detta fall blev det jag tycker inte 

det är så roligt. <think><set name="topic">NO</set></think> är ett 
sätt för systemet att hålla reda på vilket ämne konversationen gäller. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt redogör för den teoretiska bakgrunden för översättning, lokalisering och 
för tidigare översättning av chattsystem, samt teori för utvärdering av översättningar.  

3.1 Översättningsteori 

Eftersom den oåterkalleliga globaliseringen och internetrevolutionen har fört oss 
närmare hela världen än någonsin förut (Fry, 2003), har det uppstått ett ökat behov av 
översättning. Men vad är översättning? Likt många andra begrepp finns det ett flertal 
definitioner av ordet översättning och naturligtvis är det svårt att avgöra vad som 
”rätt”. Rune Ingo definierar översättning enligt följande: 

”Översättning är att på målspråket uttrycka det som uttryckts på källspråket på 

ett pragmatiskt, stilistiskt, semantiskt och strukturellt välfungerande och även 

med hänsyn till situationella faktorer så långt som möjligt likvärdigt sätt”    

(Ingo, 2007, s. 15) 

 Även om många i översättningsbranchen kanske är oense om definitionen verkar de 
flesta överens om att översättning är mer komplext än att enbart hitta motsvarigheten 
för ett ord på ett språk till ett annat. Framförallt sedan 1900-talet har 
översättningsvetenskapen begrundat praktiska såväl som teoretiska problem i 
samband med översättning (Ingo, 2007). Under åren har det uppkommit många olika 
teorier och uppfattningar kring översättningens ädla konst, dessa har ofta 
koncentrerat sig på att betona en viss faktor som har särskild betydelse i 
översättningssammanhang. Men Ingo menar att en balanserad och mångsidig syn på 
översättning är det bästa. Något annat viktigt Ingo presenterar är att översättaren 
behärskar både källspråket och målspråket väl. En översättare är också som bäst när 
han eller hon översätter till sitt modersmål. 

På grund av översättningens komplexitet finns det flera personer som menar att en 
exakt översättning faktiskt är omöjlig att utföra.  Eugene Nida (2000) skriver att 
eftersom det inte finns två språk som är identiska, är det inte heller möjligt att det 
finns några helt exakta översättningar. Helhetsintrycket av en översättning kan vara 
rimligen nära originalet men de kan aldrig vara identiska, menar han. Nida menar att 
detta beror på att det inte går att undvika inblandning från översättaren. Ingen 
översättare gör en översättning exakt likadant som en annan, vilket resulterar i att det 
finns väldigt många typer av översättningar. Både Nida och Ingo ger exempel på 
faktorer som påverkar hur en översättning blir. Detta är saker som till exempel 
översättarens personlighet och mål, vilket språkpar som översätts emellan, vilket syfte 
texten har, i vilket syfte översättningen görs och vilken publik översättningen kommer 
att ha. 

3.2 Lokalisering 

Om en översättare nu försöker anpassa en produkt till mottagaren kallas det inte 
översättning längre, då heter det lokalisering. Lokalisering är en process där en 
produkt eller tjänst anpassas och tillverkas så att den har utseende och/eller känslan 
av att vara lokalt tillverkad (Fry, 2003). Här gäller det inte att bara byta ut ett ord mot 
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ett annat, utan att ta hänsyn till språkliga, innehållsliga, kulturella och tekniska 
aspekter. Ska ”Min favoritfilm är Barnen i Bullerbyn” översättas från svenska till 
engelska behöver du inte bara hitta den motsvarande orden på engelska, du behöver 
fundera över om filmtiteln verkligen är passande för målspråket. Det är kanske 
nödvändigt att publiken på målspråket behöver känna igen sig i vilken film samtalet 
handlar om och då är en svensk film knappast lämplig. Lingvistiska skillnader är kanske 
det som är svårast att upptäcka vid lokalisering. Jakobson (2000) berättar om en tysk 
barnsaga som översatts till ryska, där viss lokalisering uteblivit. I Ryssland betecknas 
ordet ”döden” som feminint, således är Döden en kvinna. I barnsagan från Tyskland, 
där döden är något maskulint, föreställs Döden som en gammal man. Översättningen 
må rent grammatiskt vara korrekt men för den ryska läsaren kommer något kännas 
väldigt fel.  

Det finns också ett flertal hjälpmedel som kan effektivisera, förbättra eller helt och 
hållet ta över översättningen. Tidigare var det vanligare med ordböcker och 
uppslagsverk, men Ingo (2007) menar att teknikens snabba utveckling har förändrat 
översättarens arbetssätt. Sker inte översättning helt manuellt är de vanligaste 
metoderna datorstödd översättning och maskinöversättning. För datorstödd 
översättning är översättningsminnen enligt Ingo det helt klart nyttigaste och mest 
användbara. Ingo beskriver att principen går ut på att man från tidigare översättningar 
lagrar ord, termer, uttryck, fraser och meningar med samma språkpar. Dyker likadant 
eller liknande språkmaterial upp igen, dyker det tidigare översättningen upp som ett 
alternativ. Att bygga upp ett vältäckande översättningsminne tar dock sin tid och 
brukar fungera bäst inom en avgränsad domän.  

