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Sammanfattning
Semantiska teorier inom traditionell lingvistik har i huvudsak fokuserat på relationen
mellan ord och de egenskaper eller objekt som ordet står för. Dessa teorier har sällan
varit empiriskt grundade utan resultatet av enskilda teoretikers tankemödor som
exemplifierats med ett fåtal ord. För användning inom översättning eller
maskinöversättning kan ett ords betydelse istället definieras utifrån dess relation till
andra språk. Översättning av texter lämnar dessutom analyserbart material efter sig i
form av originaltext och översättning som öppnar möjlighet för empiriskt grundade
semantiska relationer. En metod för att försöka hitta enspråkiga semantiska relationer
utifrån tvåspråkiga översättningsdata är semantisk spegling. Genom att utnyttja att ord
är tvetydiga på olika sätt i källspråk och målspråk kan semantiska relationer mellan ord
i källspråket hittas utifrån relationen till målspråket. I denna uppsats har semantisk
spegling implementerats och applicerats på tvåspråkiga (svenska och engelska)
ordboksdata. Eftersom de enspråkiga relationerna i semantisk spegling tas fram utifrån
ett annat språk har detta utnyttjas i arbetet för att även ta fram tvåspråkiga semantiska
relationer. Resultatet har jämförts med befintliga synonymlexikon, utvärderats
kvalitativt samt jämförts med ursprungsdata. Resultaten är av varierande kvalitet men
visar ändå på potential hos metoden och möjlighet att använda resultatet som lexikal
resurs inom till exempel lexikografi.
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1. Inledning
Ett av lingvistikens problemområden är semantiken; språklig betydelse. Semantiska
teorier fokuserar traditionellt på relationen mellan ord och vilka begrepp och
egenskaper som denoteras, eller vilka villkor som måste vara uppfyllda för att en sats
ska vara sann. Teorierna är sällan empiriskt grundade utan är produkten av framstående
teoretikers tankemödor som exemplifieras med ett fåtal ord eller satser. Översättare har
angripit semantikens problem på ett mera praktiskt plan i sina försök att bevara
källtextens meningsinnehåll i målspråket. Översättning benämns ofta nedsättande som
ett hantverk som inte tar tillräcklig hänsyn till den vetenskapliga aspekten av
semantiken, men samtidigt är semantiken en väsentlig del av översättning och varje
översättare måste ta beslut angående ords, uttrycks och satsers betydelse. Översättning
av texter lämnar dessutom material efter sig i form av originaltext och översättning som
öppnar möjlighet för analys av de semantiska beslut som tagits. Datorns kapacitet att
handskas med stora mängder data möjliggör också att både testa och utveckla
semantiska teorier utifrån empiriska data. Syftet med databaserade teorier är framförallt
språkteknologiska och fokus hamnar mer på vilka tekniker som möjliggör automatisk
semantik än på att göra teorier som visar människans sätt att handskas med betydelse,
eftersom det viktigaste ur ett språkteknologiskt perspektiv är att semantiska teorier är
empiriskt grundade och precist formaliserade.

En metod för att automatiskt hitta empiriskt förankrade semantiska relationer mellan
ord är semantisk spegling som är utvecklad av Helge Dyvik vid universitetet i Bergen.
Semantisk spegling tar fram lexikala semantiska relationer genom att utnyttja att så
kallad fullständig ekvivalens mellan ord i två språk är sällsynt, det vill säga att ett ord
ofta har flera möjliga översättningar i ett annat språk. Ord i de båda språken har därför
delvis överlappande översättningsmöjligheter som kan användas för att
betydelseuppdela och hitta semantiskt relaterade ord på båda språk och generera
semantiska hierarkier med hypernymer, synonymer och hyponymer. Metoden är ännu
inte helt automatisk utan kräver en mänsklig bedömare som interagerar med
programmet för att förbättra resultatet genom att ändra värden på variabler som styr
uppdelning i delbetydelser och indelning i semantiska kategorier.

I tidigare arbeten av Helge Dyvik har semantisk spegling applicerats på manuellt
framtagna data från en norsk-engelsk parallell korpus. En parallell korpus består av
originaltexter och deras översättningar till ett eller flera språk. I arbetet som ligger till
grund för denna uppsats har metoden semantisk spegling testats på data från en svensk-
engelsk/engelsk-svensk ordbok. Korpusdata och ordboksdata har delvis olika
egenskaper som innebär både fördelar och nackdelar. Ordboksdata har en del praktiska
fördelar jämfört med korpusdata men samtidigt en del teoretiska begränsningar jämfört
med korpusdata. Fördelen med data från en parallell korpus är att de innehåller
empiriska data angående översättningskorrespondenser. De innehåller också rikare
information angående översättningskorrespondenser än vad som är praktiskt möjligt i
en ordbok. Nackdelen är att det kan vara svårt och tidskrävande att extrahera data från
dem. Att ta fram översättningskorrespondenser automatiskt från en parallell korpus

1



med så kallad ordlänkning skulle minimera tidsaspekten men går ännu inte att göra
tillräckligt bra. Tillgången på bra data från parallella korpusar är därför begränsad och
en av anledningarna till att applicera metoden på ordboksdata. Ordboksdata är i viss
mån också en filtrerad version av språket vilket skulle kunna innebära att dess innehåll
är mera i linje med den idealiserade bild av semantiska relationer som lingvistiken står
för. Fördelen med ordboksdata är också att de innehåller mycket få felaktiga
översättningskorrespondenser eftersom de är konstruerade av professionella
lexikografer. Nackdelen med ordboksdata är att de är begränsade i omfång eftersom det
är praktiskt omöjligt att ge en fullständig beskrivning av de ingående språken.
Dessutom är ordböcker skyddade av upphovsrättslagen och får inte användas utan
förlagets samtycke. 

Dyviks syfte med semantisk spegling är framförallt att skapa enspråkiga ordnät, som
WordNet, på andra språk än engelska, därför att ordnät kräver enorma resurser om de
ska konstrueras manuellt. Men eftersom de enspråkiga relationerna tas fram utifrån ett
annat språk så har arbetet i denna uppsats fokuserat på att få fram tvåspråkiga
semantiska relationer. Resultatet presenteras på ett liknande sätt som i en
synonymordbok, det vill säga för varje uppslagsord ges en uppsättning synonymer eller
andra relaterade ord samt en motsvarighet på det andra språket. Presentationssättet
valdes för att möjliggöra en jämförelse med andra lexikala resurser, exempelvis
WordNet eller Merriam-Webster.

1.1 Syfte
Metoden semantisk spegling har i detta arbete implementerats och applicerats på
adjektiv från en svensk-engelsk och en engelsk-svensk ordbok. Syftet är att utnyttja
metodens möjligheter att ta fram semantiska relationer både inom och mellan de båda
språken. Implementationen ska också ge ökad förståelse för hur samspelet mellan
metodens olika datastrukturer påverkar resultatet. Implementationen applicerad på en
stor mängd högkvalitativa data ska visa på metodens potential och
utvecklingsmöjligheter som språkverktyg.

1.2 Rapportens upplägg
Arbetet som ligger till grund för uppsatsen fokuserar på metoden semantisk spegling
och dess resultat. I kapitel 2 beskrivs områden som är relaterade till semantisk spegling
i ett större perspektiv. Det finns mycket mer att skriva om dessa vetenskapliga områden
och praktiker än vad som tas upp i kapitel 2, men förhoppningen är att peka på ett par
områden och resultat som placerar semantisk spegling på den vetenskapliga kartan.
Kapitel 3 beskriver semantisk spegling som metod utifrån Helge Dyviks artiklar och
implementation. Kapitel 4 redogör för hur semantisk spegling realiserats i den
implementation som gjorts i detta arbete. Kapitel 5 gör en jämförande utvärdering med
andra lexikala resurser av de resultat som fås utifrån kapitel 4. Slutligen, kapitel 6
diskuterar kring resultat, metod och utvärdering utifrån vad som gjorts i detta arbete,
tillkortakommanden, förslag till förbättringar samt hur semantisk spegling kan
användas i olika applikationer.
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2. Bakgrund
Semantisk spegling och det arbete som utförts i denna uppsats kan klassificeras som
automatisk lexikografi. För att få en klarare bild vad det innebär kommer traditionell
lexikografi, dess metoder och resultat (ordböcker), dess utveckling mot att använda
elektroniska resurser i sitt arbete presenteras samt datalingvistikens och
språkteknologins försök att automatisera vissa delar av det som en traditionell, ”riktig”
lexikograf gör, i syfte att bistå lexikografer med verktyg och resurser, eller för att
användas i språkteknologiska applikationer såsom ordlänkning,
ordbetydelsebestämning och i förlängningen till exempelvis maskinöversättning och
informationsextrahering.

2.1. Lexikografi 1

Ämnet lexikografi syftar, enligt Svensén, på två saker: 
1. Att samla in, välja ut och beskriva ord från ett eller flera språk; antingen genom

att relatera dem till ord från andra språk eller genom att försöka ge definierande
beskrivningar på samma språk.

2. Att beskriva, utarbeta eller utvärdera metoder för processen ovan.
Grundenheten i lexikografi är det språkliga tecknet, som består av form, betydelse och
funktion. Förenklat är det språkliga tecknet ett ord, men ett ord kan bestå av flera
komponenter, exempelvis engelskans air force. I en ordbok beskrivs det språkliga
tecknet utifrån sin form, betydelse och funktion enligt ett antal lexikografiska
kategorier: formella egenskaper, semantiska egenskaper, kombinatoriska egenskaper,
pragmatiska egenskaper och etymologiska egenskaper. De formella egenskaperna är
sådana som stavning, uttal och böjningsformer. De kombinatoriska egenskaperna berör
ordklasstillhörighet och i vilka kollokationer eller idiom ordet förekommer. De
semantiska egenskaperna handlar om vilken betydelse ordet har i olika användningar.
De pragmatiska egenskaperna beskriver icke-språkliga egenskaper såsom
encyklopedisk information och bruksmässighet. Slutligen beskriver de etymologiska
egenskaperna ordets ursprung. Arbetet i den här uppsatsen har endast fokuserat på de
semantiska egenskaperna: betydelse och betydelseuppdelningar.

2.1.1 Enspråkiga ordbetydelser
Ordbetydelser berör inte homografer, som är att betrakta som två olika ord, utan när ett
ord uppvisar polysemi: flera besläktade betydelser. Indelning av ord i olika
delbetydelser är ett intrikat problem för lexikografen och innebär att analysera olika
betydelsers inbördes förhållande för att dela upp ett ord i lämpligt antal delbetydelser.
Det finns flera olika metoder för att fastställa vilka delbetydelser ett ord kan anses ha
och lexikografens uppgift blir att avgöra hur mycket en betydelse kan avvika innan det
bör bli fråga om en ny delbetydelse. Exempel på metoder för att avgöra ett ords olika
delbetydelser är analys utifrån synonymer och antonymer.

1 Information och exempel under denna rubrik och tillhörande underrubriker är hämtade från
Svensén (1997).  

3



Analys utifrån synonymer innebär att byta ut ursprungsordet mot andra tänkbara
möjligheter för att se om det föreligger betydelsskillnader eller likheter:

säkerhet 1 'trygghet' (sätta sig i ~)
   2 'visshet' (veta med ~ att...)
   3 'pant' (lämna sina smycken som ~)
   4 ...

Analys utfirån antonymer kan se ut på följande sätt:

fast 1 motsats: 'rörlig', 'flyttbar' (~a inventarier)
2 motsats: 'lös', 'mjuk' (~ konsistens)
3 motsats: 'ostadig', 'vacklande' (~ karaktär)
4 motsats: 'tillfällig' (~ anställning)
5 ...

De betydelseskillnader som är viktigast att komma åt är betydelseutvidgning,
betydelsespecialisering och metaforisk användning. Men betydelseuppdelning är inte
absolut och kan och bör diskuteras. 

I en synonymordbok anges ordbetydelse genom att ge ett antal synonymer till
uppslagsordet. Fullständig synonymi är ovanlig utanför fackspråket och det som
normalt anses vara synonymer kallas i lexikografisk termoniologi närsynonymer, vilket
oftast innebär partiell synonymi; synonymi i vissa sammanhang. För att specificera
vilket sammanhang som gäller ges oftast flera synonymer som tillsammans avgränsar
omfattningen av uppslagsordets betydelse:

 norm rättesnöre, regel, förebild, mönster, måttstock

2.1.2 Tvåspråkiga ekvivalenter
Den tvåspråkiga ordbokens syfte är att för ord i ett källspråk ge motsvarigheter,
ekvivalenter, i ett målspråk. Oftast är det ena språket modersmål medan det andra
språket är mer eller mindre okänt. Detta innebär att de båda språken kräver olika
lexikografisk information. Om modersmålet är målspråk behövs till exempel mindre
information om användningsområde och kombinations- möjligheter eftersom dessa
troligen är välkända. Om däremot modersmålet är källspråk krävs mer lexikografisk
information för att kunna välja det uttryck i målspråket som är bäst lämpat.
 
Lexikografens uppgift är att utifrån ett källspråk försöka finna det/de ord i målspråket
som bäst överensstämmer med begreppet i källspråket såväl semantiskt som
bruksmässigt. På grund av olika språks olika begreppssammansättning är det ofta inte
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möjligt att hitta ord i målspråket som överensstämmer exakt med ord i källspråket, så
kallad fullständig ekvivalens. Ett exempel på fullständig ekvivalens är svenskans
skottår och engelskans leap-year. Ibland är ord specificeringar eller generaliseringar av
ett begrepp och då råder enligt lexikografisk terminologi partiell ekvivalens. Exempel
på partiell ekvivalens är svenskans mormor och franskans grand-mère (både farmor
och mormor). Ibland saknas begrepp i målspråket som överensstämmer med
källspråket, något som framförallt gäller kulturspecifika begrepp såsom
julgransplundring. I en ordbok måste information finnas om vilken grad av ekvivalens
som föreligger för att inte användaren ska missförstå användningen av ordet. Ibland
skiljer sig ord åt med avseende på innehåll, som i exemplet ovan med grand-mère, men
ibland kan innehållet vara detsamma men ekvivalenten har en annan bruksmässighet,
det kan till exempel vara ett gammalmodigt uttryck eller ett mera vardagligt använt
uttryck och då måste detta anges. Exempelvis tyskans Glotze som är ett familjärt
uttryck för TV:

 Glotze – (familjärt språk) TV-apparat  

I exemplet med grand-mère har det franska uttrycket två betydelser på svenska: farmor
och mormor. I en ordbok från franska till svenska anges detta genom att dela upp
uppslagsordet i två betydelser samt ange ekvivalensgrad: 

grand-mère 1. (på moderns sida) – mormor
2. (på faderns sida) – farmor

Ett annat mycket vanligt sätt att ange betydelse är att specificera den genom att ange
synonymer på samma språk som uppslagsordet:

1 kap udde cap, pointe
2 kap fångst prise, capture 

Eller genom språkprov:

subtle subtil, hårfin [a ~ difference] ; odefinierbar, obestämbar [a ~ charm], 
svag [a ~ flavour], diskret [a ~ perfume]  

Indelning i betydelser och delbetydelser är till för att främja översättning från källspråk
till målspråk. Indelningen är inte till för att visa källspråkets betydelsestruktur utan
uttryck som är tvetydiga på samma sätt i de båda språken behöver inte
betydelseuppdelas utan det räcker att ange att de är tvetydiga på samma sätt:

liquidate tr likvidera i olika bet. 
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Om däremot flera ekvivalenter till uppslagsordet anges måste ordet betydelseuppdelas:

liquidate tr 1 likvidera, betala [~ a debt] 2 likvidera, avveckla [~ a firm] 3 bildl. 
likvidera, undanröja [~ leaders of the opposition]

2.2 WordNet 2

WordNet är en publikt tillgänglig lexikal resurs på Internet för engelska substantiv,
adjektiv, verb och adverb. Varje ordklass har sitt eget representationssätt och WordNet
består därför av fyra separata semantiska nätverk: ett för varje ordklass som nämnts
ovan. WordNet liknar ett synonymlexikon i sin uppbyggnad på så sätt att nätverken är
organiserade i mängder av synonymer. Dessutom ges information om bland annat
hypernymer, hyponymer, antonymer och meronymer, när detta är lämpligt. WordNet är
också ett enspråkigt lexikon som ger definitioner, språkliga exempel samt morfologisk
information. Relationerna i WordNet är på lexikal nivå och inte på diskursnivå. Det är
därför inte möjligt att relatera exempelvis nät, rack och boll till en övergripande
diskursenhet såsom tennis (Fellbaum, 1998).
WordNet har ända från början varit tänkt som en resurs för datalingvistiska
applikationer. Tanken har varit att erbjuda lika omfattande lexikala kunskaper som
människor har. Problemet med traditionella semantiska teorier har ofta varit
storleksrelaterade och George A. Miller uttrycker det ganska bra i förordet till
WordNet (1998, s. xv):

“An author might propose a semantic theory and illustrate it with some 20 or 50 
English words  (usually nouns), leaving the other 100,000 words of English as 
an exercise for the reader.”

WordNet började därför som ett försök att skala upp teorier om semantiska relationer,
vilket visade sig så lyckat att projektet växte och utvecklades (Miller, 1998).

WordNet har blivit något av en standard och i projektet EuroWordNet3 har ett flertal
andra europeiska länder skapat ordnät utifrån WordNets ramverk och även skapat
relationer mellan de olika ordnätens, även WordNets, synonymmängder (Vossen,
1997). De europeiska ordnäten är av olika omfattning men ännu inte så omfattande som
WordNet.

2.3 Lexikografi – förr och nu
Lexikografin som metod har utvecklats väsentligt under de senaste decennierna och
Atkins (2002), en engelsk lexikograf ger en målande beskrivning av hur hennes och

2 http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/
3 http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/index.html#4
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andra lexikografers arbete utvecklats från när hon började i slutet av 60-talet till dess
hon skrev artikeln. 

Atkins fick arbete som lexikograf för att göra ingångar till den engelsk-franska delen
av en tvåspråkig ordbok. De enda instruktioner hon fick var att hon gärna fick hämta
inspiration från andra ordböcker. Atkins skaffade sig kontakt med en fransyska, Lemy,
som agerade bollplank till de franska översättningarna, men de enda språkliga
hjälpmedel Atkins och Lemy hade till förfogande var sin egen intuition om sitt
modersmål samt andra ordböcker som egentligen bara var andra lexikografers
intuitioner. Efter ett halvår var hon klar med bokstaven H och började med bokstaven
C som tog ytterligare ett år. Förlaget var oroade över det långsamma framskridandet
och de gav Atkins i uppgift att sammanställa en guide för att hjälpa andra så att fler
kunde delta i projektet. När lexikonet slutligen publicerades presenterade förlaget stolt
att alla engelska och franska uppslagsord hade konstruerats av folk med engelska
respektive franska som modersmål. 