Målet med maskinöversättning är att automatiskt översätta ett dokument från ett 
språk till ett annat (Jurafsky & Martin, 2009). Maskinöversättning har visat sig mer 
komplicerat än man från början trott, vissa menar till och med att processen i stort 
består av att lösa det stora mysteriet med mänsklig förståelse och social 
kommunikation. Varför maskinöversättning är så svårt finns det många anledningar till, 
Arnold (2003) beskriver några av dem. Han skriver bland annat att språk ofta kan vara 
väldigt vagt definierat och datorer har svårt att utföra vagt definierade uppgifter. En 
dator är en maskin utan mänskligt omdöme och en dator kan heller inte lära sig saker, 
utan den följer bara instruktioner. Vidare skriver Arnold att datorer inte heller kan föra 
förnuftiga resonemang, inte heller kan de arbeta med lösningar som har flera korrekta 
svar. 

 Det finns många olika slags system för maskinöversättning och dessa fungerar på olika 
sätt. Det mest traditionella systemet är ett där människor har skapat regler för hand, 
då reglerna bestämmer hur en mening på ett språk ska översättas till ett annat (Domej, 
2011). Ett annat system är det google.com använder, där översättningen baseras på 
statistik över tidigare översättningar.  

   

3.3 Tidigare översättning av dialogsystem 

Hur stort än översättning tycks vara, finnas det inte mycket forskning kring 
översättning av virtuella dialogsystem. Milusheva (2005) gjorde ett försök att översätta 
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delar av den AIML-kod som hör till A.L.I.C.E., den första chattbot som skapades av 
grundarna till AIML. Milusheva höll på att skapa en svensk chattbot, ALVA, i syfte att 
agera studievägledare för elever på hemsidan för institutionen för lingvistik på 
Stockholms universitet. Den kod som gör att chattboten kan agera socialt ville 
Milusheva hämta från den öppna källkoden för ALICE. Dock var denna på engelska och 
ALVA skulle vara en svensk chattbot. Källkoden från ALICE var dock så stor (41 000 
kategorier) att det skulle ta alldeles för lång till att översätta manuellt. Därför försökte 
Milusheva göra en maskinöversättning med ett översättningsvertyg från Systran. Dock 
var dessa maskinöversättningar så dåliga att dessa inte heller kunde tillämpas. 

3.4 Utvärdering av översättning 

Något som också är väldebatterat i översättningsvärlden är vad som karaktäriserar en 
bra översättning eller lokalisering. Nida (2000) beskriver en god översättning med att 
den skänker läsaren samma känsla som författaren skapar för sina läsare på 
originalspråket. När en översättning görs måste det hela tiden göras avvägningar 
mellan att behålla form, mening och innehåll. Nida menar att det helt enkelt är knepigt 
att avgöra om en översättning är bra eller inte. Bass (2007) skriver att kvaliteten ligger i 
betraktarens öga, det är helt olika saker som är viktiga beroende på vem som tillfrågas. 
En beställare av en översättning, översättningsfirman, översättaren och författaren till 
originaltexten kommer ha helt olika åsikter om vad kvalitet innebär. Det kan gälla tid, 
pengar, tydlighet och form. Naturligtvis skiljer det sig också beroende på vilken slags 
text det är som ska översättas. Är det en teknisk manual kanske det är viktigast att 
vara konsekvent, gäller det en av Shakespeares sonetter kanske det är viktigast att 
behålla stilen och rimmen.   

Även om det är svårt att avgöra vad som är en bra eller dålig översättning, finns det 
många metoder att utvärdera en översättning, som kanske kan hjälpa till en bit på 
vägen. Platzak (1983) beskriver ett sätt, som är att jämföra den grövre syntaktiska 
strukturen hos källtext och måltext. Metoden innebär att satser delas upp i mindre 
delar som segmenteras ner i satsdelar. Metoden verkar inte säga så mycket om hur bra 
en översättning är, utan är snarare ett sätt att studera den utan att nödvändigtvis sätta 
en värdering på översättningen.  
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4 Översättningen av chattsystemet 

Detta avsnitt redogör för de förberedande studier på engelskt chattspråk som utförts, 
hur översättningen utfördes och vilket resultat det blev.  

4.1 Målspråksanalys 

För att anpassa chatten med agenten behövs det alltså inte bara att svenska ord byts 
ut mot engelska, det krävs en anpassning av chatten så att den liknar en amerikansk 
chatt i största möjliga grad. Ett första steg i översättningen är därför att lära känna 
målspråket. Detta har gjorts dels genom att läsa om tidigare forskning på engelska 
chattspråket och dels att studera en korpus med insamlade chattar. 

4.1.1 Tidigare forskning på chattspråk på engelska 

En vanlig övertygelse är att språket på internet bland ungdomar är slarvigt och 
felaktigt, vilket också de flesta artiklar om internetspråket verkar handla om. Vissa 
menar till och med att det ökade användandet av instant messaging leder till 
nedbrytande och förvanskning av det engelska språket (Tagliamonte & Denis, 2008). 
Med instant messaging, menar författarna en i realtid form av datormedierad 
kommunikation, oftast mellan två parter. Då denna uppsats är fokuserad på chattar 
kommer denna översättning på instant messaging också användas i denna uppsats. 
Tagliamonte & Denis har undersökt huruvida chattspråk faktiskt ser ut bland 
tonåringar. Fötrfattarna vill undersöka huruvida den allmänna rådande uppfattningen 
om att chattspråk är sprängfyllt med förkortningar, kortformer och symbolisk 
användning stämmer, genom att jämföra korpusar innehållandes både talspråk och 
chattspråk. Tagliamonte och Denis kommer fram till att chattspråk är en hybrid mellan 
tal- och skriftspråk och inte alls är så slarvigt som media har fått oss att tro. De 
konstaterar också att chattspråk innehåller oväntat lite kortformer och känslospråk, 
endast 3 % av datan. Johnová (2004) undersökte också karaktäristiska drag för 
engelskspråkiga chattar. Hon kom bland annat fram till att turtagning i konversationer 
inte verkar lika viktigt i chattar som det är mellan ett riktigt samtal mellan flera 
personer. Samtidigt verkar personer som använder chattar ha mer bråttom än i ett 
vanligt samtal, samt att de använder akronymer för att hålla chattinläggen korta.  
Johnová har också uppmärksammat att flera personer verkar göra vissa felstavningar 
avsiktligt, för att minimera arbetsbelastningen. 

4.1.2 Korpusanalys 

En korpus som består av 500 000 inlägg på olika chattar på engelska har också 
studerats. Av dessa var en femtedel definierade som tonårschattar, som främst 
studerades. Korpusen skapades av Forsyth och Martell för att använda denna i 
språkteknologisk forskning (2007). 

Språket i dessa inlägg var mycket varierande, främst mellan användarna. Några 
användare postade inlägg som innehöll mycket förkortningar och felstavningar, medan 
andra använde ett mer korrekt språk. Flesta av användarna använde uttrycket lol, som 
är ett vanligt uttryck för skratt på internet (står för laughing out loud). Många hoppade 
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över att använda apostrofer, något som annars är vanligt i engelskan. Istället för att 
skriva can’t eller don’t var det många som skrev cant och dont. 

Dessa korpusar studerades inte främst för att göra någon större analys av språket, 
utan snarare för att det ska ge en känsla av hur språket ser ut i engelska chattar. Dock 
gav detta en uppfattning om att användningen av språket i chattar verkar variera, 
beroende på användarens tycke och smak. Därför kanske det kan vara lämpligt att 
agenten använder ett varierat språk, utan att vara extrem åt något håll, för att passa så 
många som möjligt. 

4.2 Översättning 

Detta avsnitt och dess underrubriker presenterar de olika steg av översättningen som 
utfördes, där denna studie ingick i tre av dessa steg, medan två av stegen utfördes av 
en annan deltagare inom K2D2.  

4.2.1 Förbearbetning av AIML 

Chattsystemet finns som tidigare nämnt i en AIML-fil. En annan deltagare i K2D2-
projektet har extraherat detta till ett lämpligare format (i Microsoft Excel). Som nämnt 
i avsnitt 2.3, består AIML-filen av kategorier som är uppdelade i <pattern> och 
<template>, som representerar in- och utdatapar. Innan översättningen 
påbörjades gjordes AIML-representationen om till listor med alla mönster som 
förekom i <pattern> i en lista för sig, och alla meningar i <template> för sig. 
Dessutom fanns även substitutionerna i en egen lista. 

4.2.2 Översättning av indatamönster 

Den första delen i själva översättningen var att översätta den lista som innehöll alla 
<pattern>,det vill säga indatan. Det svenska mönstret står i en kolumn och den 
engelska motsvarigheten står i kolumnen bredvid, se figur 11 för exempel.  

 

Figur 11 - Exempel på översättningspar i Excel-fil 

De tre första raderna i figur 11 står alla för samma mönster, men är alltså olika sätt att 
uttrycka en sådan fras på. I substitutionsfilen har även uttrycket do you ersatts med 
you. Detta för att vissa engelskspråkiga personer tenderar att hoppa över ordet do i 
uttrycket när de konverserar i chatt. Hade uttryck både med och utan do tagits hänsyn 
till i detta dokument, hade de olika sätten att uttrycka fraser ökat avsevärt. Genom att 
göra denna substitution begränsas antalet uttryck något. 
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Figur 12 - Färre uttryck på grund av olika ordföljd 

Figur 12 visar exempel hur antalet uttryck blir olika i svenskan och engelska på grund 
av språkens olika ordföljd. I talspråk i svenskan händer det att ordet var faller bort när 
någon till exempel ställer frågan var bor du någonstans?, eftersom det med hjälp av 
ordet någonstans går att förstå vad frågan är ändå. I engelskan kan inte where falla 
bort på samma sätt. Det är alltså inte särskilt troligt att det kommer ett indata som 
behöver matchas med motsvarande BOR DU *. 