Datorns intåg i början på 80-talet förändrade lexikografens arbetsmetoder. Det blev
möjligt att systematisera redaktionsarbetet och minska avståndet mellan lexikografens
utkast till ordboksingångar och slutprodukten: ordboken. Men framförallt möjliggjorde
datorn arbete med stora textdatabaser som hjälpte till att objektifiera lexikografens
arbete (Atkins, 2002). I stort sett går arbetet till på samma sätt nu som då, det som har
förändrats är vilka hjälpmedel som finns till förfogande. Först så görs en
källspråksanalys av det tilltänkta uppslagsordet genom att titta på konkordanser med
ordet i en källspråkskorpus. Detta innebär att lexikografen tittar på i vilka kontexter;
satser och meningar som ordet förekommer i, för att därigenom skaffa sig en
uppfattning om i vilka betydelser ordet kan användas. Vanligen presenteras
konkordanser med det eftersökta ordet, med olika böjning, centrerat med den
omgivande satsen eller meningen till höger och till vänster om sökordet. Statistiska
beräkningar gjorda på korpusen ger data om vilka kollokationer; ord som brukar
användas tillsammans med sökordet, som är vanliga, vilket ger lexikografen hjälp med
att se hur ordet kombineras med andra ord eller i vilken ordklass det brukar användas.
Utifrån dessa resurser kan lexikografen bygga upp en preliminär källspråkssida (med
betydelseuppdelningar, språkliga exempel och förslag till översättningar) av det som
ska bli en ingång i en tvåspråkig ordbok. Därefter lämnas den preliminära ingången till
en lexikograf som ska förse den med ekvivalenter på målspråket (Atkins, 2002). 

Fördelen med elektroniska hjälpmedel är att det är lättare att avgöra vilka ord, uttryck
och kollokationer som är vanliga och som därmed är viktigast att ta hänsyn till.
Nackdelen är att det är ett tidskrävande moment att arbeta med stora textdatabaser om
de inte är anpassade för lexikografisk användning och eftersom ordboksarbete är en
kommersielll verksamhet är tidsaspekten viktig och lexikografen får ofta nöja sig med
att arbeta med tillräckligt bra resurser istället för de bästa (Atkins, 2002). 
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Korpusar anpassade för lexikografiskt bruk är relativt ovanliga, särskilt för mindre
språk, men det finns andra språkresurser som kan användas vid avsaknad av en korpus.
På Sveriges största ordboksförlag Norstedts finns en ordboksdatabas med alla svenska
uppslagsord från alla tvåspråkiga ordböcker med svenska som källspråk. Däremot är
tillgången på utländskt material begränsat och måste tas fram för för varje enskilt språk
genom att titta i ordböcker från andra förlag, tillgängliga elektroniska korpusar eller
internetsökningar (Holm, 2001).

2.4 Parallella korpusar och lexikal semantik
Begreppet parallell korpus är inte helt otvetydig men i den här uppsatsen refererar
parallell korpus till en samling originaltexter och deras översättningar till ett eller flera
språk eftersom det är så termen används inom datorlingvistiken (Veronis, 2000 s. xiii).
Arbete med parallella korpusar anses främja analys av tvåspråkiga fenomen för bland
annat lingvistik, lexikografi, och datalingvistik (Borin, 1999).  Översättning och
maskinöversättning benämns ofta lite nedsättande som ett hantverk snarare än en
vetenskap (se exempelvis Salkie, 1999, Kilgariff, 1997a) och parallella korpusar ses
som en resurs för att göra åtminstone maskinöversättning och översättningsanalys mera
vetenskaplig (Salkie, 1999). 

2.4.1 Ordlänkning
Ordlänkning innebär att i en parallell korpus avgöra vad ord och uttryck översatts till
på en lexikal nivå. Problem uppstår därför att enheter i originaltext och översättning är
relaterade till varandra på ett mer komplext sätt än bara ord för ord som vid exempelvis
idiom, flerordsenheter eller när hela satsdelar kan motsvara varandra utan att det går att
länka de ingående orden på ett vettigt sätt. Ordlänkning måste därför ta hänsyn till
sådana fenomen för att prestera bra. Länkning kan även utföras på fras-, menings-, eller
styckenivå beroende på vilket syfte som avses med den länkade texten. Länkning på
meningsnivå har som syfte att erbjuda lexikografer och lingvister möjlighet att se på
konkordanser, både en- och tvåspråkiga. Generellt sett är det lättare att göra länkning
på större textsegment som stycken eller meningar än att länka på lexikal nivå.
Länkning på lexikal nivå är tänkt att mer eller mindre automatiskt ta fram tvåspråkiga
ekvivalenter för exempelvis lexikografer eller maskinöversättning (Veronis, 2000). 

All länkning bygger till stora delar på vissa antaganden om översättningar: att
meningarnas ordning i originaltext och översättning i stort sätt överensstämmer, att
översättningen innehåller få tillägg eller strykningar, att den största delen länkar
överensstämmer 1:1 och att de få länkar som överensstämmer m:n är begränsade till
små värden på m och n, oftast mindre än eller lika med 2. Dessa antaganden förenklar
länkprocessen men gör den samtidigt känslig för översättningar som inte stämmer med
antaganden. Texter länkade på meningsnivå utgör ofta grunden till länkning på lexikal
nivå. Länkning på ord- och uttrycksnivå kan teoretiskt delas in i två problem: hitta ord
och uttryck i källtext och måltext, och länka dessa till varandra. I praktiken brukar
dock de båda problemen vara beroende av varandra och svåra att utföra var för sig
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(Veronis, 2000). 

De flesta automatiska ordlänkare uppvisar bra precision men alldeles för låg
täckningsgrad (eng. recall) för att användas i några avancerade tillämpningar.
Ordlänkningsprojektet I*Link har för avsikt att förbättra ordlänkning genom att
möjliggöra interaktion mellan en mänsklig bedömare och en automatisk ordlänkare
(Ahrenbergh, Merkel & Petterstedt, 2003). Ordlänkningen i I*Link utgår från en
parallell korpus som är länkad på meningsnivå, en så kallad bitext. Den mänskliga
aktören får i ett grafiskt gränssnitt upp meningspar, en mening från vardera språk, med
I*Links förslag på länkkandidater. Användaren kan sedan godkänna eller ändra de
länkar som systemet föreslår. Baserat på användarens godkännanden och ändringar kan
systemet sedan lära sig att länka allt bättre och målet är att integrera I*Link med en
automatisk ordlänkare som kan utnyttja det som I*Link lärt sig. Då kan hela bitexten
först länkas automatiskt sedan kan den mänskliga användaren få upp ett antal meningar
att ”rätta” och sedan kan systemet länka hela bitexten igen och resultatet kan därmed
förbättras  successivt utan att en människa behöver länka alla meningspar för hand. 

2.4.2 Ordbetydelser
Inom språkteknologin har tvetydiga ord ställt till problem vid applikationer inom
framförallt maskinöversättning (Kilgariff, 1997a). Ordbetydelsebestämning har därför
blivit ett delvis eget område inom språkteknologin. Men ordbetydelsebegreppet är
intimt förknippat med en kulturell tradition av ordböcker och dess egenskaper: den
tryckta sidan, accessmetod (alfabetisk ordning), utrymmesbegränsning och
användningsområde (Kilgariff, 1997a). På en intuitiv nivå är det självklart att ett ord
kan ha flera betydelser, men det verkar saknas en teoretisk grund för den
grundläggande enheten, ordbetydelsen, något som bland annat får praktiska
konsekvenser genom att olika ordböcker delar in ett ord i delvis olika
betydelsemängder. Den grundläggande enheten är inte ordbetydelsen, utan ordet använt
i olika kontexter varifrån mer eller mindre avgränsade kluster kan abstraheras till
ordbetydelser (Kilgariff, 1997b). Kilgariff menar att vad som är att räkna som en
ordbetydelse varierar med syftet för användningen och en ordboks syfte är framförallt
att ge klara gränser för att underlätta användningen. Kilgariff (1998) delar in
ordbetydelsebestämning i två olika problem:

1. Att dela in ord i olika betydelser.
2. Att bestämma i vilken betydelse ett ord används i en kontext. 

Det första problemt är förknippat med traditionell lexikografi och mer relaterat till den
här uppsatsen medan det andra problemet är mer av betydelse vid maskinöversättning.

Ett sätt att lösa det första problemet är genom att analysera parallella korpusar. Dyvik
(1998) använder information från parallella korpusar för att definiera ordbetydelser i ett
språk som en relation till ord i ett annat språk. Det möjliggörs genom att ord är
tvetydiga på olika sätt i olika språk och genom att undersöka hur ett ord översätts i ett
annat språk kan ordets olika betydelser hittas. Liknande idéer presenteras av till
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exempel Ide, Erjavec och Tufis (2002) och Resnik och Yarowsky (1997) då även de
ser översättningar som en möjlighet att definiera ordbetydelser utifrån andra språk.
Resnik och Yarowsky menar att ordbetydelser kan definieras utifrån hur flera olika
språk lexikaliserar ett begrepp. För ett utvalt antal tvåspråkiga ordböcker så måste ett
minimum av dessa språk lexikalisera ett uppslagsord på olika sätt för att det ska anses
ha mer än en betydelse. Fördelen med en sådan definition är att den möjliggör
systematisk utvärdering av ordbetydelser utifrån redan befintliga resurser. Nackdelen,
anser Ide, Erjavec och Tufis, är att ordbetydelsebestämning blir beroende av etablerade
betydelseuppdelningar. Istället anser de att betydelseuppdelningar ska bestämmas
förutsättningslöst utifrån parallella korpusar men återigen genom att se hur ett ord
lexikaliseras i flera olika språk. 
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3. Metodteori - Semantisk spegling
Semantisk spegling är en metod utvecklad av Helge Dyvik (1998, 2002a) för att
automatiskt extrahera semantisk information från tvåspråkiga lexikon baserade på data
från parallella korpusar utan de betydelseuppdelningar eller språkliga exempel som
finns i "vanliga" ordböcker. Dyviks metod skiljer automatiskt ut grova betydelser av ett
ord som sedan används för att ta fram semantiska fält och därefter göra finare
betydelseuppdelningar med hypernyma, hyponyma och synonyma relationer. Syftet
med Dyviks metod är att automatiskt skapa ordnät liknande WordNet på andra språk än
engelska. Den främsta anledningen för att försöka göra ordnät eller andra lexikala
resurser  automatiskt är att det tar lång tid och därmed är kostsamt att göra manuellt. 

3.1 Framtagning av data
För att kunna applicera Dyviks speglingsmetod måste korpusen vara länkad på ordnivå
så att ett tvåspråkigt lexikon kan byggas upp. Den norsk-engelska parallella korpusen,
ENPC, är länkad på meningsnivå (Johansson, Ebeling & Hofland, 1996) och en
sökning på ett engelskt eller norskt ord genererar alla meningar som innehåller ordet
samt motsvarande meningar på det andra språket. Dyvik (1998, 2002a) använder
ENPC för att för hand plocka fram ord för att exemplifiera sin metods användbarhet för
att bygga upp ett ordnät eller en synonymordbok.

Vid framtagning av exempel ur ENPC tar Dyvik bara hänsyn till de översättningar som
han säger vara lingvistiskt motiverade översättningar (eng. linguistically predictable
translations) därmed tar han inte med översättningar som han anser vara felaktiga eller
bara kan motiveras med referens till en speciell text. Han undviker även att ta med
idiom, flerordsfraser eller när det helt saknas en motsvarighet i meningen på det andra
språket. Han tar därmed bara hänsyn till översättningar som han kallar bokstavliga
översättningar. 

Thunes (2003a) beskriver mer i detalj principerna bakom framtagningen av exempel ur
ENPC. Thunes betonar vikten av att den manuella extraheringen av
översättningskorrespondenser ur ENPC är baserad på fastslagna principer, men
samtidigt skriver hon att det är oundvikligt att principerna får viss heuristisk prägel.
Principerna är baserade på framtagning av översättningskorrespondenser från öppna
ordklasser, substantiv, verb, adjektiv och adverb, men hon ser inget hinder i att
speglingsmetoden också skulle testas på slutna ordklasser såsom prepositioner eller
modala hjälpverb. Vid framtagning av översättningskorrespondenser så antas att
texterna är lemmatiserade, vilket de inte är, vilket innebär att sökningen istället sker på
alla böjningsformer av sökordet och därefter tas beslut huruvida ordformen kan
representera mer än ett lemma och endast det lemma som eftersöks tas tillvara. Thunes
ger ett exempel där en sökning på engelska gett en träff på norska presensformen
stoler, vilket gör att nästa sökning sker med alla former av verbet stole och inte på
substantivet stol. Som översättningskorrespondens räknas uttryck som uppenbart fyller
samma funktion i den norska och engelska meningen. Det är inte nödvändigt för
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uttryck att vara synonyma utan de kan vara både specifiseringar och generaliseringar
av varandra. Det är heller inte nödvändigt att de båda uttrycken omges av samma antal
syntaktiska led i sina meningar. Däremot ska uttryckens argument vara förankrade i
samma diskurselement i meningen och fylla samma semantiska roll, eller om det gäller
exempelvis adverb så ska uttrycken referera till eller modifiera samma typ av element i
de båda meningarna. 

3.2 Spegling och Betydelseuppdelning
Utgångspunkten för betydelseuppdelningen är ett ord i det uppbyggda lexikonet,
exempelvis norska substantivet tak (Dyvik 1998 & 2002a). I lexikonet har tak fem
möjliga översättningar till engelska: roof, ceiling, cover, grip, hold. Det finns ingen
information om vilken betydelse vart och ett av orden har; om de är relaterade till
varandra eller inte. Om översättningen till norska av vart och ett av roof, ceiling,
cover, grip och hold slås upp i lexikonet kommer varje ord att generera "sin" mängd av
möjliga översättningar.

Figur 3.1. Relationen mellan mängder av översättningar med utgångspunkt från 
norskans tak (Dyvik, 1998). 

Resultatet av varje uppslagning, det vill säga möjliga översättningar, kallar Dyvik en t-
image; t:et står för translational relation. Hädanefter kommer t-image benämnas
spegel. Det är uppslagningarna i lexikon fram och tillbaks som gör att Dyvik kallar
metoden semantisk spegling (eng. Semantic Mirrors), eftersom varje uppslagning visar
ett ords möjliga betydelser i ett annat språk. Beroende på var i processen uppslagningen
sker kallas resultatet första, inverterade, andra eller betydelsebegränsade spegeln.
Första spegeln är utgångsordets översättningar, inverterade spegeln är översättningarna
av varje ord i första spegeln och andra spegeln är översättningarna av varje ord i
inverterade spegeln. Den betydelsebegränsade spegeln är ingen uppslagning utan här
fås grova betydelseuppdelningar fram genom att begränsa den andra spegeln med hjälp
av den första så att de ord i den första spegeln som förekommer tillsammans i den
andra spegeln, det vill säga är möjliga översättningar till samma ord, är relaterade
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betydelser. Varje spegel, förutom den betydelsebegränsade spegeln, är således en
mängd av mängder där varje delmängd representerar ett ords möjliga översättningar. 

3.2.1 Spegling - tillvägagångssätt
Varje språk ses som en algebra och översättning ses som en relation mellan algebror.
Ett ords betydelse  ses som definierat av denna översättningsrelation (Dyvik 1998):
Översättningsrelationen, t är en relation mellan två algebror: källspråk och målspråk.
t = {<a, b> | a är ett ord i källspråket, b är ett ord i målspråket, och b är en optimal
översättning av a i någon kontext}
Dessutom är översättningsrelationen symmetrisk, t*  är inversen av t, det vill säga om a
är en möjlig översättning av b så är b en möjlig översättning av a. Däremot så är
översättningsrelationen inte transitiv; svenska höger  översätts till engelska med right,
right kan översättas med rätt och rätt kan översättas med dish, vilket inte innebär att
höger kan översättas med dish.

Med utgångspunkt från denna översättningsrelation mellan två språk definierar Dyvik
sina speglar:
� Den första spegeln av ett ord a i källspråket är den största mängd i målspråket där

varje b satisfierar översättningsrelationen t(a, b). Dyvik kallar även denna mängd för
LPT (set of Linguistically Predictable Translations).

(roof, ceiling, cover, grip, hold)
Exempel 3.1. Första spegeln av norska tak.

� Den inverterade spegeln är den första spegeln av varje ord i LPT. Snittet av
mängderna i den inverterade spegeln innehåller alltid minst utgångsordet a.

roof  - > (tak, møne, loft, hvelving) 
ceiling - > (tak, hvelving,takpanel) 
grip - > (tak, grep, gripeevne)
hold - > (tak, grep, stilling, rotfeste) 

                cover - > (tak, ly, lokk, skjulested, skjul, lag, tykning, dekke, 
omslagsbilde, omslag, mappe)

Exempel 3.2. Inverterade spegeln av tak.

� Den andra spegeln utgår från den inverterade spegeln. Ta unionen (U) av mängderna
i den inverterade spegeln och ta bort a, det vill säga U- {a} . Ta därefter fram första
spegeln för varje ord som är kvar i U. Betydelseuppdelningen baserar sig på den
andra spegeln och anledningen till att a utesluts ur U är att annars skulle varje försök
till betydelseuppdelning resultera i att alla ord i LPT kommer att vara direkt eller
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indirekt relaterade till varandra. Men om det finns ord i målspråket som bara har a
som översättning så kommer dessa ord inte att komma med i den andra spegeln
eftersom a tagits bort ur U. Sådana ord kan vara till exempel terminologi av olika
slag, egennamn eller som ofta verkar vara fallet spuriösa betydelser på grund av
korpusens begränsade storlek. För att dessa ord inte ska tappas bort i
speglingsprocessen så tas de omhand och inkluderas i den andra spegeln. 

(roof, peak) 
(roof, loft)
(roof, ceiling, vaulting, vault, arch)

 (ceiling) 
 (cover)
 (cover, thicket)

(cover, shed) 
(cover, hiding-place) 
(cover, shelter) 
(cover, way, team, stratum, party, line, layer, incrustation, 
group, company, class) 
(cover, turnabout, compress, change) 
(cover, file, briefcase) 
(cover, lid)  
(grip)
(grip, hold, grasp, control) 
(hold, roots)
(hold, working hours, work, time, status, situation, service, 
score, role, post, position, job, employment, appointment)

Exempel 3.3. Andra spegeln av tak.

Den andra spegeln innehåller många ord som uppenbart inte har med tak att göra utan
de förekommer i den andra spegeln på grund av tvetydiga betydelser hos orden i den
inverterade spegeln. För att komma åt de betydelser som är relaterade till tak tas den
betydelsebegränsade spegeln fram.

� Den betydelsebegränsade spegeln fås genom att ta bort alla ord i mängderna i den
andra spegeln som inte är en översättning av a, det vill säga inte finns med i första
spegeln av a.
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(roof, ceiling)
(ceiling)
(roof)
(cover)  
(grip)  
(hold)
(grip, hold)

Exempel 3.4. Den betydelsebegränsade spegeln av tak.

I den betydelsebegränsade spegeln så finns det ett överlapp mellan de olika mängderna
som utnyttjas för att göra en grov betydelseuppdelning. 

3.2.2 Heuristisk utökning av första spegeln 
Den första spegeln innehåller alla de ord som enligt lexikonet ett ord, a, kan översättas
till. Men det kan finnas ytterligare ord i lexikonet som a skulle kunna översättas till. En
kategori av sådana ord är när a finns med som översättning till ett ord b men där b inte
finns med i första spegeln av a. I sådana fall så lägger Dyvik (2002b) till b i första
spegeln av a innan resten av speglingarna utförs.

Baserat på den första och inverterade spegeln så gör Dyvik (2003b) ytterligare en
utvidgning av den första spegeln: Om tillräckligt många ord i den inverterade spegeln
av a kan översättas till samma ord, b, men b inte finns med i första spegeln av a, och
dessutom minst ett ord i den inverterade spegeln av a som kan översättas till b pekas på
av tillräckligt många av orden i första spegeln av a, då anser Dyvik att man kan lägga
till b i den första spegeln av a. "Tillräckligt många" har Dyvik testat sig fram för att
hitta och med de värden han använder så anser han sig funnit tillräckligt stöd i sina
exempel för att kunna utöka sina speglar ytterligare. Dyvik (2003b) ger ett exempel
utifrån norskans stødig för att visa resultatet av en heuristisk utökning av första
spegeln. Stødig kan enligt lexikonet översättas till engelska med firm och steady, vilka
i sin tur kan översättas tillbaka till norska med ett antal ord utöver stødig (se figur 3.2,
nedan)
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Figur 3.2. Första och inverterade spegeln av norskans stødig (Dyvik 2003b).

I figur 3.3 så pekar "tillräckligt många" ord, minst tre och minst en fjärdedel, av orden i
den inverterade spegeln (den med alla norska ord) tillbaka på ett engelskt ord: solid,
samtidigt som "tillräckligt många" ord i den första spegeln, minst två, pekar på minst
ett av orden som pekar på solid, i det här fallet tre ord: fast, god och sikker. 
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Figur 3.3. Minst tre och minst en fjärdedel av orden i den inverterade spegeln 
pekar på solid, samtidigt som minst ett ord i den inverterade spegeln som pekar 
på solid pekas på av minst två ord i den första spegeln (Dyvik 2003b).

Resultatet blir att solid läggs till i den första spegeln av stødig och ses därmed som en
möjlig översättning till stødig.

3.2.3 Betydelseuppdelning 
Betydelseuppdelningen sker genom att ta unionen av alla mängder med överlappande
element i den betydelsebegränsade spegeln (se exempel 3.4). Enligt de data Dyvik har
använt har norskans tak tre (orelaterade) betydelser: 

1. roof, ceiling
2. cover
3. grip, hold

Resultatet av betydelseuppdelningen är beroende av vilka möjliga översättningar som
finns i lexikonet, därför ses betydelse 1 och 2 av tak som orelaterade trots att de kanske
inte borde vara det (Dyvik, 1998). Denna första betydelseuppdelning är att betrakta
som en grov betydelseuppdelning  och den förfinas senare och delas upp i ytterligare
delbetydelser genom att ta fram semantiska fält och tilldelas semantiska särdrag (se
avsnitt 3.3 Semantiska fält och 3.4 Hierarkibaserade semantiska särdrag).  
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Tvetydighet, vaghet och betydelseuppdelning 

Dyvik (1998) exemplifierar vad som händer med ord med vaga respektive tvetydiga
betydelser när dessa speglas och betydelseuppdelas. Tvetydiga ord, som i exemplet tak
ovan, blir tvetydiga relativt det språk som det speglas emot. Tak till exempel är
tvetydigt med avseeende på engelskan i de tre betydelser som den delas upp i. Om ett
ord med vag betydelse speglas så kommer detta att visa sig genom att mängderna i den
betydelseuppdelade spegeln i hög grad är direkt eller indirekt relaterade till varandra.
Vaga ord verkar heller inte vara så språkrelativa som de tvetydiga orden utan Dyvik
skriver att det verkar mer hänga samman med fenomenet som denoteras. Dyvik
exemplifierar med norskans god som i den grova betydelseuppdelningen, enligt Dyviks
data, motsvaras av engelskans able, affectionate, all right, attractive, beneficial,
bright, clear, comforting, delicious, easy, excellent, fair, favourable, fine, firm, first-
rate, fortunate, fresh, friendly, full, genuine, good, kind, nice, peaceful, pleasant,
plentiful, positive, satisfactory, sizeable, solid, sound, spectacular, steady, superb,
sweet, thorough.

3.3 Semantiska fält
När orden i lexikonet har delats upp i grova betydelser utnyttjas dessa för att hitta
semantiska fält. Ett semantiskt fält representerar ett meningskontinuum, som egentligen
inte är en betydelse utan snarare den samlade betydelsen av många semantiskt
relaterade ord (Dyvik 1998). Dyvik menar att sådana semantiskt relaterade ord i
källspråket kommer att ha direkt eller indirekt överlappande översättningar i
målspråket. Genom att de semantiska fälten i varje språk tas fram med hjälp av det
andra språket så kan de semantiska fälten paras ihop för att få ett fält i vardera språk
som motsvarar varandra begreppsmässigt. 

 (kjærlig, snill, forekommende, tiltalende, gemyttlig, behagelig, velsmakande, 
deilig, lekker, nydelig, vakker)

      (loving, kind, charming, pleasing, delicious, cute, beautiful)
Exempel 3.5. Motsvarande semantiska fält på norska och engelska, parafraserat 
ur Dyvik (2002a). 

Både Dyviks exempel och beskrivning av semantiska fält överensstämmer ganska väl
med lingvistisk teori angående semantiska fält (se exempelvis Lyons, 1977). Men
Lyons påpekar att det saknas en bra  formalisering av begreppet semantiskt fält och de
försök som finns lämnar möjligheter för att se ett språks hela vokabulär som ett
semantiskt fält, något som visar sig hos Dyvik genom att ett semantiskt fält ofta
innehåller vad som intuitivt verkar vara flera semantiska fält av typen i exempel 3.5.
Dyviks antagande om att ord i semantiska fält kommer att ha överlappande
översättningar kan också ifrågasättas för vissa typer av semantiska fält. Det är till
exempel inte särskilt troligt att färgbegreppet har överlappande översättningar eftersom
det skulle innebära att olika färger ibland skulle översätttas till andra färger än den
ursprungliga färgen. Detsamma gäller för ett annat typexempel på ett semantiskt fält,
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nämligen släktskapsrelationer. 

Indelningen i semantiska fält baserar sig på den grova betydelseuppdelningen och varje
grov betydelse kommer att tillhöra ett unikt semantiskt fält. Två ord, a och b, tillhör
samma semantiska fält om det finns ett ord i målspråket som har en betydelse som
innehåller både a och b. En konsekvens av detta är att om en grov betydelse innehåller
vad som borde vara flera betydelser så innehåller också det semantiska fältet flera
intuitivt orelaterade betydelser. Dyviks beskrivning av framtagning av semantiska fält
är svårtolkad men går i stort ut på att möjliggöra att slå ihop överlappande grova
betydelsemängder. Det finns vissa restriktioner på hur de grova betydelsemängder ska
överlappa för att de ska kunna sägas vara i samma semantiska fält men restriktionerna
är ofta inte tillräckliga för att det ska finnas en tydlig semantisk relation mellan de
ingående orden i ett fält (se bilaga A för ett exempel på Dyviks semantiska fält). Men
poängen med de semantiska fälten verkar, namnet till trots, inte vara att de är
semantiskt enhetliga utan att de grova betydelserna kan utökas så att så många
relaterade ord som möjligt finns med. Det gör inte så mycket att det dessutom kommer
med en hel del orelaterade ord därför att särdragstilldelningen (se avsnitt 3.4) ser till att
strukturera den semantiska relationen mellan de ingående orden.

Orden i de semantiska fälten rangordnas enligt frekvens i delmängderna i den
betydelsebegränsade spegeln. Dyvik (1998) menar att högfrekventa ord i lexikonet har
en mer prototypisk, ospecificerad betydelse i relation till mer lågfrekventa ord.

3.4 Hierarkibaserade semantiska särdrag
Utifrån orden i de semantiska fälten, rangordningen av orden samt de möjliga
översättningar av ett ord som finns i det motsvarande fältet tilldelas varje ord ett antal
särdrag som representerar ordets betydelse. Ord som är högt rankade i det semantiska
fältet, och som därmed anses ha en mer ospecificerad betydelse relativt lägre rankade,
tilldelas särdrag som lägre rankade ord sedan ärver. Därmed skapas semantiska
särdragsstrukturer som bevarar översättningsrelationen och som dessutom relaterar ord
i samma språk till varandra (Dyvik, 2002a). 

Särdragstilldelningen börjar med det högst rankade ordet, pk14, i det ena fältet samt det
ord, pk2, i det andra fältet som är högst rankat av pk1:s möjliga översättningar. Från
pk1 och pk2 skapas ett särdrag, [pk1|pk2], som tilldelas pk1 och pk2. Detta särdrag
tilldelas också till möjliga översättningar av pk1 och pk2 som är lägre rankade än pk1
respektive pk2. Därefter fortsätter särdragstilldelningen med de lägre rankade orden på
samma sätt. Varje ord, b, tilldelas därmed en mängd särdrag som består av dels egna
särdrag, med b som en komponent i särdraget, och dels ärvda särdrag som inte har b
som en komponent utan har ärvts från ord högre upp i hierarkin (Dyvik, 1998). Ett
hypotetiskt exempel på resultatet av särdragstilldelningen visas nedan. 

4 Pk är Dyviks notation och står för engelskans peak.
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animal djur
[djur|animal] [djur|animal]

dog horse hund häst
[djur|animal] [djur|animal] [djur|animal] [djur|animal]
[hund|dog] [häst|horse] [hund|dog] [häst|horse]

mare stallion sto hingst
[djur|animal] [djur|animal] [djur|animal]  [djur|animal]
[häst|horse] [häst|horse] [häst|horse]            [häst|horse]
[sto|mare] [hingst|stallion] [sto|mare]            [hingst|stallion]

Figur 3.4. Semantiska särdragsstrukturer (parafraserat ur Dyvik, 2002a).

Den semantiska särdragsstrukturen representerar ords betydelse och visar semantisk
närhet baserat på hur stor del av särdragen som är gemensamma. För att två ord ska
vara möjliga översättningar till varandra måste de båda orden dela ett avgörande
särdrag. Ett avgörande särdrag är ett särdrag som konstruerats från åtminstone ett av de
båda tecknen, det vill säga: Om  a och c  kan sägas dela ett avgörande särdrag beror på
om de har tilldelats ett av två särdrag, [a|x] eller [x|c], där x är ett godtyckligt tecken.
Resultatet av särdragstilldelningen ligger sedan till grund för generering av ingångar i
ett synonymlexikon. 

3.5 Generering av lexikoningångar
Dyvik (2003a) definierar de semantiska relationerna synonymer, hypernymer,
hyponymer och relaterade ord utifrån betydelsernas egna och ärvda semantiska särdrag
samt två gränsvärden: SynsetLimit, som reglerar fördelningen av ord mellan de
semantiska relationerna, respektive OverlapThreshold, som reglerar hur många
delbetydelser en betydelse kan delas upp i. Varje särdrag har tilldelats till ett antal ord
som är särdragets betydelsemängd.

En hypernym till en betydelse5, s, är: En betydelse som har ett eget särdrag som s har
ärvt samt en betydelsemängd större än SynsetLimit.

En synonym till en betydelse, s, är: En betydelse som antingen (i) har ett eget särdrag
som s har ärvt och en betydelsemängd mindre än eller lika med SynsetLimit, eller (ii)
en betydelse som har ärvt ett av s egna särdrag och detta särdrag har en
betydelsemängd mindre än eller lika med SynsetLimit.

5 Dyvik använder sense för att poängtera att varje ord nu är associerat med en mängd särdrag; en
betydelse. 
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Ett relaterat ord till en betydelse, s, är: En betydelse som inte är en synonym men som
också har ärvt samma särdrag som , s, och detta särdrag har en betydelsemängd mindre
än eller lika med SynsetLimit.

En hyponym till en betydelse, s, är: En betydelse som har ärvt ett av s egna särdrag och
har en betydelsemängd som är större än SynsetLimit.

Värdet på SynsetLimit, tillsammans med distinktionen mellan egna och ärvda särdrag,
reglerar alltså vilken semantisk kategori som en betydelse tilldelas. OverlapThreshold
och indelning i delbetydelser baseras på överlapp mellan betydelsemängder som
tilldelats olika särdrag. OverlapThreshold har ett värde mellan 0 och 1 som
representerar procentuellt överlapp mellan två betydelsemängder. Om överlappet
mellan mängderna är högre än OverlapThreshold så tillhör de samma  delbetydelse.
Både SynsetLimit och OverlapThreshold är databeroende och det finns därför inget
generellt värde som genererar det bästa resultatet för en given ingång. Nedan visas tre
exempel av engelskans fine med olika värden på SynsetLimit och OverlapThreshold
som hämtats från nätversionen6 av Dyviks arbete.

fine
(Translation: pen, liten, tynn, fin, vakker, god. )
Hyperonyms: little, more.
Synonyms: attractive, beautiful, fragile, good-looking, handsome, 

magnificent, nasty, neat, new, nice, open, pretty, small, splendid,
sweet, thin.

Related words: charming, delicate, elegant, fair, flimsy, frail, grand, 
impressive, lean, lovely, sensitive, skinny, slender, slight, slim, 
smart, tiny, very, warm, weak.

Exempel 3.6. Fine, med SynsetLimit = 20, och OverlapThreshold = 0.05

I detta exempel så har engelskans fine en betydelse med ett antal hypernymer,
synonymer och relaterade ord. En minskning av SynsetLimit till 10 istället för 20
förändrar betydelsestrukturen för  fine och fler ord blir hypernymer istället för
synonymer enligt definitionerna av semantiska relationer ovan. Dyviks resultat
fokuserar mest på enspråkiga relationer men det finns pekare, (se exempel 3.6 vid
Translation) till ord i det andra språket som är relaterade till utgångsordets betydelser.

6   http://ling.uib.no/~helge/mirrwebguide.html  
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fine 
(Translation: pen, liten, tynn, fin, vakker, god. )
Hyperonyms: small, nice, little, more.
Synonyms: attractive, beautiful, good-looking, handsome, magnificent, 

nasty, neat, new, open, pretty, sweet.
Related words: delicate, elegant, fragile, grand, impressive, sensitive, 

smart, splendid, thin.
Exempel 3.7. Fine, med SynsetLimit = 10, och OverlapThreshold = 0.05

Enligt exempel 3.7 så har fine fortfarande bara en betydelse något som kan ändras
genom att öka värdet på OverlapThreshold till 0.2.

fine
Hyperonyms: little, more.
Subsense (i)

(Translation: vakker, pen. )
Synonyms: attractive, beautiful, good-looking, handsome, nasty, 

neat, new, nice, open, pretty, sweet.
Related words: charming, fair, lovely, magnificent, splendid, very, 

warm.
Subsense (ii)

(Translation: tynn, liten. )
Synonyms: small.
Related words: flimsy, fragile, frail, lean, skinny, slender, slight, 

slim, thin, tiny, weak.
Subsense (iii)

(Translation: fin. )
Synonyms: magnificent.
Related words: delicate, elegant, fragile, grand, impressive, 

sensitive, smart, splendid, thin.
Exempel 3.8. Fine, med SynsetLimit = 20, och OverlapThreshold = 0.2.

I exempel 3.8 så har alltså en ökning av värdet på OverlapThreshold resulterat i att fine
delas upp i tre delbetydelser. Den första delbetydelsen har att göra med positiva ord för
utseende och karaktärsdrag  medan den andra delbetydelsen härrör till fine i betydelsen
liten eller näpen, och den tredje delbetydelsen har att göra med fine i betydelsen
utmärkt. Genom att manipulera variablerna SynsetLimit och OverlapThreshold kan
således ingången för ett ord förändras för att få fram den ingång som anses bäst lämpad
för avsedda syfte.
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3.6 Dyviks implementation
Dyvik har låtit implementerat sin metod i ett antal olika varianter, bland annat en
Medley-interlisp version som han gett mig tillgång till, men det finns även en publikt
tillgänglig variant på nätet: http://ling.uib.no/~helge/mirrwebguide.html där det går att
manipulera bland annat SynsetLimit och OverlapThreshold och se vad det innebär samt
se resultat från Dyviks data.

I stora drag fungerar programmet så att det bygger upp en databas utifrån två
lexikonfiler av speglar, betydelseuppdelningar och semantiska fält som beskrivits
tidigare. Beräkningen av semantiska fält sker genom en global utsökning av ordens
grova betydelser. Därefter kan olika ords speglar och grova betydelseuppdelningar
visas, och semantiska särdrag kan tilldelas. När de semantiska särdragen tilldelats kan
dessa visas dels som listor och dels som latticer och användaren kan också välja att få
se hur ordens enspråkiga synonymordboksingångar ser ut. 

3.7 Utvärdering av semantisk spegling
Resultat från Dyviks speglingsmetod har utvärderats med avseende på precision och
täckningsgrad (eng. recall) jämfört med två publikt tillgängliga lexikala resurser på
Internet: Merriam-Webster Online Thesaurus och Princeton WordNet (Thunes, 2003b).
Dessa båda lexikala resurser används som jämförelseresurser i kraft av sin auktoritet
inom området. Dock är användandet av dessa båda som jämförelseresurser inte helt
oproblematiskt och kvalitativa aspekter har tagits till vara i utvärderingen för att
komplettera den strikt kvantitativa jämförelsen. Den kvalitativa jämförelsen är manuell,
därmed tidskrävande, och har bara utförts på några få exempel.

För att exemplifiera utvärderingsmetoden använder sig Thunes av det engelska
adjektivet pleasant och de lexikoningångar som ges av Dyviks speglingsmetod,
Merriam-Webster samt WordNet.

pleasant

     (Translation: god, hyggelig, pen, snill, vacker.)

Hyperonyms: gentle, good.

Synonyms: all right, amiable, benign, friendly, good-humoured, good-
natured, jolly, kind, kindly, lovely, mild, pleasing, polite, smiling, 
soft, sweet.

Related words: attractive, beautiful, charming, comfortable, cozy, cute, 
delightful, dishy, enchanting, fair, fancy, graceful, handsome, 
happy, magnificent, ornate, picturesque, pleasruable, pretty, well.

Exempel 3.9. Pleasant från Dyvik (Thunes 2003b).
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pleasant
Sense 1
pleasant (vs. unpleasant) - (affording pleasure; being in harmony with 
your taste or likings; "a pleasant person to be around"; "we had a 
pleasant evening together"; "a pleasant scene"; "pleasant sensations")

   => dulcet - (extremely pleasant in a gentle way; "the most dulcet 
swimming on the most beautiful and remote beaches")

   => enjoyable, gratifying, pleasurable - (affording satisfaction or 
pleasure; "the company was enjoyable"; "found her praise 
gratifying"; "full of happiness and pleasurable excitement"; 
"good printing makes a book more pleasurable to read")

   => fine - ((of weather) pleasant; not raining, perhaps with the sun 
shining; "a fine summer evening")

   => grateful - (affording comfort or pleasure; "the grateful warmth of 
the fire")

   => idyllic, pastoral -(suggestive of an idyll; charmingly simple and 
serene; "his idyllic life in Tahiti"; "the pastoral legends of 
America's Golden Age")

   => beautiful - ((of weather) highly enjoyable; "what a beautiful day")
   Also See-> good-natured#1; nice#1; pleasing#1

Sense 2
pleasant - (pleasant in manner or behavior; "I didn`t enjoy it and 

probably wasn't a pleasant person to be around")
   => nice (vs. nasty) --  (pleasant or pleasing or agreeable in nature or 

appearance "what a nice fellow you are and we all thought you 
so nasty" - George Meredith; "nice manners"; "a nice dress"; "a 
nice face";"a nice day"; "had a nice time at the party"; "the 
corn and tomatoes are nice today")

Exempel 3.10. Pleasant från WordNet.