På samma sätt som att engelskan ibland behöver färre uttryck, behöver det engelska 
systemet ibland fler uttryck. Om användaren undrar vilka sporter agenten tycker om, 
finns det fler sätt på engelskan att uttrycka detta, se figur 13 för exempel. I svenskan 
används bara ordet vilka men i engelskan går det att uttrycka sig med både what 
sports och what kind of sports. Man skulle även kunna tänka sig att användaren kan 
säga which sports. Dock används orden which och wha liknande i engelskan, både 
korrekt och inkorrekt, därför valdes which att substitueras till what för att minska 
antalet uttryck. Eftersom what verkar vara den vanligaste översättningen, enligt både 
google.se/translate och tyda.se, blev det detta ord som fick vara kvar i mönstren och 
det mindre vanliga which substituerades. Totalt översattes 1886 svenska mönster till 
totalt 1849 engelska mönster.  

 

Figur 13 - Fler uttryck på grund av olika ordföljd 

 

4.2.3 Översättning av substitutioner 

När alla indatauttryck var översatta påbörjades arbetet med substitutionsfilen. Som 
ovan nämnt togs en del beslut i föregående arbete angående några substitutioner. 
Substitutionerna innehåller främst synonymer av olika ord och uttryck, till exempel 
buddies och mates blir friends. Alla synonymer som finns för ett ord finns inte med, 
bara de vanligaste, för att filen inte ska bli allt för stor. För att veta vilka ord som är 
vanligast användes google.se/translate, som jobbar med statistiska data och visar just 
de vanligaste uttrycken i ordning. Det finns också mycket slang och förkortningar, se 
figur 14 för exempel. Här har nio olika uttryck för how are you substituerats, alla är 
olika varianter av förkortningar och slanguttryck. 
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Figur 14 - Slang och förkortningar i substitutionerna 

 

Den svenska filen bestod av 550 substitutioner och blev 488 substitutioner i den 
engelska filen. Att de svenska substitutionerna är så många fler beror på att den 
svenska versionen har blivit testad och gett många exempel på hur ord och fraser kan 
uttryckas på olika sätt. Den engelska versionen har aldrig tidigare testats och det är 
därför svårare att finna lika många sätt att uttrycka saker.   

4.2.4 Översättning av utdatamönster 

Slutligen översattes agentens utdata. I den svenska versionen fanns det 559 uttryck 
agenten kan skicka till användaren, det blev lika många i den engelska versionen. Figur 
15 visar exempel på hur översättningen har sett ut. Ungefär samma stil försökte hållas 
i den engelska versionen som i den svenska. Agenten ska föreställa elva år och ska 
också låta som en elvaåring när den pratar. Som målspråksanalysen visade använder 
inte ungdomar med målspråket inte ett allt för slarvigt språk , men samtidigt finns det 
en stor varians från person till person. Agenten bör därför inte vara för extrem åt 
något håll, den ska inte låta för stel samtidigt som den inte ska uppmuntra till slarv. 
Agenten bör inte skriva fullständigt korrekt, utan kan skriva en del ofullständiga 
meningar och inte alltid använda stor bokstav där det egentligen ska vara det.  

 

Figur 15 - Agentens utdata 
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4.2.5 Lokalisering 

I substitutionsfilen finns även till exempel artister och filmer taggade som bra eller 
dåliga, enligt agentens smak. Detta är ett typiskt exempel på där enbart översättning 
inte räcker, utan detta måste lokaliseras, se figur 16 och 17 för exempel.  

 

Figur 16 - Artister den svenska agenten känner till 

 

I figur 16 ser vi att tre svenska artister, The Ark, Lars Winnerbäck och Håkan Hellström 
är taggade som artister agenten tycker är okej. Dessa är knappt kända utanför Sveriges 
gränser och vore därför onödiga för agenten att känna till i en utländsk version. Figur 
17 visar den engelska motsvarigheten, där de svenska artisterna har ersatts med 
artister som är mer kända i USA. 

 

Figur 17 - Artister den engelska agenten känner till 

 

Sådant som skolämnen, sporter och filmer finns också taggade i substitutionsfilen, 
några som agenten tycker om, några den tycker är okej och några som den ogillar. 
Detta är sådant som också till en vis grad har lokaliserats. Några svenska filmer 
lokaliserades till andra internationellt kända filmer och vissa sporter ändrades också. 
Till exempel behövdes det tas hänsyn till huruvida svenskans fotboll skulle bli football 
eller soccer. Skolämnena i Sverige och i USA skiljer sig ganska stort, så här skedde en 
större förändring, se figur 18.  
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Figur 18 - Skolämnen på svenska och engelska 

 

De två kolumnerna till vänster visar de svenska substitutionerna. Agenten känner igen ämnena 

matte, skolämne, so och språk. De två högra kolumnerna visar de engelska substitutionerna, där 

kolumn tre substitueras till ämnena i rad 4, antingen subject, social studies eller languages.  

4.2.6 Generering av ny engelsk AIML-fil 

Efter översättningen har listorna med översatta mönster, ord och fraser använts för att 
generera en engelsk version av AIML-filen, enligt följande:  

1. Som i avsnitt 2.3 nämnt matchas det användaren säger i <pattern> och för 
alla patterns gjordes en tabell som visade det svenska mönstret och det eller de 
motsvarande engelska mönstret/mönstren. Tabellen visade även hur många 
gånger språkparen förekom, till exempel * JAG FÖLJA MED - * I COME 
(2 ggr). Det var totalt elva svenska mönster som hade mer än en möjlig 
engelsk översättning, av cirka 1800 mönster. Av dessa behövde endast en 
översättas manuellt i AIML-filen för att få in de olika möjliga översättningarna, 
de resterande tio kunde tas bort eller läggas till i substitutionsfilen.  

2. I AIML-filen utfördes sök och ersätt för <pattern>svenskt mönster-
</pattern> med <pattern>engelskt mönster</pattern>.  

3. En liknande sök och ersättning gjordes för alla <srai>svenskt 

mönster</srai> med <srai>engelskt mönster</srai>.  

4. För översättningarna av meningarna i <template> gjordes en lista över de 
unika svaren. Listan sorterades så att de mest specifika svaren kom först och 
sedan de mer generella, till exempel kom haha come on, let’s talk about 
something else före haha.  
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5. En sök och ersätt gjordes sedan för de svenska svaren till de engelska. En 
manuell kontroll behövde sedan göras på de kategorier som innehöll <that>, 
där några fraser kan ha ersatts med jokertecken (*) istället för hela meningar.  

6. En annan manuell justering som behövde göras var att ersätta alla apostrofer 
med ett mellanslag, eftersom AIML gör denna typ av ersättning för all indata 
(till exempel blir that’s that s).  

7. Slutligen utfördes en testkörning och justering, för att rätta till eventuell 
felaktig hantering i de tidigare stegen.   
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5 Utvärdering 
Utvecklingen av det engelska chattsystemet sker iterativt och kommer efter denna 
studie fortsätta utvecklas och förbättras. För fortsatt arbete behövs kunskap om vad 
som är bra och dåligt, var problemen ligger om det finns några sådana och hur bra och 
naturlig agentens engelska är. Därför har det utförts en utvärdering av chatten. Detta 
avsnitt redogör för hur den utvärderingen gick till och under  de resultat som 
utvärderingen gav. 

5.1 Tillvägagångssätt 

Som ovan nämnt ligger kvaliteten på en översättningen i betraktarens öga (Bass, 
2007). För denna översättning kan det tyckas viktigast att ta hänsyn till de som 
kommer att använda chatten. Därför skedde datainsamlingen för utvärderingen på en 
av skolorna för Internationella Engelska Skolan i en mellanstor stad i Sverige. I 
undersökningen deltog totalt 21 elever, vilka har minst en engelskspråkig förälder. 
Datainsamlingen utfördes i två omgångar. Vid första tillfället deltog åtta elever som 
alla gick i sjätte årskursen. Vid tillfälle två deltog tretton elever som gick i nionde klass. 
Det gjordes ingen skillnad mellan grupperna vid de olika tillfällena, gruppindelningen 
berodde endast på elevernas olika skolscheman. 

Vid båda tillfällena fick försöksdeltagarna en kort introduktion till spelet. Deltagarna 
fick sedan spela spelet i det spelläge då agenten tittar på och ställer frågor om hur 
spelet går till. Deltagarna fick skriftliga instruktioner där de skulle följa ett schema, där 
de skulle spela två spelomgångar, chatta med agenten i fem minuter, spela ytterligare 
två gånger, chatta fem minuter till och sedan spela en sista gång då agenten spelar 
spelet själv. Försöket pågick i 45 minuter och försökspersonerna fick följa schemat så 
långt de hann. Målet var dock att alla deltagarna skulle hinna chatta med agenten 
minst en gång. Konversationerna mellan deltagarna och agenten i chatten sparades 
automatiskt under chattens gång. Försöket avslutades med att deltagarna fick fylla i en 
enkät, se bilaga 1. Enkäten bestod av två delar. Den första delen bestod av nitton 
kryssfrågor som översatt i ändamål för denna uppsats, från en enkät från tidigare 
undersökningar i K2D2 i svenska skolor. Frågorna besvaras med en skala från ett till 
fem, där 1 innebär håller inte alls med och 5 innebär håller helt med. Frågorna täcker 
sådant som hur deltagarna upplevde spelet och agenten. Alla frågor var inte aktuella 
för min analys, men kan komma att användas i framtida undersökningar inom K2D2. 
Enkäten avslutades med tre fritextfrågor om hur försöksdeltagarna uppfattade 
agentens engelska.  