24



Entry Word: pleasant
Function: adjective
Text: 1 highly acceptable to the mind or senses <a pleasant personality>

 <a pleasant respite>
Synonyms agreeable, congenial, favorable, good, grateful, gratifying, 

nice, pleasing, pleasurable, pleasureful, welcome
Related Word cheerful, cheering, cheery, glad, joyful, joyous; alluring, 

attractive, charming, pretty; convivial, engaging
Contrasted Words displeasing, distasteful; harsh; obnoxious, repellent, 

repelling, repugnant, repulsive
Antonyms unpleasant
2 
Synonyms FAIR 2, clarion, clear, cloudless, fine, sunny, sunshine, 

sunshiny, unclouded, undarkened
Exempel 3.11. Pleasant från Merriam-Webster.

De tre resurserna skiljer sig åt med avseende på hur betydelser, delbetydelser och
semantiskt relaterade ord är presenterade och jämförelsen delas upp i en jämförelse
mellan ordmängder och betydelseuppdelningar. Semantisk spegling genererar inte
antonymer eller kontrasterande ord så dessa har inte tagits hänsyn till vid jämförelserna
med Merriam-Webster och WordNet.

Skillnaderna i presentation av semantiskt relaterade ord mellan de olika resurserna har
gjort att Thunes valt att se alla dessa som en mängd som hon kallar R-mängd (R för
relaterad). En jämförelse mellan de olika resursernas R-mängder för pleasant visar ett
ganska litet överlapp mellan de olika mängderna (se figur 3.5) och Thunes ifrågasätter
Merriam-Webster och WordNet som bra referenser för utvärdering av nya lexikala
resurser, samtidigt som hon konstaterar att ords synonymer och betydelseuppdelningar
inte är på förhand givna sanningar.
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Figur 3.5. Snittet mellan R-mängderna för pleasant från Dyvik, Merriam-
Webster och WordNet (Thunes, 2003b).

3.7.1 Precision
Den kvantitativa delen av precisionsmåttet är hur stor del av orden från
speglingsmetoden som finns med i varje resurs. Den kvalitativa delen av
precisionsmåttet innebär att manuellt avgöra om orden från speglingsmetoden rimligen
skulle ha kunnat ingå i Merriam-Webster respektive WordNet. 

Den kvantitativa jämförelsen med Merriam-Webster och WordNet genererar en
precision för pleasant på 7 av 38 (18,4 %), respektive 4 av 38 (10,5 %). De ord som
Thunes anser sig kunna inkludera i den kvalitativa justeringen är för Merriam-Webster:
amiable, beautiful, benign, comfortable, cosy, cute, delightful, enchanting, friendly,
gentle, good-humoured, good-natured, graceful, handsome, kind, kindly, lovely,
magnificent, mild, picturesque, polite, soft, sweet. Anledningen till att Thunes tycker
att dessa rimligen skulle kunna ha varit med i Merriam-Webster är att hon tycker orden
faller inom ramen för den definierande beskrivningen av den första betydelsen av
pleasant: highly acceptable to the mind or senses <a pleasant personality> 
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all right
amiable
benign
comfortable
cosy
cute

delightful
dishy
enchanting
fancy
friendly
gentle
good-humoured
graceful
handsome
happy
jolly
kind
kindly
lovely
magnificent
mild

ornate
picturesque
polite
smiling
soft
sweet
well

attractive
charming
fair
good
pretty

pleasing
pleasurable

beautiful
good-natured dulcet

enjoyable
idyllic
pastoral

fine
grateful
gratifying
nice

agreeable
alluring
cheerful
cheering

cheery
clarion
clear
cloudless
congenial
convivial
engaging
favorable
glad

joyful
joyous
pleasureful
sunny
sunshine
sunshiny
unclouded
undarkened
welcome



<a pleasant respite>. De ord som hon inte tycker rimligen skulle kunna vara med är:
all right och well, som hon tycker är för generella, samt dishy, fancy, happy, jolly,
ornate och smiling, som hon tycker är för specifika. Gemensamt för dessa ord är enligt
Thunes att de kan användas i kontexter som inte nödvändigtvis är pleasant. En
kvalitativ justering av precisionen med hänsyn till de ord som Thunes anser sig kunna
inkludera ger en precision på (7+23)/38 = 79 %. 

För WordNet anser Thunes att all right, amiable, attractive, benign, charming,
comfortable, cosy, cute, delightful, enchanting, fair, friendly, gentle, good-humoured,
graceful, handsome, happy, jolly, kind, kindly, lovely, magnificent, mild, picturesque,
polite, pretty, smiling, soft, sweet och well, rimligen skulle kunna varit med enligt den
definierande beskrivning av betydelse 1 : affording pleasure; being in harmony with
your taste or likings. Vilket ger en justerad precision på:  (4+31)/38 = 92 %.

Exemplet med pleasant verkar vara representativt såtillvida att en ganska låg
ursprunglig precision ökar om en kvalitativ justering utförs. Men strikt kvantitativt så
är precisionen ganska låg och dessutom varierar den väldigt mycket beroende på vilka
ord som jämförs. Thunes tycker ändå att resultatet visar att speglingsmetoden med en
kvalitativt justerad precision är väl lämpad som resurs för att bygga synonymordböcker
eller ordnät.

3.7.2 Täckning (recall)
Den kvantitativa täckningsgraden (eng. recall) mäts som antalet gemensamma ord
genom antalet ord i respektive jämförelseresurs. Även detta mått kompletteras med en
kvalitativ justering av resultatet som grundar sig på vilka ord som finns med i
Merriam-Webster respektive WordNet men som inte finns med i ENPC och därmed är
omöjliga för speglingsmetoden att hitta. Det finns ytterligare två fall där
speglingsmetoden missar, men som Thunes inte anser vara rättvist att kvalitativt justera
för eftersom det beror på metodens egenskaper, och det är om det inte har gått att hitta
en vettig översättningskorrespondens där ordet finns med, eller förekomster där ordet
endast översätts till samma ord alltid och som speglingsmetoden därmed inte kan
relatera till något annat ord.
Den kvantitativa täckningsgraden är för Merriam-Webster 7 av 31 (21 %) och för
WordNet 4 av 12 (33 %).  En kvalitativ justering där ord från respektive
jämförelseresurs plockats bort, av anledning ovan nämnd, ger en kvalitativt justerad
recall för speglingsmetoden jämfört med Merriam-Webster på 7 av 26 (27 %). Alla ord
i WordNets ingång för pleasant förekommer i ENPC och därför blir det ingen
kvalitativ justering av täckningsgraden.

Även här verkar exemplets siffror vara representativa, det vill säga en ursprungligt låg
täckningsgrad ökar något med en kvalitativ justering. Den kvalitativa justeringen av
täckningsgrad ger inte samma markanta ökning som för precision, men Thunes anser
det viktigare att metoden kan uppvisa hög precision därför att konstruktion av ordnät
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eller synonymlexikon är mer beroende av få felaktiga ord än en hög täckningsgrad.

3.7.3 Jämförelse av betydelseuppdelning
En kvalitativ jämförelse mellan betydelsuppdelningen av pleasant i Merriam-Webster,
WordNet och Dyviks speglingsmetod utfördes också. Både Merriam-Webster och
WordNet ger två delbetydelser för pleasant, men Thunes (2003b) menar att den ena av
de två betydelserna är att betrakta som hypernym till den andra. Thunes skriver att
pleasant har en vid mening angående egenskaper som uppfattas som trevliga eller
njutbara. I snävare betydelser så refererar pleasant till trevliga eller njutbara
egenskaper i specifika domäner såsom väder, smakupplevelser eller karaktärsdrag. Det
finns ett visst överlapp av pleasantness i dessa domäner som representerar de vaga
egenskaperna hos pleasant och gör gränserna luddiga mellan olika delbetydelser.

Med speglingsmetoden kan antalet delbetydelser ändras genom att ändra värdet på
variabeln OverlapThreshold. Eftersom speglingsmetoden bara gett en vag betydelse för
pleasant så ökar Thunes värdet på OverlapThreshold för att se om det ökar likheten
med Merriam-Websters och WordNets ingångar för  pleasant. Resultatet blir att
spegelmetodens pleasant-ingång delas upp i två delbetydelser där den ena har ord som
härrör till beteende och den andra till utseende. 

pleasant
Hyperonyms: gentle, good.
Subsense (i) 

(Translation: god, hyggelig, snill.)
Synonyms: all right, amiable, benign, friendly, good-humoured,

good-natured, jolly, kind, kindly, lovely, mild, pleasing, 
polite,smiling, sweet.

Related words: comfortable, cozy, delightful, happy,
 pleasurable, well.

Subsense (ii) 
(Translation: pen, vakker.)
Synonyms: soft.
Related words: attractive, beautiful, charming, cute, delightful,

dishy, enchanting, fair, fancy, graceful, handsome, 
lovely, magnificent, mild, ornate, picturesque, 
pleasurable, pretty, sweet.

Exempel 3.12. Dyviks Pleasant med SynsetLimit = 20, och OverlapThreshold  =
0.175 (Thunes, 2003b). 

En ytterligare ökning av OverlapThreshold ger tre delbetydelser men det ger enligt
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Thunes ingen kvalitativ förbättring eftersom två av delbetydelserna blir så relaterade att
det som blir synonymer i den ena betydelsen blir relaterade ord i den andra betydelsen. 

pleasant
Hyperonyms: gentle, good.
Subsense (i) 

(Translation: snill.)
Synonyms: all right, amiable, benign, friendly, good-humoured,
good-natured, jolly, kind, kindly, mild, pleasing, polite, smiling,
sweet.

Subsense (ii) 
(Translation: god, hyggelig.)
Synonyms: lovely.
Related words: all right, amiable, comfortable, cozy, 
delightful, friendly, happy, pleasing, pleasurable, polite, well.

Subsense (iii) 
(Translation: pen, vakker.)
Synonyms: soft.
Related words: attractive, beautiful, charming, cute, delightful,
dishy, enchanting, fair, fancy, graceful, handsome, lovely, 
magnificent, mild, ornate, picturesque, pleasurable, pretty, 
sweet.

Exempel 3.13. Dyviks Pleasant med SynsetLimit = 20, och OverlapThreshold
= 0.25 (Thunes, 2003b). 

Den ingång som visas i exempel 3.12 tycker Thunes ganska bra fångar både en vidare
betydelse av pleasant, nämligen de båda hypernymerna gentle och  good, samtidigt
som den fångar två mer specifika betydelser av pleasant som visar hur olika domäner
kan beskrivas som pleasant. Därmed anser hon att jämförelsen av delbetydelser väl
motsvarar de båda jämförelseresurserna: Merriam-Webster och WordNet.
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4. Genomförande
Baserat på Dyviks teori gjordes en implementation i  Java 1.4 för att programmet
senare skulle bli lättare att integrera som en resurs i I*Link. Implementationen gjordes
för att kunna utnyttja metoden semantisk spegling för att komma åt semantiska
relationer både inom och mellan de båda språken. Dyviks egen implementation
användes som referensmaterial för att göra jämförelser av indata/utdata. Eftersom
Dyviks program tog så lång tid för att bygga upp en databas av alla speglar,
betydelseuppdelningar och semantiska fält och dessutom inte klarade så stora
datamängder som behövdes så valdes en alternativ programstruktur som hädanefter
kommer att kallas ettordsstrategin. 

Med ettordsstrategin utförs beräkningar lokalt utifrån ett ord istället för att bygga upp
en databas av alla ord. De skilda strategierna gjorde att vissa problem fick lösas på ett
något annorlunda sätt än Dyvik beskrivit, vilket gjort att även resultaten skiljer sig
något från Dyvik. En fördel med Dyviks strategi är att alla beräkningar endast behöver
göras en gång för att sedan vara tillgängliga medan en fördel med ettordsstrategin är att
det går att uppdatera lexikonet utan att behöva göra om omfattande beräkningar. 

4.1 Data
I olika delar av implementeringsprocessen har olika data använts. I början användes
mycket små  påhittade lexikon, ett tiotal uppslagsord, för att kontrollera att
programmodulerna gjorde “rätt”. Därefter provades data från Norstedts engelska
fickordbok (1996) på cirka 12000 uppslagsord i vardera del. Men även om denna
datamängd var betydligt större så innehöll den för få relationer mellan olika
uppslagsord för att Dyviks metod skulle vara användbar. De data som till slut använts
för att testa metodens kapacitet är adjektiv från Norstedts stora svensk-engelska
(1993a) och engelsk-svenska (1993b) ordböcker, vilket innebär cirka 11000 respektive
15000 uppslagsord. Adjektiven tillhandahölls i elektroniskt format av Norstedts Förlag
AB. Eftersom ingen uttömmande utvärdering av alla ord var tänkt att göras så tog
endast ord med tecknen a-ö, A-Ö, bindestreck och mellanslag med i datamängden och
ord som innehåller exempelvis apostrof ignorerades. Dessutom så har ett litet lexikon
med många interna relationer satts ihop genom att spegla för hand utifrån pleasant i
datamängden med adjektiv. Detta lexikon sattes ihop för att kunna göra jämförelser
med Dyviks resultat på samma data.  

Datamängderna har inte använts som de ser ut i en ordbok utan all information förutom
uppslagsord och dess möjliga översättningar har plockats bort. Detta innebär att de
ursprungliga betydelseuppdelningarna i ordböckerna inte använts utan i lexikonfilerna
har informationen presenterats enbart som uppslagsord och dess möjliga översättningar,
eftersom det är denna typ av dataformat som Dyviks metod förutsätter.
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awesome skräckinjagande hemsk formidabel väldig 
toppen jättefin superb

Exempel 4.1. Dataformat: första ordet är uppslagsord och resten är en platt lista 
av möjliga översättningar.

4.2 Beskrivning av implementationen
Användaren laddar in två lexikonfiler, en från svenska till engelska och en från
engelska till svenska. Metoden är visserligen relativt språkoberoende men i detta arbete
har endast svenska och engelska använts och programmets gränssnitt är anpassat efter
dessa språk. De båda lexikonfilerna vänds så att alla ord och uttryck som är
översättningar i den ena lexikonfilen även finns som uppslagsord i den andra
lexikonfilen, dessutom utökas ingångarna med översättningar som “fattas” på det sätt
som beskrivs i första stycket under rubrik 3.2.2. Vändningen och utökningen görs för
att utnyttja data maximalt och motiveras med att översättningsrelationen är symmetrisk
(se avsnitt 3.2.1) och påverkar egentligen inte resultatet negativt. Men vändningen
genererar en del märkliga uppslagsord, exempelvis (från,hörande_till)_Canterbury.
Dessutom har ord som inte är uppslagsord från början en tendens att bli för små på
grund av att lexikograferna på Norstedts inte ägnat samma omsorg åt att ta fram
översättningsekvivalenter för dessa ord.

När användaren laddat in lexikonfilerna väljer denne ett utgångsord och detta ord
speglas och delas in i grova betydelser. En av de grova betydelserna väljs och två
korresponderande semantiska fält tas fram och tilldelas särdrag. Utifrån
särdragstilldelningen presenteras ordet tillsammans med relaterade ord i samma språk
samt relaterade ord till det ord i det andra språket som bäst överensstämmer med
ursprungsordets betydelse. 

4.2.1 Spegling och betydelseuppdelning
Utifrån det ord som användaren valt som utgångspunkt så tas ordets första, inverterade,
andra och betydelsebegränsade spegel fram enligt Dyviks beskrivning, med undantaget
att den första spegeln inte utökas heuristisk på det sätt som beskrivs i andra stycket
under rubriken 3.2.2. Nedan visas ett exempel utifrån svenskans gåtfull och dess olika
speglar. Den första spegeln visar ordets översättningsmöjligheter. Den inverterade
spegeln visar översättningsmöjligheter för varje ord i den första spegeln. Den andra
spegeln visar översättningsmöjligheter för varje ord (utom utgångsordet) i unionen av
den inverterade spegeln, det vill säga utan dubletter. I den betydelsebegränsade spegeln
grupperas ord ihop baserat på vilka ord i den första spegeln som förekommer i samma
mängd i den andra spegeln.  

Första spegeln av gåtfull
(mysterious puzzling enigmatic enigmatical mystic oracular )
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Inverterade spegeln av gåtfull
(mystisk gåtfull hemlighetsfull dunkel mysteriös hemlighetsfull_[av_sig] 
förtegen mysko mystifik oförklarlig )
(förbryllande gåtfull brydsam benig )
(förbryllande gåtfull otydbar )
(förbryllande gåtfull )
(mystisk inre ockult dold förborgad gåtfull kryptisk overklig trolsk 
besynnerlig magisk )
(orakelmässig orakel- gåtfull )

Andra spegeln av gåtfull
(mysterious mystic mystical arcane inscrutable numinous occult queer 
uncanny unco unearthly weird )
(secretive mysterious Orphic furtive )
(dusky obscure dark darkish gloomy dim vague abstruse mysterious 
ambiguous cloudy cryptic darkling darksome deep dun faint feeble foggy 
hazy indistinct inner misty muddy murky nebulous opaque profound 
sneaking tenebrous transcendental turbid twilit vaporous vapoury 
woolly )
(mysterious )
(reticent secretive cagey coy mysterious secret tight-lipped )
(odd weird mysterious doomy screwy )
(inexplicable unaccountable mysterious baffling causeless inscrutable 
insoluble irresoluble uninterpretable )
(bewildering perplexing confusing puzzling baffling disconcerting 
enigmatic enigmatical intriguing )
(awkward perplexing embarrassing puzzling )
(bony full_of_bones scraggy tricky puzzling osseous pernickety spiny )
(indecipherable undecipherable enigmatic uninterpretable )
(inner interior inside internal indoor inward intrinsic essential immanent 
inbred intestine intimate intramural intrapersonal moral mystic visceral )
(occult hermetic hermetical mystic )
(hidden concealed latent secret blind close lurking mystic obscure occult 
private privy quiet recondite sneaking submerged sympathetic ulterior 
unseen veiled )
(hidden secret cryptic latent mystic occult privy recondite )
(cryptic mystic )

(fortsättning på nästa sida)
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(unreal illusory aeriform fictitious insubstantial mystic shadowy 
unsubstantial visional )
(magic[al] bewitching weird elfin elfish fairy magic magical mystic 
witching )
(strange peculiar odd queer funny curious extraordinary eccentric 
extravagant mystic outlandish quirky rum singular uncouth whimsical )
(magic magical mystic occult talismanic wizard )
(oracular Delphian Delphic sibylline )
(oracular )

Betydelsebegränsade spegeln av gåtfull
(mysterious(2) mystic(2) )
(mysterious(2) )
(puzzling(2) enigmatic(2) enigmatical(1) )
(puzzling(2) )
(enigmatic(2) )
(mystic(2) )
(oracular(1) )

Exempel 4.1. Första, inverterade, andra och betydelsebegränsade spegeln av 
svenskans gåtfull. De ord i den andra spegeln som förekommer i den första 
spegeln är fetstilta. Siffrorna inom parentes anger ordens frekvens i den 
betydelsebegränsade spegeln.