Efter datainsamlingen sammanställdes resultaten från enkäterna, totalt 21 stycken. De 
loggade chattarna, totalt 19 stycken, analyserades utefter samma metod som Jönsson 
& Silvervarg (2011) gjorde i sin analys av den svenska versionen av spelet. De använder 
ett fyrskaligt graderingssystem på de yttranden som kommer från agenten, se tabell 1.  
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Tabell 1 - Gradering för agentens yttranden 

Kod Värdering 

3 

2 

RR 

1 

Korrekt 

Delvis lämpligt 

Reparation (Request Repair) 

Felaktigt 

 

Ett korrekt yttrande, 3, innebär att agenten, eller snarare systemet, förstod vad 
användare sa och svarade på ett lämpligt sätt. Då användarens yttrande är icke 
tolkningsbart inleder agenten ett nytt samtalsämne genom ett påstående eller en 
fråga, detta graderas med delvis lämpligt, 2. Agenten utför en reparation, RR, då den 
inte förstår användarens yttrande och ber denne att byta ämne eller förtydliga sig. Ett 
felaktigt svar, 1, graderas när agenten svarar felaktigt. 

 

5.2 Resultat 

Av de loggade chattarna graderades alla agentens yttranden, totalt 370 stycken, se 
figur 19 för exempel på hur yttranden har taggats i en chattkonversation. När 
användaren skriver Hi, how was the game? förstår inte agenten, som i denna chatt 

heter Kim. Agenten ställer istället en egen fråga till användaren. Användaren ger sedan 
sitt svar i tre olika meningar och Kim ger ett medhållande svar på alla tre. Detta blir 
osammanhängande och graderas därför som felaktigt. Nästa yttrande från användaren 
förstår inte agenten heller och ställer återigen en egen fråga. När användaren frågar 
agenten did you like the game? förstår Kim detta och ger ett korrekt svar. När 
användaren svarar yes, so do I förstår inte agenten. Här vet agenten dock om att den 
inte förstår och ber användaren förtydliga sig. Tabell 2 visar antal yttranden med 
gradering, andel i procent och även en jämförelse med vad Jönsson & Silvervarg (2011) 
fick för resultat i sin undersökning på en svensk version av chatten. 

Figur 19 - Exempel på hur agentens yttranden har graderats 
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Tabell 2 - Andel av agentens yttranden 

Kod Antal Andel Svensk 
version 

3 111 30 % 51 % 

2 133 39 % 15 % 

RR 74 20 % 30 % 

1 41 21 % 4 % 

Totalt: 370 100 % 100 % 

 

En knapp tredjedel av agentens yttranden har graderats som korrekta, vilket är mindre 
än den svenska agenten, vars svar var korrekta till 50 %. Majoriteten av agentens 
yttranden, 39 %, graderades med 2. En femtedel, 20 %, av agentens yttranden var 
sådana att agenten inte förstod användarens yttrande och bad denne att förtydliga sig 
eller att säga något annat. 21 % yttranden av agenten var felaktiga.  

Många av enkätfrågorna gav inte något utmärkande resultat, svaren var väldigt 
spridda. Något som dock kom fram var att försöksdeltagarna ansåg att agenten gav 
konstiga svar och att agenten upprepade sig. 18 av 21 personer angav 4 eller 5 (håller 
delvis med och håller helt med) på påståendet Agenten gav konstiga svar. Lika många 
personer hade angett 4 eller 5 på påstående Agenten upprepade sig. 14 av 21 personer 
angav 4 eller 5 på påstående att de hellre ville chatta med agenten än att spela spelet.  

På fritextfrågorna i enkäten gav försöksdeltagarna flera användbara åsikter. De flesta 
verkade överens om att det största problemet med agentens språk var att den inte 
förstod och att den upprepade sig alldeles för mycket. Flera personer ansåg att 
agentens stavning och grammatik var bra, men det var även någon som tyckte att den 
hade några stavfel och grammatikmissar. En försöksdeltagare tryckte på att agenten 
borde öka sitt användande av punktation och stor bokstav i början på mening. De 
flesta försöksdeltagare ansåg att agentens engelska var naturlig men det var någon 
som ansåg den vara robotlik. En person ansåg att agenten skulle vara mer naturlig om 
den använde fler förkortningar av ord. Någon påpekade även att agenten pratade lite 
stelt, som att den hade övat på sina repliker.  
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6 Diskussion 

Dessa avsnitt innehåller en diskussion över uppsatsens resultat. Diskussionen förs 
utefter de frågeställningarna uppsatsen byggs på. Avslutningsvis föreslås vidare arbete 
och framtida forskning kring ämnet. 