Den betydelsebegränsade spegelns överlappande mängder slås ihop till grova
betydelser, enligt Dyviks beskrivning. De grova betydelserna presenteras för
användaren som väljer en betydelse att gå vidare med. Dessutom tas ordens frekvens i
den betydelsebegränsade spegeln tillvara för att senare användas i rangordningen av
orden i de semantiska fälten. 

0. (oracular(1) )
1. (mysterious(2) mystic(2) )
2. (puzzling(2) enigmatic(2) enigmatical(1) )
Exempel 4.2. Betydelseuppdelning av gåtfull.

Resultatet av betydelseuppdelningen blir att gåtfull anses ha tre betydelser på engelska.
I det här fallet kanske det kan tyckas vara felaktiga betydelseuppdelningar och
Norstedts stora svensk-engelska ordbok ger gåtfull endast en betydelsemängd:
mysterious, puzzling, enigmatic[al]. Att oracular och mystic inte finns med i Norstedts
betydelsemängd beror på att lexikonet utökats (se avsnitt 4.2 eller första stycket i
avsnitt 3.2.2). Mängderna i den betydelsebegränsade spegeln måste ha icke-tomma snitt
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för att betydelser ska kunna relateras till varandra och för att de ska ha det måste orden
förekomma tillsammans i den andra spegeln. Detta ger upphov till ibland fler
betydelseuppdelningar än önskvärt, ibland färre betydelseuppdelningar än önskvärt
samt ibland bra betydelseuppdelningar. Ofta förekommer enstaka ord som egna
betydelser trots att de intuitivt borde vara med i någon annan betydelsemängd, som
oracular i exempel 4.2, detta beror på att dessa enstaka ord inte finns med i den andra
spegeln tillsammans med något annat ord i första spegeln och då har metoden inte
tillräckligt stöd för att inkludera ordet i någon annan betydelse. Ibland kan det
naturligtvis finnas fog för att låta enstaka ord stå som egna betydelser, exempelvis
svenska adjektivet led delas in i två betydelser:

 0. (tired(1) )
 1. (ugly(7) nasty(6) hideous(4) crabbed(3) evil(3))
Exempel 4.3. Betydelseuppdelning av led.

Problemet är att betydelser med endast ett ord är återvändsgränder och semantisk
spegling kan i den fortsatta processen inte hitta relaterade ord till led i betydelsen tired.
Betydelseuppdelningen är bara ett steg i processen mot att hitta semantiskt relaterade
ord och det är tänkt att särdragstilldelningen ska hjälpa till att skilja ut olika
delbetydelser av ett ord. 

4.2.2 Semantiska fält
Användaren väljer en av de grova betydelserna och från denna och utgångsordet
skapas två semantiska fält, ett i vardera språk, som motsvarar varandra
begreppsmässigt. Semantiska fält är den del av implementationen som mest skiljer sig
åt från Dyviks beskrivning. Den största skillnaden är att ettordsstrategin gör att hela det
semantiska fält som Dyvik hittar med en global utsökning av sökrymden inte alltid
hittas när sökningen sker lokalt utifrån ett ord och den valda betydelsen.
Ettordsstrategins lokala sökning hittar en delmängd av det semantiska fält som Dyviks
metod hittar. En annan skillnad är att sökandet efter semantiska fält baserar sig på den
betydelsegränsade spegeln och inte som hos Dyvik på de grova
betydelseuppdelningarna. Anledningen är att betydelseuppdelningen på grund av
praktiska svårigheter inte var färdigimplementerad när implementationen av semantiska
fält påbörjades. För små datamängder gav dessutom strategierna i stort sett samma
resultat, men när större datamängder användes upptäcktes ganska stora skillnader.

34



(mystisk(9) gåtfull(4) magisk(3) förborgad(3) dold(3) trolsk(3) oförklarlig(2) 
mysko(2) ockult(2) besynnerlig(2))

(mystic(24) weird(15) occult(12) secret(12) queer(11) hidden(11) mysterious
(10) magic(8) magical(7) privy(6) recondite(5) inscrutable(4) latent(4) cryptic
(2))
Exempel 4.4. Två motsvarande semantiska fält utifrån gåtfull och betydelse 1: 
mystic, mysterious (se exempel 4.2).

Fördelen med små semantiska fält är att de till skillnad från Dyviks fält faktiskt i
många fall liknar ett traditionellt semantiskt fält med en tydlig relation mellan de olika
orden. Nackdelen är att de semantiska fälten på grund av ettordsstrategin inte innehåller
alla semantiskt relaterade ord och eftersom även de semantiska fälten bara är ett steg på
vägen mot slutresultatet så är det egentligen viktigare att inte missa ord än att få fram
semantiskt sammanhängande fält.

Det första semantiska fältet fås genom att ta fram den betydelsebegränsade spegeln för
alla ord i den valda betydelsen och ta bort de mängder som inte innehåller utgångsordet
och därefter ta unionen på de mängder som finns kvar. Det andra semantiska fältet fås
genom att ta fram den betydelsebegränsade spegeln för alla ord i det första semantiska
fältet och ta bort de mängder som inte innehåller något av orden i den valda betydelsen
av utgångsordet, och ta unionen av de mängder som finns kvar. Här summeras också
ordens frekvens i de betydelsebegränsade mängderna eftersom frekvens tillsammans
med de semantiska fälten ligger till grund för särdragstilldelningen. En konsekvens av
denna metod för framtagning av semantiska fält är att det andra semantiska fältet
tenderar att bli större än det första därför att framtagning av det första fältet är baserat
på färre ord, utgångsord och vald betydelse, jämfört med det andra fältet, baserat på
vald betydelse och första fältet (se exempel 4.5). 
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(nedrig(20) usel(19) tarvlig(18) avskyvärd(15) eländig(12) lumpen(12) 
skamlig(11) neslig(9) vidrig(9) vanhedrande(7) urusel(7) simpel(7) skändlig(6)
hemsk(6) infam(2) snöd(1))

(mean(121) vile(94) foul(61) wretched(54) infamous(45) low(43) lousy(36) 
shabby(35) mangy(34) sordid(31) base(30) wicked(30) nasty(28) paltry(28) 
ignominious(27) ignoble(27) horrid(25) low-down(23) miserable(21) poor(21)
rotten(20) shoddy(19) vulgar(19) frightful(19) common(18) homely(17) ratty
(16) dirty(15) abject(13) rank(12) abominable(12) dishonourable(10) 
outrageous(10) worthless(10) dismal(10) menial(10) loathsome(10) scurvy(9) 
heinous(9) shameful(9) illiberal(9) ornery(9) obnoxious(9) atrocious(8) bum
(8) odious(8) stinking(7) disreputable(7) verminous(7) inglorious(6) 
disgraceful(6) caitiff(6) lewd(6) plebeian(6) hateful(6) villainous(5) nefarious
(4) despicable(4) unspeakable(4) caddish(4) opprobrious(3) indign(2))
Exempel 4.5. Två motsvarande semantiska fält utifrån svenskans infam.

Snedfördelningen vid framtagning av semantiska fält gör också att utgångsordet (som
hamnar i det första fältet) tenderar att bli högre rankat än vad det egentligen skulle
vara, medan det andra fälten har en mer rättvisande rangordning. En
testimplementation där betydelsen användes istället för den betydelsebegränsade
spegeln utarbetades senare, men den har inte integrerats med särdragstilldelningen. Den
andra versionen av semantiska fält lider också av att det andra fältet tenderar att bli
större och snedfördelat och eftersom sökningen efter fältet sker lokalt hittas fortfarande
bara en delmängd av det fält som Dyviks program hittar. 

4.2.3 Särdragstilldelning
Särdragstilldelningen utgår från de semantiska fälten, den inbördes rangordningen
(mängdfrekvens) mellan ord i ett fält och relevanta delar av ett ords första spegel. Med
relevanta delar av ett ords första spegel menas de ord som finns med i det semantiska
fältet. Även särdragstilldelningen skiljer sig något från Dyviks beskrivning, på grund
av skillnader hos de semantiska fälten, se avsnitt 4.2.2, och svårigheter att tolka Dyviks
särdragstilldelning exakt. Men intuitionen bakom särdragstilldelningen är bevarad och
möjliggör att se utgångsordets semantiska relation till andra ord i de båda semantiska
fälten, det vill säga både inom och mellan de båda språken.

Utgångspunkt för särdragstilldelningen är det högst rankade ordet, pk17, i det första
semantiska fältet. Därefter tas de relevanta orden från pk1:s första spegel fram och
därifrån väljs det ord, pk2, som är högst rankat i det andra fältet. Ett särdrag
konstrueras av pk1 och pk2 och tilldelas pk1, pk2 och de ord i de  relevanta delarna av
pk1:s och pk2:s första speglar som är lägre rankade än pk1 och pk2 i respektive fält.
Därefter upprepas processen med det näst högst rankade ordet i det första fältet, men

7Beskrivningen följer Dyviks notation och pk står för engelskans peak, se avsnitt 3.4. 
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som pk2 väljs det högst rankade ord som inte använts som pk2 tidigare. Så långt
överensstämmer implementationen med Dyviks beskrivning, men i den fortsatta
processen uppstår det två problem som lösts på ett sätt som det inte finns tillräckligt
stöd för i Dyviks teori: 

1. De ordmängder varifrån nya pk2 tas tenderar att ta slut, det vill säga alla
potentiella pk2 har redan använts en gång.

2. På grund av ofullständigheter hos de semantiska fälten saknar ibland ord en
relevant mängd av  möjliga översättningar från den första spegeln.

Det första problemet, att potentiella pk2 redan använts och inte borde användas igen,
löses genom att använda det ord som är högst rankat i den relevanta mängden av pk1:s
första spegel, trots att detta ord redan använts som pk2 tidigare. Det andra problemet
löses genom att inte tilldela sådana ord några särdrag. Lösningarna får egentligen ingen
konsekvens för slutresultatet i ettordsstrategin därför att ord som ger upphov till
problem två inte är tillräckligt semantiskt relaterat till utgångsordet för att det skulle
komma med som synonym, relaterat ord etcetera. Ord som ger upphov till problem ett
kommer att ha ärvt tillräckligt många särdrag för att fortfarande  bevara den semantiska
relationen till ursprungsordet. Ett autentiskt exempel på resultatet av
särdragstilldelningen visas i figur 4.1.

Figur 4.1. Semantisk hierarki utifrån gåtfull.

På grund av att de semantiska fälten är ofullständiga gäller särdragsstrukturerna enbart
för utgångsordet. Därmed kan orden i särdragsstrukturen bara sägas innehålla den
semantiska relationen mellan gåtfull och övriga ord och det går inte att se den faktiska
relationen mellan exempelvis dold och förborgad. Om förborgad däremot hade varit
utgångsord så skulle särdragsstrukturen visa på en närmare semantisk relation mellan
dold och förborgad än vad som är fallet i figur 4.1.

4.2.4 Tvåspråkiga synonymmängder
När de semantiska fälten tilldelats särdrag så tas en preliminär tvåspråkig
synonymordboksingång  fram med utgångsordet och dess motsvarighet i det andra
språket. Som utgångsordets motsvarighet räknas det tecken i det andra språket som
ingår i utgångsordets egna särdrag. Om utgångsordet har mer än ett eget särdrag tas
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motsvarigheten från det egna särdrag som först tilldelades, därför att detta särdrag
innehåller det ord i det andra språket som är högst rankat i den relevanta delen av
utgångsordets första spegel och som inte använts som pk2 innan. Innehållet i den
preliminära synonymordboksingången tas fram utifrån utgångsordets och dess
motsvarighets respektive egna och ärvda särdrag, samt de värden som användaren
sätter på variablerna SynsetLimit och OverlapThreshold. 

gåtfull
    subsense 1
   Synonyms: mystisk mysko oförklarlig
   Related words: besynnerlig dold förborgad magisk ockult 

trolsk 

mysterious
    subsense 1
   Synonyms: mystic   
   Related words: inscrutable occult queer weird

Exempel 4.6. Resultat utifrån svenskans gåtfull.

Exempel 4.6 visar resultatet som fås utifrån svenskans gåtfull och betydelsen
mysterious, mystic. Om exempel 4.6 jämförs med exempel 4.4 så visar trädstrukturen
att de ord som har en direkt relation till gåtfull, det vill säga mystisk, mysko och
oförklarlig blir synonymer medan de ord som har en relation till gåtfull genom något
annat ord hamnar som relaterade ord.   

Den preliminära ingången kan förändras interaktivt, för att bättre stämma överens med
användarens intuition angående ordens semantiska struktur, genom att användaren
ändrar värdena på SynsetLimit och OverlapThreshold för att på så sätt förändra
delbetydelser och vilka ord som blir hypernymer, synonymer eller hyponymer, eller om
användaren vill se fler relaterade ord. I exempel 4.7 visas hur en ordboksingång kan
förbättras genom att ändra värden på SynsetLimit och OverlapThreshold. 
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ball
 subsense 1

   Hyperonyms: häftig
   Synonyms: döbra dödsbra extrem helskön jättefin jättegod 

jättehäftig jättekul jätteskön sagolik schysst toppenbra överdriven
     subsense 2
   Synonyms: kraftig
   Related words: brännande eldig glödande het hetsig hård mustig 

mättad pepprad sexig skarp svår varm vild våldsam

super
   subsense 1
   Hyperonyms: great
   subsense 2
   Synonyms: cool far-out groovy

Exempel 4.7. Synonymordboksingång med utgångspunkt från svenskans 
ball. Defaultvärden på synsetLimit = 20 och overlapThreshold = 0.05    

Eftersom ball har en delbetydelse (subsense 2) som inte känns som en betydelse av
ball och de två delbetydelserna av super verkar vara samma betydelse så ändras
värdena på synsetLimit och overlapThreshold för att förbättra resultatet. Det är svårt att
på förhand se vilka värden variablerna ska ha men efter ett par försök så kan resultatet i
exempel 4.8 fås fram.

ball
    subsense 1
   Hyperonyms: häftig kraftig
   Synonyms: döbra dödsbra extrem helskön jättefin jättegod 

jättehäftig jättekul jätteskön sagolik schysst toppenbra överdriven
      

super
    subsense 1
   Hyperonyms: great
   Synonyms: cool far-out groovy

Exempel 4.8. Synonymordboksingång med utgångspunkt från svenskans 
ball. SynsetLimit = 15 och OverlapThreshold = 0.

Att sätta OverlapThreshold till 0 innebär att alla delbetydelser slås ihop till en. Detta
innebär att OverlapThreshold är ett något mildare tröskelvärde än vad Dyvik definierar
det som: större än eller lika med istället för bara större än. Att sätta synsetLimit till 15
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innebär i exempel 4.8 att de relaterade orden till ball i exempel 4.7, som ändå inte var
relaterade har tagits bort och kvar finns endast kraftig som hamnar som ett hypernymt
begrepp till ball.

Den preliminära ingången kan inte manipuleras hur som helst utan
särdragstilldelningen sätter vissa begränsningar, till exempel så kan ett tecken bara ha
max så många delbetydelser som det har särdrag. Även indelningen i semantiska
kategorierna är begränsad av särdragen och SynsetLimit enligt de definitioner av
semantiska kategorier som även beskrivits under rubrik 3.5:

En hypernym till en betydelse, s, är: En betydelse som har ett eget särdrag som s har
ärvt samt en betydelsemängd större än SynsetLimit.

En synonym till en betydelse, s, är: En betydelse som antingen (i) har ett eget särdrag
som s har ärvt och en betydelsemängd mindre än eller lika med SynsetLimit, eller (ii)
en betydelse som har ärvt ett av s egna särdrag och detta särdrag har en
betydelsemängd mindre än eller lika med SynsetLimit.

Ett relaterat ord till en betydelse, s, är: En betydelse som inte är en synonym men som
också har ärvt samma särdrag som , s, och detta särdrag har en betydelsemängd mindre
än eller lika med SynsetLimit.

En hyponym till en betydelse, s, är: En betydelse som har ärvt ett av s egna särdrag och
har en betydelsemängd som är större än SynsetLimit.

Både utgångsordet och dess motsvarighet kan vara tvetydiga på olika sätt och det är
kanske bara en betydelse som delas.  I exempel 4.9 utifrån svenskans störtskön
innehåller den engelska motsvarigheten awesome  två betydelser varav bara den ena är
relaterad till störtskön.
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störtskön
    subsense 1
   Synonyms: toppen
   Related words: ball hipp häftig jättebra jättesnygg
      

awesome
    subsense 1
   Synonyms: cool super awful
   Related words: fabulous fantabulous groovy mega wicked first-

rate immense smashing terrific frightening terrible terrifying
Exempel 4.9. Synonymordboksingång för störtskön och dess engelska 
motsvarighet awesome. SynsetLimit = 20 och overlapThreshold = 0.05   

En ökning av värdet på OverlapThreshold för awesome delar upp ordet i en negativ
och en positiv betydelse där den positiva betydelsen väl motsvarar betydelsen av
störtskön.

störtskön
    subsense 1
   Synonyms: toppen
    Related words: ball hipp häftig jättebra jättesnygg
   

awesome
    subsense 1
   Synonyms: cool super
   Related words: fabulous fantabulous groovy mega wicked first-

rate immense smashing terrific
   subsense 2
   Synonyms: awful
   Related words: frightening terrible terrifying wicked

Exempel 4.10. Awesome uppdelad i en positiv och en negativ betydelse. 
SynsetLimit = 20 och OverlapThreshold = 0.2. 

Vilken betydelse av de två, i exempel 4.10, som är relaterad till störtskön är upp till
användaren att avgöra eftersom det inte finns explicit information angående detta. I
exempel 4.10 är det inga problem eftersom det är tydligt vilken av betydelserna av
awesome som är relaterat till störtskön, men det är inte alltid som det är lätt att avgöra
eftersom olika delbetydelser av ett ord ofta är snarlika.
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5. Jämförelse med andra lexikala resurser
Resultatet från den implementation av semantisk spegling som beskrivs i kap 4 har
jämförts med andra lexikala resurser på ett liknande sätt som under rubrik 3.7, det vill
säga resultatet jämfördes med WordNet, Merriam-Webster OnLine samt Walters
Lexikons webbordböckers svenska synonymordbok. De engelska uppslagsord som
använts i jämförelsen är samma som de Thunes (2003) använt, detta för att få ett hyfsat
godtyckligt urval av testord som inte valts ut därför att de är bra utan förhoppningen
var att ge en representativ bild av resultatet som helhet. De svenska uppslagsord som
använts är de som av programmet angetts som motsvarighet till det engelska
uppslagsordet. Antalet svenska ord som jämförts är därför färre än antalet engelska på
grund av att samma svenska ord har av programmet ansetts vara motsvarighet till flera
olika engelska ord. Eftersom relaterade ord till det motsvarande ordet tas fram på något
annorlunda premisser än om det är utgångsord har resultatet av dessa båda scenarion
också jämförts med varandra. Resultatet av jämförelsen kommer att presenteras dels
som kvantitativa mått och dels kommenteras med avseende på kvalitativa aspekter. 

5.1 Motsvarande begrepp?
Till varje uppslagsord tas ett motsvarande ord på det andra språket fram baserat på
särdragstilldelningen: Det ord som finns med i utgångsordets egna särdrag (se avsnitt
4.2.4). Ingen hänsyn tas därmed till exempelvis bruksmässighet. För att utvärdera
huruvida två ord kan sägas vara varandras motsvarigheter i en viss betydelse så
kommer följande kriterium att tillämpas: Om det motsvarande ordet finns med som
översättning till uppslagsordet i Norstedts (1993b) så räknas det som en bra
motsvarighet annars anses det som mindre bra. Nedan visas en tabell med några av de
engelska ord som använts i utvärderingen samt deras svenska bra eller mindre bra
motsvarigheter. Endast de ord som finns med som uppslagsord i Norstedts har
utvärderats med avseende på motsvarighet vilket gjort att exempelvis all right och
comforting inte finns med. Att några engelska ord förekommer mer än en gång beror på
att olika betydelser av ordet tilldelats olika motsvarigheter. Att samma svenska ord
förekommer mer än en gång beror på att olika engelska ord har tilldelats samma
svenska motsvarighet.
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Bra Mindre bra
able motsvaras av duglig  attractive motsvaras av behaglig 
adequate motsvaras av lämplig  attractive motsvaras av begärlig
affectionate motsvaras av kärleksfull bright motsvaras av skarp
appropriate motsvaras av passande clear motsvaras av skarp
beneficial motsvaras av nyttig fair motsvaras av klar
delicious motsvaras av härlig fresh motsvaras av glad
easy motsvaras av enkel
excellent motsvaras av utmärkt
favourable motsvaras av vänlig
fine motsvaras av fin
fortunate motsvaras av lycklig
friendly motsvaras av gynnsam

Tabell 5.1. Några bra och mindre bra motsvarigheter mellan engelska och 
svenska ord (fullständig tabell i bilaga B).

Hur bra orden “motsvaras av” varandra säger inget om hur bra de relaterade orden i
lexikoningången sedan kan delas upp i delbetydelser och tilldelas semantiska
kategorier korrekt. Det finns en del att invända mot utvärderingskriteriet (se avsnitt
6.2.2) men att endast använda en subjektiv bedömning som kriterium skulle bli för
godtycklig. 

5.2 Kvantitativ jämförelse
Den kvantitativa jämförelsen gjordes på unionen av orden i uppslagsordets
betydelsemängder. Precision beräknas som andelen ord av resultatet som delas med
respektive resurs. Täckningsgrad (eng. recall) beräknas som andelen ord från
respektive resurs som finns med i resultatet. Nedan visas delar av den kvantitativa
jämförelsen i tabellform (den fullständiga tabellen finns i bilaga C). 
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Tabell 5.2. Precision och täckningsgrad jämfört med WordNet och Merriam-
Webster. Två tomma rader innebär att semantisk spegling inte hittat några 
relaterade ord på engelska. Att det finns en tom rad för favourable beror på att 
Webster endast har favorable som uppslagsord.
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Ord Resurs Täckning
antal procent procent

able WordNet 2 av 30 6,7% 2 av 5 40,0%
Webster 9 av 30 30,0% 9 av 25 36,0%

adequate WordNet 0 av 24 0,0% 0 av 7 0,0%
Webster 0 av 24 0,0% 0 av 14 0,0%

affectionate WordNet 3 av 5 60,0% 3 av 6 50,0%
Webster 4 av 5 80,0% 4 av 9 44,0%

all right WordNet
Webster

appropriate WordNet 10 av 29 34.5% 10 av 17 58.8%
Webster 12 av 29 41.4% 12 av 40 30,0%

attractive WordNet 2 av 27 7.4% 2 av 30 6.7%
Webster 4 av 27 14.8% 4 av 47 8.5%

beneficial WordNet 4 av 11 36.4% 4 av 4 100,0%
Webster 6 av 11 54.5% 6 av 12 50,0%

bright WordNet 3 av 62 4.8% 3 av 79 3.8%
Webster 4 av 62 6.5% 4 av 67 6.0%

clear WordNet 5 av 62 8.1% 5 av 66 7.6%
Webster 2 av 62 3.2% 2 av 74 2.7%

comforting WordNet
Webster

delicious WordNet 4 av 24 16.7% 4 av 9 44.4%
Webster 4 av 24 16.7% 4 av 20 20,0%

easy WordNet 2 av 35 5.7% 2 av 39 5.1%
Webster 7 av 35 20,0% 7 av 113 6.2%

excellent WordNet 1 av 19 5.3% 1 av 3 33.3%
Webster 8 av 19 42.1% 8 av 54 14.8%

fair WordNet 2 av 59 3.4% 2 av 35 5.7%
Webster 4 av 59 6.8% 4 av 82 4.9%

favourable WordNet 1 av 19 5.3% 1 av 19 5.3%
Webster

fine WordNet 5 av 57 8.8% 5 av 30 16.7%
Webster 5 av 57 8.8% 5 av 45 11.1%

firm WordNet 5 av 53 9.4% 5 av 26 19.2%
Webster 9 av 53 17.0% 9 av 52 17.3%

first-rate WordNet 1 av 44 2.3% 1 av 8 12.5%
Webster 2 av 44 4.5% 2 av 11 18.2%

fortunate WordNet 5 av 14 35.7% 5 av 18 27.8%
Webster 5 av 14 35.7% 6 av 12 50.0%

Precision  
antal  



Resultatet i tabell 5.2 uppvisar stora skillnader i precision och täckningsgrad. Det är
naturligtvis inget bra resultat att inget av orden för adequate finns med i WordNet eller
Merriam-Webster och det är inte särskilt troligt att programmet har gett en bra mängd
av semantiskt relaterade ord för adequate. Resultaten är ungefär desamma, något
sämre, för de svenska ord som testats. Att de är sämre kan till viss del förklaras med att
de bara jämförts med en resurs som dessutom är mindre omfattande än de båda
engelska resurserna.

Tabell 5.3. Precision och täckningsgrad jämfört med Walters svenska 
synonymordbok. Den tomma raden vid talrik innebär att semantisk spegling inte 
hittat några relaterade ord på svenska.

Slutligen kommer också resultatet av en kvantitativ jämförelse visas för de svenska
orden när de är utgångsord respektive motsvarighet. Jämförelsen görs därför att de
delar av implementationen som avviker från Dyviks beskrivning gör resultaten något
inkonsekventa.
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Ord Precision Täckning
antal procent procent

duglig 5 av 13 38.5% 5 av 13 38.5%
lämplig 1 av 35 2.9% 1 av 15 6.7%
kärleksfull 1 av 7 14.3% 1 av 13 7.7%
passande 2 av 33 6.1% 2 av 17 11.8%
behaglig 2 av 34 5.9% 2 av 22 9.1%
nyttig 3 av 29 10.3% 3 av 14 21.4%
skarp 5 av 42 11.9% 5 av 44 11.4%
härlig 2 av 35 5.7% 2 av 12 16.7%
enkel 2 av 34 5.9% 2 av 26 7.7%
utmärkt 4 av 32 12.5% 4 av 26 15.6%
klar 3 av 35 8.6% 3 av 32 9.4%
vänlig 3 av 34 8.8% 3 av 17 17.6%
fin 3 av 42 7.1% 3 av 52 5.8%
stark 9 av 61 14.8% 9 av 41 22.0%
lycklig 0 av 10 0.0% 0 av 20 0.0%
glad 3 av 27 11.1% 3 av 28 10.7%
gynnsam 0 av 16 0.0% 0 av 7 0.0%
riktig 2 av 33 6.1% 2 av 15 13.3%
stilla 3 av 30 10.0% 3 av 14 21.4%
talrik
ren 1 av 34 2.9% 1 av 33 3.0%
färdig 4 av 12 33.3% 4 av 20 20.0%
tillfredställande 2 av 5 40.0% 2 av 11 18.2%
slitstark 3 av 6 50.0% 3 av 7 42.9%
praktfull 5 av 14 35.7% 5 av 19 26.3%

antal  



Tabell 5.4. Precision jämfört med Walters synonymordbok för några av de 
svenska orden både som utgångsord och när de ansetts vara ett motsvarande ord 
till ett engelskt utgångsord.

I tabell 5.4 har av presentationstekniska skäl de svenska ord som ansetts vara
motsvarande ord till mer än ett engelskt ord tagits bort (för fullständig tabell se bilaga
D). Därmed har till exempel svenskans fin tagits bort därför att det ansetts som en
motsvarighet till fyra av de engelska orden i urvalet. De ord som tagits bort uppvisar
samma mönster som orden i tabellen och har inte tagits bort för att “frisera” resultatet.
Tabell 5.4 visar att 12 av 18 ord får en högre precision när de ansetts motsvara ett
engelskt begrepp än när ordet är utgångsord. Siffrorna 12 av 18 gäller enbart för orden
i tabellen och kan inte appliceras på resultatet som helhet även om tendensen verkar
klar.

5.3 Kvalitativ jämförelse
De kvantitativa resultaten säger en del men inte allt och en kvalitativ jämförelse är
egentligen nödvändig för att göra rättvisa åt resultaten. Men en kvalitativ jämförelse
kräver kompetens och tid och kommer bara att visas principiellt för några få exempel.
Den kvalitativa analysen sker dels genom semantisk härledning från orden i Walters
synonymordbok och dels genom en subjektiv bedömning av de resterande orden. De
båda kvalitativa analysmetoderna är inte inbördes exkluderande utan kombineras.
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ord som motsvarande som utgångsord
precision Precision
Antal          procent Antal          procent

duglig 3 av 8        37.5% 5 av 13      38.5%
lämplig 1 av 10      10.0% 1 av 35        2.9%  
kärleksfull 3 av 9        33.3% 1 av 7        14.3% 
passande 8 av 26      30.8% 2 av 33        6.1% 
behaglig 3 av 13      23.1%   3 av 13       23.1%
härlig 2 av 6        33.3% 2 av 6        33.3%
enkel 1 av 15        6.7% 2 av 34        5.9%
utmärkt 7 av 11      63.6% 5 av 32      15.6%
stark 4 av 13      30.8% 9 av 61      14.8%
lycklig 3 av 5        60.0% 0 av 10        0.0%
gynnsam 3 av 12      25.0% 0 av 16        0.0%
riktig 4 av 13      30.8% 2 av 33        6.1% 
stilla 2 av 4        50.0% 3 av 30      10.0%
ren 0 av 20        0.0% 1 av 34        2.9%
färdig 1 av 2        50.0% 5 av 12      41.7%
tillfredsställande 2 av 3        66.7% 2 av 5        40.0%
slitstark 5 av 20      25.0% 3 av 6        50.0%
praktfull 7 av 27      25.9% 5 av 14      35.7%



Svenskans praktfull får en kvantitativ precision på 36 % och en täckningsgrad på 26 %,
men en kvalitativ analys av resultatet från praktfull visar att den är mycket bättre än så.

praktfull
    subsense 1
   Synonyms: briljant bättre festlig finfin förträfflig glänsande lysande

magnifik präktig storartad storståtlig ståtlig utmärkt ypperlig
Exempel 5.1a. Resultat utifrån praktfull.

 
praktfull
ståtlig, lysande, prunkande, magnifik, lyxig, lyxbetonad, luxuös, 
överdådig, hejdundrande, elegant, festlig, pompös, storslagen, glansfull, 
flott; gruvlig, ordentlig, präktig, rejäl 
Exempel 5.1b. Praktfull från Walters Lexikons svenska synonymordbok.

Från den kvantitativa analysen så är ståtlig, lysande, magnifik, festlig och präktig
korrekta ord enligt Walters. En kvalitativ analys av de resterande orden visar att
betydligt fler ord är att betrakta som korrekta synonymer. Briljant, finfin, förträfflig,
glänsande, storartad, storståtlig, utmärkt och ypperlig kan alla sägas vara tillräckligt
semantiskt relaterade till praktfull för att ses som korrekta synonymer. Det är endast
bättre som verkar avvika så pass mycket att det utesluts även av den kvalitativa
analysen. Ett kvalitativt justerat mått på korrekthet blir då 13 av 14 ord, eller 93 %.

Ett annat exempel är färdig som enligt den kvantitativa jämförelsen har en precision
och täckningsgrad på 42 % respektive 25 %. Den kvalitativa analysen visar att den är
bättre än så även om den inte är så bra som praktfull. Framförallt så delar Walters in
färdig i tre betydelser medan resultatet från semantisk spegling endast ger en betydelse.
De två första betydelserna av Walters kan sägas finnas med i resultatet medan den
tredje missas helt och benägen är det enda ord som kan sägas överensstämma med
beydelse 2 och resten tillhör betydelse 1, om alls någon.

färdig
    subsense 1
   Synonyms: benägen beredd beredvillig i_ordning ivrig klar lätt 

mogen rapp redo redobogen villig 
Exempel 5.2a. Resultat utifrån färdig.

färdig
1 klar, redo, beredd, till reds, i ordning, parat, rustad; avslutad, fullbordad,
iordningställd, tillagad, mogen 2 nära, på vippen, i begrepp att; helt 
uttröttad, slut, kaputt 3 skicklig, kunnig 
Exempel 5.2b. Färdig från Walters Lexikons svenska synonymordbok.  
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Den kvantitativa analysen tar fram klar, beredd, i ordning, mogen och redo som
korrekta ord. Den kvalitativa analysen lägger till benägen, beredvillig och redobogen,
vilket ger en justerad korrekthet på 8 av 12, eller 67 %. De ord som inte anses
överensstämma kvalitativt med färdig är: ivrig, lätt, rapp och villig.

Ett resultat som visar att de kvantitativa resultaten ändå säger en hel del om kvalitén är
adjektivet glad som har en precision och täckningsgrad på 11 %. Den kvalitativa
analysen visar också att semantisk spegling inte har fångat betydelsen av glad särskilt
väl.

glad
    subsense 1
  Synonyms: angenäm bastant bra duktig fin förnäm god grundlig 

hygglig kvick lämplig ordentlig passande präktig rejäl riklig
riktig rolig skicklig skön snäll säker trevlig vacker välgörande 
vänlig äkta 

Exempel 5.3a. Resultat utifrån glad.

glad
adj. 1 lycklig, på gott humör, belåten, glättig, gladlynt, gladelig, lättsam,
 älskvärd, sorglös, sorgfri, nyter, munter, solig, pigg, livad, lätt till sinnes, 
uppspelt,uppsluppen, upprymd, uppåt, förtjust; lullig, lättberusad 
2 glädjande, rolig, trevlig, positiv, angenäm
Exempel 5.3b. Glad från Walters Lexikons svenska synonymordbok. 

De ord som ligger till grund för det kvantitativa resultatet är: rolig, trevlig och
angenäm. En kvalitativ analys lägger till god som en rimlig synonym (jämför
exempelvis: en god nyhet med en glad nyhet). Men inga fler ord är att anse som
korrekta synonymer även om hygglig, vänlig, skön, snäll och  vacker nästan är att anse
som korrekta. En justerad korrekthet blir då 4 av 27 eller 15 %, vilket inte är särskilt
bra.  

5.4 Jämförelse med Norstedts
För några utvalda exempel visas en innehållsmässig jämförelse mellan resultatet från
semantisk spegling och Norstedts stora svensk-engelska och engelsk-svenska
ordböcker. Jämförelsen är tänkt som en ingång till vad semantisk spegling kan
åstadkomma utifrån ursprungsdata samt visa på vissa problem med att ta fram ett
motsvarande ord. Ingångarna från Norstedts är något redigerade såtillvida att
exempelmeningar har rensats bort eftersom jämförelsen endast vill visa på likheter och
skillnader av innehållsord.
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Exempel 5.4. Jämförelse av resultatet från Semantisk spegling med utgångspunkt
från svenskans egensinnig och den motsvarighet, engelskans obstinate, som ges 
samt Norstedts ingångar för dessa båda ord. 

De ord i exemplet som är fetstilta visar vilka ord som semantisk spegling hittar som
inte finns med som översättningsekvivalenter till respektive uppslagsord i Norstedts.
Det går också att se att den motsvarighet till egensinnig som semantisk spegling ger,
det vill säga obstinate, kanske inte är den mest optimala eftersom Norstedts ser
obstinate som en ekvivalent till egensinnig mer i betydelsen envis. Men de två
betydelsemängderna verkar överensstämma ganska bra.
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Semantisk spegling

egensinnig:
 subsense 1
   Synonyms: enveten envis 
halsstarrig hårdnackad motspänstig 
obstinat oresonlig påstridig 
styvnackad styvsint trotsig 
uppstudsig  

   
obstinate:
 subsense 1
   Synonyms: contrary  cross-grained 
froward  headstrong opinionated 
perverse pigheaded self-willed 
wayward wilful

Norstedts

egensinnig adj self-willed, wilful; 
envis obstinate, headstrong

obstinate adj 1 envis, obstinat, 
styvsint, enveten, halsstarrig 2 envis 
hårdnackad, [som är] svår att få bukt 

med



Exempel 5.5. Jämförelse av resultatet från Semantisk spegling med utgångspunkt
från svenskans chic och den motsvarighet, engelskans chic, som ges samt 
Norstedts ingångar för dessa båda ord. 

Att svenskans chic motsvaras av engelskans chic verkar enligt Norstedts vara en bra
motsvarighet, men även om det känns intuitivt korrekt skulle även stylish kunna anses
vara en bra motsvarighet. Återigen markerar de fetstilta orden vilka ord som semantisk
spegling hittat utöver de ekvivalenter som visas i Norstedts. Semantisk spegling missar
dock att ange elegant som en synonym till svenskans chic trots att den står med som
ekvivalent till engelskans chic. 
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Semantisk spegling

chic:
 subsense 1
   Synonyms: fin korrekt parant piffig 
smakfull snitsig snärtig stilfull  stilig 
ärtig flott gentil moderiktig modern   

chic:
 subsense 1
   Hyperonyms: smart
   Synonyms: classy dashing dressy 
elegant fancy handsome rakish 
spiffing spiffy stylish swagger swell 
tasty tony

Norstedts

chic adj chic, stylish

chic I  s stil, elegans; schvung II  adj 
chic, stilfull, smakfull, elegant, fin; 

korrekt



Exempel 5.6. Jämförelse av resultatet från semantisk spegling med utgångspunkt 
från svenskans ohygglig och den motsvarighet, engelskans horrible, som ges 
samt Norstedts ingångar för dessa båda ord. 