6.1 Hur kan ett chattsystem med en virtuell agent översättas? 

Med facit i hand kan det konstateras att det finns många metoder översättning kan 
utföras på. Enligt Ingo(2007) är det bästa om översättaren har målspråket som 
modersmål. Så var inte fallet i denna studie och översättningen riskerar därför att vara 
bristfällig. Dock anser jag att det språk som utgör en chattkonversation är så pass 
okomplicerat att risken är liten för att språket blir anmärkningsvärt bristfälligt. Utöver 
det tror jag att de studier som gjordes på engelska chattar och artiklar om ämnet 
resulterade i större kännedom om hur sådant språk ser ut. Förvisso var de studier som 
gjorts på engelska chattar gjorda i publika chattrum och detta arbete har grundat sig 
på en privatchatt. Dock är studier på privata chattkonversationer mycket svåra att göra 
eftersom de är just privata. Man får helt enkelt anta att språket i privata och publika 
chattrum är tillräckligt lika varandra. Jag tror att de ämnen användarna talar om kan 
vara olika men jag tror inte att själva språkanvändningen skiljer sig stort. 

Denna studies tillvägagångssätt blev att manuellt översätta de ord och fraser i 
dialogsystemet separat från själva källkoden. Det finns helt klart ett flertal nackdelar 
och fördelar med detta tillvägagångssätt. Att översätta ord och fraser skiljt från 
källkoden i ett Excel-dokument ger en god översikt och ger därmed möjlighet till större 
konsekvens i översättandet. Däremot gjorde översättandet i Excel att en del kontext 
gick förlorad. I AMIL-filen syns det tydligare vad varje ord och fras hör till, detta är inte 
lika tydligt i Excel-filen. Vidare blev det mer arbete än förväntat för den person som 
utförde extraheringen och återinföringen av ord, fraser och mönster. Min uppfattning 
var att det var en enkel process för någon som är insatt i källkoden, men så var inte 
fallet. Istället för att enbart behöva söka och ersätta ord, fraser och mönster, var det 
mycket som var tvunget att rättas till. Denna process blev så när som en del av 
översättningsprocessen. Jag tror därför att det hade varit smidigare att utföra 
översättningen direkt i AIML-filen. Det hade förmodligen minskat tiden vi tillsammans 
lagt ner på översättningsarbetet avsevärt. Någon som samtidigt är insatt i AIML-koden 
och i översättningen hade gjort det bättre och mer konsekvent.  

Det kunde även övervägts att använda något hjälpmedel för översättningen, såsom 
maskinöversättning eller ett översättningsminne. Det var visserligen påvisats tidigare 
att maskinöversättning gör så många felaktiga översättningar att det krävs mycket 
efterarbete för att rätta till detta, men eftersom omfånget av K2D2’s dialogsystem är 
så litet kanske detta inte hade tagit så lång tid. Dock kan detta motargumenteras med 
att på grund av dialogsystemets omfång bör det inte ta avsevärt längre tid att utföra 
en manuell översättning. Ett översättningsminne hade antagligen varit mycket 
användbart för översättning direkt i AIML-filen, men eftersom det hade tagit lång tid 
att bygga upp ett passande översättningsminne hade detta inte heller varit ett lämpligt 
alternativ. 



22 
 

6.2 Hur kan en översättning av ett chattsystem utvärderas? 

Utvärderingen har bestått av en analys av chattloggar och av en enkät, från en testning 
av spelet och chatten på 21 elever på en engelskspråkig skola. Agentens yttranden i 
loggarna har graderats och har sedan kunnat jämföras med tidigare analys på den 
svenska versionen av spelet. Enkätsvaren användes huvudsakligen för att utröna 
försöksdeltagarna åsikter om agentens språkliga egenskaper. Analysen har gett några 
riktlinjer för hur det fortsatta arbetet med den engelska versionen bör utföras, vilket 
var det önskvärda resultatet. Fler testtillfällen och fler försöksdeltagare hade dock varit 
användbart, för att få en större uppfattning om vad som behöver åtgärdas och 
förbättras. Hade det funnits fler försöksdeltagare hade det också gått att göra 
statistiska beräkningar på enkäten, som kunde ha gett fler resultat. Naturligtvis hade 
en undersökning i mer naturlig kontext också varit mer gynnsam, det vill säga utanför 
Sverige i ett land där det talas engelska. Dock var en sådan undersökning inte möjlig 
inom ramarna för denna uppsats. 