Även i detta exempel hittar semantisk spegling ett flertal semantiskt relaterade ord
(fetstilta) utöver de som står som ekvivalenter i Norstedts. 
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Semantisk spegling

ohygglig:
 subsense 1
   Hyperonyms: hemsk
   Synonyms: fasansfull fruktansvärd 
förfärlig förskräcklig gruvlig gräslig 
hisklig horribel hårresande kuslig 
läskig otäck ruskig ryslig 

horrible:
 subsense 1
   Hyperonyms: awful
   Synonyms: appalling atrocious 
dreadful frightful ghastly grievous 
grim grisly gruesome hideous lurid 
monstrous morbid terrible 

Norstedts

ohygglig adj förfärlig dreadful, 
frightful, appalling; hemsk ghastly, 

grisly, gruesome; avskyvärd 
atrocious, hideous, monstrous; vard., 
förstärkande horrible, terrible, awful

horrible  adj fasansfull fruktansvärd , 
ohygglig, hemsk, otäck; vard. 
förskräcklig, förfärlig, hemsk, 

gräslig



6. Diskussion
Förutom en kommentar till de resultat som redovisats i kap 5. kommer diskussionen att
fokusera på tre saker: 

� Utvärderingsproblem
� Semantisk spegling som metod
� Användning av metod och resultat

För att kunna säga om resultatet är bra eller dåligt krävs kriterier på vad som är ett bra
resultat. Dessutom krävs det metoder för att på ett systematiskt och tidseffektivt sätt
jämföra resultatet med kriterierna. Utifrån resultaten kommer också metoden semantisk
spegling att kommenteras med avseende på potential, tillkortakommanden och hur den
eventuellt kan förbättras. Slutligen kommer användningen av metod och resultat att
kommenteras utifrån dess möjligheter att användas som lexikal resurs i olika
verksamheter och applikationer. 

6.1 Kommentar till resultaten
De ord som metoden testats på valdes ut för att förhoppningsvis ge en representativ
bild av resultatet som helhet eftersom utvärderingsmetoden endast möjliggjorde
stickprovsanalys. Både urvalet av testord och utvärderingen kommenteras under rubrik
6.2 och även om de lämnar en del övrigt att önska så har många av de fenomen som
framkommit under arbetets gång fångats. Generellt sett verkar det som om höga värden
(över 50 %) på precision och recall är svåra att uppnå, men det verkar som omkring 
30 % precision innebär att ordets betydelse har fångats ganska väl. Möjligheten att dela
upp ord i olika delbetydelser är dålig och oftast kan orden bara få en eller två
meningsfulla betydelser. Vad gäller om det “motsvarande” ordet kan sägas motsvara
uppslagsordets betydelse eller inte så kommer detta också att diskuteras i avsnitt 6.1.1.

6.1.1 Bra och mindre bra resultat
Relativt entydiga och specifika ord ger ofta ett bra resultat, exempelvis engelskans
able, affectionate, appropriate, beneficial eller svenskans duglig, praktfull, slitstark.
Med entydiga och specifika ord menas ord med i huvudsak en betydelse och inte för
många tvetydiga översättningsmöjligheter. En kvantitativ precision och recall på
ungefär 30 % eller högre verkar enligt den kvalitativa bedömningen innebära att ordens
betydelse fångats ganska väl även om det fortfarande kan förekomma felaktiga, eller i
vart fall inte uppenbart korrekta, ord i den slugiltiga lexikoningången. Strategin för att
ta fram motsvarande ord och dess betydelser till uppslagsordet och dess betydelser
verkar vara en rimlig strategi eftersom de flesta ger en hyfsad semantisk motsvarighet.
Men de skulle ha en intuitivare överensstämmelse såtillvida att begreppets hela
betydelse togs i beaktande. Att delicious motsvaras av härlig är väl inte fel men
intuitivt verkar läcker som en bättre kandidat därför att den mera precist
överensstämmer med olika användningar av delicious. Presentationssättet med ett
motsvarande uppslagsord blir dessutom klumpig för ord med mer än en betydelse och
det skulle vara bättre att bara presentera relaterade ord på båda språk till ett
uppslagsord. Ett hypotetiskt exempel på hur ett sådant presentationssätt skulle se ut
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visas i exempel 6.1.

Exempel 6.1. Nuvarande presentationssätt jämfört med ett alternativt (bättre) 
presentationssätt. 

Att horrible blir det ord som av metoden anses motsvara ohygglig verkar rimligt men
skulle det vara mer orimligt med exempelvis terrible eller appalling? Med det
alternativa presentationssättet så kan problematiken att välja ett motsvarande ord
undvikas. Eftersom semantisk spegling baserar sig på partiell ekvivalens verkar det
rimligare att inte ange ett motsvarande ord eftersom det kan ge felaktiga associationer
till att uppslagsordet och dess motsvarighet är fullständigt ekvivalenta. 

Som resultaten i tabell 5.4 i avsnitt 5.2 visar så blir precisionen ofta bättre när ett ord är
framtaget som motsvarighet än när det är utgångsord. Detta verkar bero på att det andra
semantiska fältet varifrån motsvarigheten tas har en mera rättvisande rangordning av
orden än det första semantiska fältet. Framtagning av det första semantiska fältet gör att
utgångsordet har en tendens att bli högre placerat än vad det egentligen skulle vara
vilket resulterar i att det i högre grad får felaktiga semantiska relationer till andra ord i
fältet.
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Nuvarande presentationssätt

ohygglig:
 subsense 1
   Hyperonyms: hemsk
   Synonyms: fasansfull fruktansvärd 
förfärlig förskräcklig gruvlig gräslig 
hisklig horribel hårresande kuslig 
läskig otäck ruskig ryslig 

horrible:
 subsense 1
   Hyperonyms: awful
   Synonyms: appalling atrocious 
dreadful frightful ghastly grievous 
grim grisly gruesome hideous lurid 
monstrous morbid terrible 

Alternativt presentationssätt

ohygglig:
 subsense 1

Swedish
   Hyperonyms: hemsk

   Synonyms: fasansfull fruktansvärd 
förfärlig förskräcklig gruvlig gräslig 
hisklig horribel hårresande kuslig 

läskig otäck ruskig ryslig 

English
   Hyperonyms: awful

   Synonyms: appalling atrocious 
dreadful frightful ghastly grievous 

grim grisly gruesome hideous 
horrible lurid monstrous morbid 

terrible 



Det som får ses som det sämsta med resultatet jämfört med WordNet, Webster och
Walters är möjligheten att dela upp lexikoningångarna i delbetydelser8. Det är alltför
sällan som det finns möjlighet att betydelseuppdela ett flertydigt ord i semantiskt
åtskiljbara kategorier, särskilt om betydelsen av ordet är vagt såsom exempelvis nice
eller good. Ord med vaga betydelser får dessutom ofta dåliga kvantitativa värden på
precision och recall, men om dessa ord hade gått att betydelseuppdela i ett flertal olika
delbetydelser så skulle det vara lättare för en mänsklig bedömare att rensa bort de ord
eller betydelser som är direkt felaktiga. Som det är nu är det svårt att direkt se vilka ord
som är felaktiga eftersom flera olika delbetydelser  hamnar huller om buller i en enda
stor betydelse. 

Eftersom semantisk spegling är beroende av överlappande översättningsmöjligheter för
att fungera så kommer även ord som har för få översättningsmöjligheter enligt data att
generera dåliga resultat. För sådana ord går det inte att fånga en semantisk relation till
andra ord eftersom de saknar gemensamma översättningsmöjligheter. Ett exempel på
detta är all right som på grund av avsaknad av gemensamma översättningsmöjligheter
med något annat ord i datamängden resulterar i att speglingsmetoden inte kan hitta
några semantiskt relaterade ord på engelska till all right. 

6.2 Kommentar till utvärderingen
För att kunna avgöra om resultat är bra eller dåliga på ett systematiskt sätt krävs
tillförlitliga utvärderingsmetoder som gör rättvisa åt resultaten utan att över- eller
undervärdera dem. Problemet är att de kvantitativa metoder som använts i den här
uppsatsen inte klarar av att på ett adekvat sätt avgöra när ett resultat är bra eller dåligt,
och heller inte hur många som är bra eller dåliga, eller precis hur bra eller dåliga de är.
Det verkar krävas ett kvalitativt komplement till kvantitativ utvärdering. 

6.2.1 Data
De ord som utvärderingen gjordes på var utvalda för att få en representativ bild av
resultatet som helhet. Det lyckades såtillvida att resultaten verkar ha fångat många av
de fenomen som framkommit under arbetets gång. Men många av orden är semantiskt
relaterade vilket ökar sannolikheten för att om ett ord genererar en dålig lexikoningång
så genererar även en synonym till ordet en dålig lexikoningång och vice versa. Det går
därför inte med säkerhet att säga att andelen bra och dåliga resultat är representativa för
hela datamängden, men det går att dra slutsatser för vilka “typer” av ord som genererar
bra och dåliga resultat (se avsnitt 6.1.1).

6.2.2 Kvantitativa metoder
Den kvantitativa jämförelsen av innehållsorden i lexikoningångarna är den mest
konsekventa utvärderingsmetoden och även om den har gjorts för hand så finns det bra

8 Inte att förväxla med den betydelseuppdelning som sker precis efter speglingen. Den kommenteras
senare under rubrik 6.3.
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möjligheter att utföra den automatiskt. En vidareutveckling skulle vara att jämföra med
unioner av ord från de resurser, WordNet och Merriam-Webster, som använts eftersom
målet är att få fram vilka ord som är korrekta och inte att efterlikna en specifik resurs.
Problemet med den kvantitativa jämförelsen är att även resultat som vid en kvalitativ
bedömning verkar bra eller mycket bra har ganska låga värden (under 50 %) på
precision och recall. Men det verkar som om den kvantitativa jämförelsen ger en
fingervisning om vilka resultat som är värda att göra en kvalitativ bedömning av.
Varken WordNet eller Merriam-Webster innehåller alla engelska ord och det gör de till
viss del problematiska som kvantitativa jämförelseresurser eftersom andra resurser,
från exempelvis Norstedts, kan innehålla en annorlunda delmängd av orden i det
engelska språket.

Utvärderingen av de motsvarande orden har för att undvika total subjektivitet från en
enskild bedömare gjorts utifrån kriteriet: Om det motsvarande ordet finns med som
ekvivalent i Norstedts så är det en bra motsvarighet (se avsnitt 5.1). Men det är inget
riktigt bra kriterium utan det skulle behöva kompletteras med en kvalitativ bedömning
(se avsnitt 6.1.1).

6.2.3 Kvalitativa metoder
Det verkar som om de kvantitativa utvärderingsmetoderna är behäftade med en del
validitetsproblem som måste kompletteras med kvalitativa bedömningar. Resultaten
visar att kvalitativa bedömningar är nödvändiga för att visa att resultatet i vissa fall
faktiskt är riktigt bra. Problemet med de kvalitativa bedömningar som gjorts i den här
upppsatsen är framförallt att de bara är gjorda av en person. För att kvalitativa
bedömningar ska kunna komma ifråga som en bra utvärderingsmetod måste viss
intersubjektivitet mellan flera kompetenta bedömare eftersträvas. Kompetens berör
framförallt att utvärdering bör ske av bedömare med språket ifråga som modersmål.
Men kvalitativ utvärdering är tidskrävande och för att det ska vara aktuellt i större
skala måste kvantitativa data visa att en sådan utvärdering är värd att göra och
resultaten bör vara så bra att de är värda att tillämpas i en större kontext, det vill säga
som språkverktyg i någon form. 

I utvärderingen av delbetydelser i avsnitt 6.1.1 konstateras endast att den är bristfällig
jämfört med jämförelseresurserna. De alternativ till utvärdering som finns är antingen
att mänskliga bedömare  avgör vad som är “rätt” utan att jämföra med andra resurser,
eller att ha en bra jämförelseresurs som “facit”. Fördelen med att ha ett facit är att
utvärderingen då kan ske automatiskt. Nackdelen är att ordbetydelsebegreppet är
svårdefinierat och varierar med syftet, och att hitta eller konstruera ett facit är svårt.
Fördelen med utvärderingen av mänskliga bedömare är att problemet med ett bra facit
kan undvikas, men nackdelen är att en sådan utvärding skulle kräva tid och
lexikografisk kompetens.
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6.3 Kommentar till semantisk spegling
Den version av semantisk spegling som presenterats i den här uppsatsen är till stora
delar likvärdig med den version som presenterats i metodteoriavsnittet (se kap. 3). De
båda tolkningarna skiljer sig dock något åt (se kap. 4) vilket ger upphov till vissa
resultatskillnader. Dyviks implementation är mera konsekvent eftersom varje grov
betydelse tillhör ett unikt semantiskt fält men samtidigt har den delvis samma problem
med betydelseuppdelning och tolkning av särdragsstrukturerna som i den här uppsatsen
och kommentarerna gäller därför både semantisk spegling generellt och den version
som presenterats i denna uppsats. I den version av semantisk spegling som presenterats
i den här uppsatsen finns det en del smärre implementationstekniska missar som
behöver justeras. Resultatet från det här arbetets tolkning av semantisk spegling ger
både bra och mindre bra resultat, precis som för Dyvik, och frågan är om det går att
förbättra resultaten på ett sätt som inte medför för många speciallösningar eller
försämrar de resultat som redan är bra. 

6.3.1 Datastrukturer
I kapitel 5 har endast slutprodukten av resultatet utvärderats men det är resultatet av
flera datastrukturer med ett inbördes beroende. 

Betydelseuppdelning
Den process som i semantisk spegling benämns betydelseuppdelning lever inte riktigt
upp till vad den utlovar. Betydelseuppdelningen skiljer framförallt ut homografer med
olika ordklasser samt ord vars översättningsmöjligheter är tvetydiga på olika sätt i de
båda språken. Ord i de båda språken med delvis samma tvetydigheter resulterar i
betydelseuppdelningar som innehåller mer än en betydelse. Semantisk spegling är
beroende av överlappande översättningsmöjligheter för att kunna relatera ord till
varandra och det innebär att vissa ord inte går att relatera till varandra trots att de
uppenbart är relaterade. Ett alternativ när ordboksdata används är att utnyttja de
ursprungliga betydelse-uppdelningarna.

Semantiska fält

Implementationen av de semantiska fälten är som tidigare nämnts (avsnitt 4.2.2) den
del som skiljer sig mest åt från Dyviks beskrivning (avsnitt 3.3) och som får
konsekvenser för resultatet på det sätt som beskrivits i avsnitt 6.1.1. Men de slutsatser
som kan dras angående de semantiska fälten gäller för metoden i stort och inte enbart
specifika tolkningar av den.

För semantisk spegling generellt gäller att  betydelseuppdelningar som innehåller flera
betydelser ger upphov till semantiska fält som innehåller flera betydelser vilket
resulterar i semantiska fält som inte är särskilt semantiskt sammanhängande. Men det
viktiga med de semantiska fälten verkar vara som tidigare nämnts (avsnitt 3.3) inte att
de är semantiskt sammanhängande utan att de får med alla relaterade ord. Men om
orden i de semantiska fälten har en tydlig semantisk relation till varandra så innebär det
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att slutresultatet blir bra därför skulle ett sätt att förbättra metoden faktiskt vara att
förbättra de semantiska fälten; göra de mera semantiskt enhetliga. För att göra de
semantiska fälten mera enhetliga krävs antingen hårdare restriktioner på när två
betydelser kan sägas vara i samma semantiska fält, kanske något liknande som Dyvik
använder för att utöka första spegeln (avsnitt  3.2.2), eller bättre betydelseuppdelning
från början. Om de semantiska fälten inte går att förbättra så måste nästa steg i
processen, nämligen särdragstilldelningen, kunna strukturera de semantiskt spretiga
fälten.

Särdragstilldelning, semantiska kategorier och delbetydelser

Särdragstilldelning är tänkt att strukturera de flertydiga betydelserna och de semantiskt
spretiga fälten för att generera bra lexikoningångar, men tyvärr klarar den inte alltid
detta tillräckligt bra. Bättre grova betydelseuppdelningar och “mer semantiska” fält
skulle förbättra särdragsstrukturerna och ge ett bättre resultat. Särdragstilldelningen
tilldelar ord med högst mängdfrekvens i de semantiska fälten minst antal särdrag.
Eftersom de semantiska fälten ofta innehåller flera betydelser så innebär det också att
tvetydiga ord tillsammans med vaga eller allmängiltiga ord har en större sannolikhet att
förekomma många gånger och därmed tilldelas minst antal semantiska särdrag trots att
dessa kategorier är i störst behov av dem eftersom antalet särdrag begränsar antalet
möjliga uppdelningar i delbetydelser. För att komma till rätta med detta skulle
särdragstilldelningen kunna “vändas” så att specifika entydiga ord med låg frekvens
endast fick ett särdrag medan ord med högre frekvens ärvde från dessa lågfrekventa ord
och därmed fick en ökad möjlighet till betydelseuppdelning. Exempelvis skulle
svenskans oklar ärva egenskaper från gyttjig, dimmig, ofärdig, odefinierad och inte
tvärtom som sker nu. Sedan skulle oklar maximalt kunna delas upp i dessa fyra
specifika betydelser och dessutom med hjälp av OverlapThreshold möjliggöra en
hopslagning av relaterade delbetydelser.

Baserat på särdragstilldelningen och variabeln SynsetLimit så tilldelas ord i
lexikoningången olika semantiska kategorier: synonymer, hyponymer, hypernymer och
relaterade ord och antalet delbetydelser kan ändras baserat på särdragstilldelningen och
variabeln OverlapThreshold. Men en mänsklig bedömare måste avgöra vilka
tröskelvärden på OverlapThreshold och SynsetLimit som genererar det bästa resultatet
för varje enskilt ord. Dessutom kan både indelningen i semantiska kategorier och
delbetydelser kännas godtycklig och metoden borde antingen utvecklas för bättre
automatisk indelning, det vill säga tolkning av särdragsstrukturerna, eller tillåta den
mänskliga användaren större friheter.

6.3.2 Fullständig automatisering
Semantisk spegling förutsätter en mänsklig bedömare för att manipulera
lexikoningångarna så att det bästa resultatet av uppdelning i delbetydelser och
indelning i olika semantiska kategorierna kan uppnås. Detta innebär ett ganska
tidskrävande arbete om stora datamängder används. Om det istället kunde ske
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automatiskt så skulle dels behovet av mänskliga bedömare minimeras och dels så
skulle metoden kunna användas på två helt okända språk. En möjlig väg att uppnå
fullständig automatik skulle vara att analysera särdragsstrukturerna och baserat på
semantisk närhet; delade särdrag, och antalet ord i särdragstrukturerna kunna beräkna
vilka värden på OverlapThreshold och SynsetLimit som bör användas. Konsekvensen
skulle i bästa fall bli att embryon till synonymordböcker på vilka två språk som helst
snabbt skulle kunna skapas. 

6.3.3 Andra ordklasser
Det verkar inte finnas några teoretiska invändningar mot att använda semantisk
spegling på exempelvis substantiv eller verb. Möjligen skulle användandet av
ordboksdata innebära färre specificeringar eller generaliseringar av substantiv än vad
korpusdata skulle erbjuda vilket skulle innebära sämre möjligheter att utnyttja
överlappande översättningar med semantisk spegling. Varken WordNet eller Merriam-
Webster anger hyponymer eller hypernymer till adjektiv utan bara synonymer och
relaterade ord. Jag tror att det kan vara en vettig strategi att anpassa de semantiska
kategorierna efter ordklass eftersom exempelvis adjektiv har ett mera nätverksliknande
inbördes förhållande än exempelvis substantiv, som har ett mera hierarkiskt inbördes
förhållande. 