6.3 Vilka förbättringar behöver översättningen? 

I analysen, då agentens yttranden graderades, framgick det att en knapp tredjedel av 
dessa yttranden var korrekta. Målet med vidare förbättringar bör vara att korrekta 
yttranden från agenten uppnår åtminstone den nivå som den svenska agenten har. Då 
den svenska agenten undersöktes fann Jönsson och Silvervarg (2011) att 51 % av 
yttranden var korrekta och detta bör också den engelska agenten uppnå. Givetvis kan 
den svenska agenten komma att förbättras också men den ligger långt före i 
utvecklingen. Något som bör gå hand i hand med ett ökning av korrekta yttranden och 
som också är önskväsrt, är att minska de svar agenten ger som graderas som delvis 
lämpliga, felaktiga och som reparationer. Av frisvarsfrågorna i enkäten framgick att 
många av deltagarna ansåg att det var mycket som agenten inte förstod och att detta 
var en stor brist som störde.  

Genom enkäten framgick också att de flesta försöksdeltagarna ansåg att agenten gav 
konstiga svar och att den upprepade sig, detta var något som syntes när analysen av 
chattloggarna utfördes. Dessa problem ligger förvisso mer i koden än i översättningen, 
men eftersom problemet inte var lika stort i den svenska versionen borde 
översättningen på något sätt påverkat detta. Oavsett om problemet ligger i koden eller 
i översättningen borde det åtgärdas. Två tredjedelar av försöksdeltagarna angav att de 
hellre chattade med agenten än att spela spelet. Detta kan tyda på att trots agentens 
språkliga brister höjer chatten användarnas engagemang, vilket är målet med chatten. 

I de rent språkliga frågorna verkade de flesta försöksdeltagare anse att agenten 
pratade naturligt. Förslag på att agenten konsekvent skulle använda stor bokstav i 
början på mening och punktationer framkom, samtidigt som andra föreslog att 
agenten kunde använda mer förkortning för att inte låta så stel. Förslagsvis bör 
agentens yttranden i framtiden göras mer grammatiskt korrekta, samtidigt som den 
kan använda en del slang och förkortningar för att inte verka allt för stel. Det kan vara 
svårt att göra alla nöjda eftersom många har sin egen språkliga smak. Detta var något 
som även framgick i målspråksanalysen och jag tror det är viktigt att inte låta agentens 
språk bli för extremt åt något håll, så att språket irriterar så få som möjligt. 
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6.4 Framtida forskning 

Som till synes ovan finns det en hel del förbättringar att göra gällande 
översättningsarbetet av chattsystemet. Några språkliga förbättringar finns att göra, 
men de flesta felen verkar ligga i hur AIML-filen fungerar. Nu är översättningen redan 
gjord och att göra om översättningen direkt i AIML-filen verkar slöseri med tid. Men 
jag rekommenderar att det i framtida arbeten med översättningar av chattsystem 
arbetas med översättningen direkt i den fil systemet är programmerat i. AIML är 
tämligen okomplicerat och bör vara lätt för översättaren att lära sig. På detta sätt tror 
jag att mycket dubbelarbete undviks och översättaren tappar inte heller kontexten. 
Skulle det finnas ett lämpligt översättningsminne tillgängligt rekommenderas det starkt 
av detta används, för ytterligare konsekvens. 

I framtida förbättringsarbete med just denna chatt kommer det mesta arbete att 
behöva göras i själva AIML-filen. Mer korrekta eller lämpliga matchningar av 
<patterns> vore till fördel för att agentens förmåga till en flytande konversation. 
Det vore även önskvärt att det gjordes framtida forskning på den process då text 
extraheras och återinförs från och till AIML-filen. Här kan det undersökas om det finns 
smidigare sätt att göra detta på och om det kanske kan stödjas av något verktyg.  Flera 
jämförelser mellan den engelska och svenska versionen skulle kunna göras. Det vore 
även bra att göra större datainsamlingar vid nästa testning för att statistisk 
uppbackning på de resultat som fås.  
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7 Slutsats 

Översättning av just chattsystem verkar vara ett nytt område. Det finns antagligen 
många sätt att göra detta på och denna studie har funnit ett, som har varit att 
manuellt översätta ord och fraser separerat från den AIML-kod de finns i. Detta sätt är 
förmodligen inte det bästa men det har resulterat i en fungerande chatt i spelet. I 
andra framtida översättningsarbeten rekommenderas att översättningsarbetet sker 
direkt i AIML-filen, för att undvika dubbelarbete och/eller fel i koden. Alternativt 
behövs ett bättre verktyg för att återinföra orden och fraserna till AIML-filen. 
Översättningen har utvärderats på 21 elever på engelska skolan genom enkät och 
analys av chattloggar från försöket. Agentens yttranden har i denna analys graderats 
utefter hur korrekta de var. I framtida analys kan det förslagsvis göras statistiska 
beräkningar från en större mängd data. Fortsättningsarbetet med den översatta 
versionen av chatten bör fokusera på att agenten ska förstå mer, producera fler 
korrekta yttranden samt att en anpassning av språkstilen mot målgruppen bör ske.  
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