6.4 Användning av metod och resultat
I föregående rubriker i detta kapitel har metoden semantisk spegling och dess resultat
diskuterats utifrån vad den presterar nu och hur prestationen ska kunna förbättras. I
detta avsnitt kommer en del möjliga tillämpningar av semantisk spegling och dess
resultat att tas upp både utifrån nuvarande prestation men även hur bra den borde
prestera för att vara till nytta i de tillämpningar som föreslås. Implementationen som
varit föremål för den här uppsatsen är än så länge bara en prototyp och även om vissa
funktioner och rudimentära gränssnitt finns så behöver programmet anpassas på olika
sätt efter tilltänkt applikation; exempelvis med användarvänligt gränssnitt om det ska
användas av människor, anpassa presentationen av önskvärda delar av resultatet eller
lägga resultatet i en databas för effektiv åtkomst för människor och
mjukvaruapplikationer. Om den kvantitativa utvärderingen av resultatet från semantisk
spegling automatiseras så skulle synonymmängder som har en relativt hög precision
jämfört med andra resurser kunna hittas och användas medan de sämre resultaten kan
sorteras bort. 

6.4.1 Ordnät eller synonymordbok
Dyviks långsiktiga mål är att automatiskt skapa lexikala resurser liknande WordNet.
För att nå dit krävs en del förbättringar av metoden; bland annat måste värdena på
SynsetLimit och OverlapThreshold kunna genereras automatiskt för att minimera
tidskrävande och kostsam analys av mänskliga experter. Om ett ordnät eller en
synonymordbok har människor som tänkta användare så bör metoden dessutom kunna
ge andra typer av lexikografisk information än bara semantiska taxonomier exempelvis
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bruksmässighet eller exempelmeningar. Om metoden är tänkt att användas som en
lexikal resurs i andra maskinbaserade tillämpningar exempelvis ordlänkning eller andra
språkteknologiska applikationer så blir kraven på andra typer av lexikografisk
information av mindre vikt. Automatiskt skapade ordnät eller synonymordböcker är ett
långsiktigt mål men det kräver att metoden ger ett resultat som är nästan lika bra som
det mänskliga experter skulle kunna göra. En i nuläget rimligare tillämpning av
metoden för att skapa ordnät eller synonymordböcker är att se den som ett verktyg av
många som kan underlätta för lexikografer, lingvister eller datalingvister.

I det här arbetet har resultaten presenterats som en tvåspråkig synonymordbok och
frågan är vad det finns för nytta med ett sådant presentationssätt. I tryckt format skulle
en tvåspråkig synonymordbok vara för platskrävande men i elektroniskt format finns
det bättre möjligheter, särskilt om det finns möjlighet att på ett smidigt sätt navigera
mellan olika uppslagsord. Exempelvis att klicka på ett ord i synonymmängden för att
komma till ett nytt uppslagsord. Jag har själv haft nytta av programmet under arbetets
gång när jag letat efter ett visst ord och den tvåspråkiga synonymordboken har gjort att
jag kunnat leta efter ord på svenska både utifrån ett engelskt ord och utifrån ett svenskt
för att hitta ett bra alternativ. Jag tror inte att mina användningsbehov är unika utan det
sätt på vilket jag arbetat där svenska, norska och engelska artiklar har legat till grund
för ett arbete på svenska har semantisk spegling underlättat både översättning och friare
tolkningar mellan originaltext och denna uppsats. Exempelvis så ville jag använda
ordet konsistent men var osäker på om det hade den betydelse jag var ute efter. En
sökning på svenska gav inga alternativ men då kom jag på att jag antagligen tänkte på
engelskans consistent och en sökning på detta ord gav mig flera alternativ på svenska
bland annat konsekvent som motsvarade det jag letade efter. På detta sätt kan
funktionen hos en tvåspråkig ordbok kombineras med enspråkiga synonymer för att
möjliggöra sökning efter rätt ord från flera olika håll och istället för att sitta med en
engelsk-svensk ordbok, en svensk-engelsk ordbok, en enspråkig svensk ordbok och en
enspråkig engelsk ordbok behöver endast ett verktyg användas. 

6.4.2 Verktyg för lexikografer
Eftersom semantisk spegling i nuläget kräver mänsklig (expert-) kompetens för att
avgöra när ett resultat är bra eller inte så ser jag metodens främsta användningsområde
som ett hjälpmedel inom lexikografi. Metoden skulle då främst bistå med förslag på
synonymer eller översättningsekvivalenter som lexikografen skulle kunna ta ställning
till. I sådan användning skulle semantisk spegling kunna vara till nytta även om den
inte presterar högkvalitativa resultat för alla ord eftersom en mänsklig expert relativt
snabbt kan se om resultatet är användbart.

6.4.3 Ordlänkningsresurs
Semantisk spegling utnyttjar information i ett tvåspråkigt lexikon på ett sätt som
möjliggör en utökad sökmängd, både semantiskt och antal alternativ, jämfört med ett
vanligt lexikon. Det innebär att om ordlänkaren är beroende av lexikon så kan
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sökningen efter länkkandidater förbättras. Om resultatet från semantisk spegling är
mycket bra så kan det i princip ersätta det vanliga lexikonet i ordlänkaren, men även
om den inte genererar bra resultat alltid så kan den användas som ett komplement till
det vanliga lexikonet. Som komplement skulle semantisk spegling användas för att
förstärka evidens för en viss länkkandidat även om den inte ensamt avgör. Det skulle
också kunna vara idé att använda delar av metoden semantisk spegling, exempelvis
utökning av lexikon, för att bättre utnyttja informationen i det ursprungliga lexikonet.

6.5 Slutkommentar
Implementationen bakom den här uppsatsen ger liknande resultat som i tidigare arbeten
av Helge Dyvik trots en något annorlunda version. Detta tyder på att de grundläggande
idéerna bakom semantisk spegling motiverar fortsatt arbete för att utveckla
språkverktyg med hjälp av metoden. Uppsatsen har också pekat på några olika problem
med metoden som en utgångspunkt i fortsatt utvecklingsarbete samt fört fram en del
nya tillämpningsområden. 
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Bilagor
Bilaga A: Exempel på Dyviks Semantiska fält
(Fältet är hämtat från den databas Dyviks program bygger upp och är sorterat i
bokstavsordning)
       (((|able1| |absurd1| |absurd2| |acceptable2| |accurate1| |adequate2| |adroit1| |advisable1| 
                |advisable2| |agreeable2| |amiable1| |amicable1| |amusing1| |appealing1| |apposite1|
                |appropriate2| |apt2| |artful1| |attractive1| |auspicious1| |awkward1| |beauteous1| 
                |beautiful1| |becoming1| |befitting1| |beneficial3| |benevolent2| |boisterous3| 
                |brilliant2| |brittle1| |capable1| |captivating1| |careful3| |characteristic1| 
                |charitable2| |charming1| |cheerful1| |choice2| |clean2| |clever2| |close4| 
                |comfortable2| |comic1| |comical1| |competent2| |congenial4| |considerable2| 
                |considerate2| |content1| |contented1| |convenient3| |cordial2| |correct1| |cosy1| 
                |cranky2| |crazy2| |cunning3| |curious1| |curious2| |cute1| |dainty1| |dapper1| 
                |darling1| |dear1| |decent1| |deft1| |delicate1| |delicate2| |delicious1| 
                |delighted1| |delightful1| |dexterous1| |difficult1| |discerning1| |discreet2| 
                |discreet3| |discriminating1| |distinguished1| |droll1| |due1| |eccentric2| 
                |efficient1| |elated2| |elegant1| |eligible2| |eminent1| |emotional1| |engaging1| 
                |enjoyable1| |entertaining1| |exact1| |exhilarated1| |expedient2| |experienced1| 
                |expert1| |exquisite1| |extraordinary1| |facetious1| |fair1| |fashionable1| 
                |fastidious1| |favourable1| |fine1| |first-rate1| |fit5| |fitted1| |fitting1| 
                |flimsy2| |foolish1| |fortunate1| |fragile1| |friendly1| |frisky1| |frolicsome1| 
                |funny1| |genial3| |gentle2| |glad1| |glorious3| |good-humoured1| |good-looking1| 
                |good-natured2| |good2| |gorgeous2| |grand1| |gratifying1| |great2| |handsome2| 
                |happy1| |hearty3| |helpful2| |high-class1| |hilarious1| |humorous1| 
                |in_high_spirits1| |indulgent1| |ingenious2| |intricate1| |inventive1| |irritable1| 
                |jocular1| |jolly2| |jolly4| |jovial1| |judicious1| |keen3| |kind3| |kindly3| 
                |lenient2| |light3| |likable1| |lovely1| |ludicrous1| |mad2| |magnificent1| 
                |marvellous1| |merry1| |mettlesome1| |minute2| |mirthful1| |moderate1| |moderate2| 
                |neat2| |nice1| |nice-looking1| |noble1| |odd1| |opportune1| |palatable1| 
                |particular1| |particular2| |peculiar1| |pertinent1| |playful2| |pleasant1| 
                |pleased1| |pleasing1| |precise1| |pretty1| |pretty-pretty1| |proficient1| |proper2|
                |propitious1| |queer1| |quick-witted1| |rare2| |rare3| |ready4| |ready-witted1| 
                |reasonable1| |reasonable2| |remarkable1| |resourceful1| |respectable1| |ridiculous1|
                |rollicking1| |salutary1| |satisfied1| |scrupulous1| |select2| |sensible3| 
                |sensitive2| |sentimental1| |shrewd1| |silly1| |singular1| |skilful1| |skilled1| 
                |small1| |smart1| |snug1| |soft3| |splendid1| |spruce1| |strange2| |strict2| |suave2|
                |subtle1| |successful1| |sugary2| |suitable1| |suited1| |superior2| |susceptible1| 
                |sweet1| |swell1| |swell2| |sympathetic4| |tactful1| |tasty2| |thin1| |ticklish2| 
                |tidy1| |touchy1| |tricky2| |trim1| |warm2| |warm4| |well-behaved1| |wild2| |wild3| 
               |winning2| |witty4| |wonderful1|)
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Bilaga B: Bra och mindre bra motsvarigheter mellan engelska och
svenska ord

Bra Mindre bra
able motsvaras av duglig  attractive motsvaras av behaglig 
adequate motsvaras av lämplig  attractive motsvaras av begärlig
affectionate motsvaras av kärleksfull bright motsvaras av skarp
appropriate motsvaras av passande clear motsvaras av skarp
beneficial motsvaras av nyttig fair motsvaras av klar
delicious motsvaras av härlig fresh motsvaras av glad
easy motsvaras av enkel
excellent motsvaras av utmärkt
favourable motsvaras av vänlig
fine motsvaras av fin
fortunate motsvaras av lycklig
friendly motsvaras av gynnsam
full motsvaras av skarp
genuine motsvaras av riktig
good motsvaras av fin
kind motsvaras av vänlig
nice motsvaras av fin
peaceful motsvaras av stilla
pleasant motsvaras av glad
plentiful motsvaras av talrik
positive motsvaras av ren
ripe motsvaras av färdig
satisfactory motsvaras av tillfredsställande
serviceable motsvaras av slitstark
serviceable motsvaras av nyttig
solid motsvaras av kraftig
solid motsvaras av sammanhängande
solid motsvaras av enhällig
sound motsvaras av duktig
spectacular motsvaras av praktfull
steady motsvaras av fast
superb motsvaras av härlig
sweet motsvaras av lättskött
sweet motsvaras av fin
tantalizing motsvaras av retsam
tantalizing motsvaras av frestande
 thorough motsvaras av riktig
 worthy motsvaras av värd
worthy motsvaras av hedervärd 

65



Bilaga C: Fullständig tabell över de engelska jämförelserna

Fortsättning på nästa sida.
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Ord Resurs Täckning
antal procent procent

able WordNet 2 av 30 6,7% 2 av 5 40,0%
Webster 9 av 30 30,0% 9 av 25 36,0%

adequate WordNet 0 av 24 0,0% 0 av 7 0,0%
Webster 0 av 24 0,0% 0 av 14 0,0%

affectionate WordNet 3 av 5 60,0% 3 av 6 50,0%
Webster 4 av 5 80,0% 4 av 9 44,0%

all right WordNet
Webster

appropriate WordNet 10 av 29 34.5% 10 av 17 58.8%
Webster 12 av 29 41.4% 12 av 40 30,0%

attractive WordNet 2 av 27 7.4% 2 av 30 6.7%
Webster 4 av 27 14.8% 4 av 47 8.5%

beneficial WordNet 4 av 11 36.4% 4 av 4 100,0%
Webster 6 av 11 54.5% 6 av 12 50,0%

bright WordNet 3 av 62 4.8% 3 av 79 3.8%
Webster 4 av 62 6.5% 4 av 67 6.0%

clear WordNet 5 av 62 8.1% 5 av 66 7.6%
Webster 2 av 62 3.2% 2 av 74 2.7%

comforting WordNet
Webster

delicious WordNet 4 av 24 16.7% 4 av 9 44.4%
Webster 4 av 24 16.7% 4 av 20 20,0%

easy WordNet 2 av 35 5.7% 2 av 39 5.1%
Webster 7 av 35 20,0% 7 av 113 6.2%

excellent WordNet 1 av 19 5.3% 1 av 3 33.3%
Webster 8 av 19 42.1% 8 av 54 14.8%

fair WordNet 2 av 59 3.4% 2 av 35 5.7%
Webster 4 av 59 6.8% 4 av 82 4.9%

favourable WordNet 1 av 19 5.3% 1 av 19 5.3%
Webster

fine WordNet 5 av 57 8.8% 5 av 30 16.7%
Webster 5 av 57 8.8% 5 av 45 11.1%

firm WordNet 5 av 53 9.4% 5 av 26 19.2%
Webster 9 av 53 17.0% 9 av 52 17.3%

first-rate WordNet 1 av 44 2.3% 1 av 8 12.5%
Webster 2 av 44 4.5% 2 av 11 18.2%

fortunate WordNet 5 av 14 35.7% 5 av 18 27.8%
Webster 5 av 14 35.7% 6 av 12 50.0%

fresh WordNet 1 av 26 3.8% 1 av 46 2.2%
Webster 1 av 26 3.8% 1 av 51 2.0%

friendly WordNet 1 av 11 9.1% 2 av 30 6.7%
Webster 0 av 11 0.0% 0 av 15 0.0%

Precision  
antal  



67

full WordNet 0 av 63 0.0% 0 av 69 0.0%
Webster 0 av 63 0.0% 0 av 45 0.0%

genuine WordNet 6 av 32 18.8% 6 av 22 27.3%
Webster 9 av 32 28.1% 9 av 26 34.6%

good WordNet 2 av 58 3.4% 2 av 89 2.2%
Webster 6 av 58 10.3% 6 av 114 5.3%

kind WordNet 6 av 21 28.6% 6 av 24 25.0%
Webster 9 av 21 42.9% 9 av 38 23.7%

nice WordNet 4 av 60 6.7% 4 av 15 26.7%
Webster 9 av 60 15.0% 9 av 71 12.7%

peaceful WordNet 8 av 19 42.1% 8 av 21 38.1%
Webster 3 av 19 15.8% 3 av 13 23.1%

pleasant WordNet 0 av 35 0.0% 0 av 12 0.0%
Webster 7 av 35 20.0% 7 av 33 21.2%

plentiful WordNet 6 av 18 33.3% 6 av 7 85.7%
Webster 7 av 18 38.9% 7 av 25 28.0%

positive WordNet 0 av 47 0.0% 0 av 29 0.0%
Webster 8 av 47 17.0% 8 av 56 14.3%

ripe WordNet 0 av 5 0.0% 0 av 5 0.0%
Webster 1 av 5 20.0% 1 av 21 4.8%

satisfactory WordNet 1 av 2 50.0% 1 av 20 5.0%
Webster 2 av 2 100.0% 2 av 25 8.0%

serviceable WordNet 0 av 14 0.0% 0 av 15 0.0%
Webster 1 av 14 7.1% 1 av 10 10.0%

sizable WordNet
Webster

solid WordNet 5 av 63 7.9% 5 av 36 13.9%
Webster 2 av 63 3.2% 2 av 17 11.8%

sound WordNet 3 av 31 9.7% 3 av 29 10.3%
Webster 0 av 31 0.0% 0 av 58 0.0%

spectacular WordNet 0 av 10 0.0% 0 av 8 0.0%
Webster 0 av 10 0.0% 0 av 18 0.0%

steady WordNet 8 av 51 15.7% 8 av 31 25.8%
Webster 8 av 51 15.7% 8 av 42 19.0%

superb WordNet 0 av 25 0.0% 0 av 3 0.0%
Webster 5 av 25 20.0% 5 av 35 14.3%

sweet WordNet 0 av 63 0.0% 0 av 30 0.0%
Webster 1 av 63 1.6% 1 av 37 2.7%

tantalizing WordNet 2 av 27 7.4% 2 av 3 66.7%
Webster

thorough WordNet 0 av 33 0.0% 0 av 4 0.0%
Webster 1 av 33 3.0% 1 av 15 6.7%

worthy WordNet 3 av 18 16.7% 3 av 34 8.8%
Webster 0 av 18 0.0% 0 av 20 0.0%



Bilaga D: Fullständig tabell av jämförelsen av ord som motsvarande
och som utgångsord
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ord som motsvarande som utgångsord
precision Precision
Antal          procent Antal          procent

duglig 3 av 8        37.5% 5 av 13      38.5%
lämplig 1 av 10      10.0% 1 av 35        2.9%  
kärleksfull 3 av 9        33.3% 1 av 7        14.3% 
passande 8 av 26      30.8% 2 av 33        6.1% 
behaglig 3 av 13      23.1%   3 av 13       23.1%
härlig 2 av 6        33.3% 2 av 6        33.3%
enkel 1 av 15        6.7% 2 av 34        5.9%
utmärkt 7 av 11      63.6% 5 av 32      15.6%
stark 4 av 13      30.8% 9 av 61      14.8%
lycklig 3 av 5        60.0% 0 av 10        0.0%
gynnsam 3 av 12      25.0% 0 av 16        0.0%
riktig 4 av 13      30.8% 2 av 33        6.1% 
stilla 2 av 4        50.0% 3 av 30      10.0%
ren 0 av 20        0.0% 1 av 34        2.9%
färdig 1 av 2        50.0% 5 av 12      41.7%
tillfredsställande 2 av 3        66.7% 2 av 5        40.0%
slitstark 5 av 20      25.0% 3 av 6        50.0%
praktfull 7 av 27      25.9% 5 av 14      35.7%
nyttig 3 av 4        75.0% 3 av 29      10.3%

6 av 8        75.0% 5 av 42      11.9% 
skarp 0 av 34        0.0%

0 av 16        0.0%
1 av 25        4.0% 

klar 3 av 34        8.8% 3 av 35        8.6%  
vänlig 1 av 10       10.0% 3 av 34        8.8%

6 av 19       31.6% 
fin 4 av 14       28.6% 3 av 42        7.1% 

5 av 19       26.3%
4 av 35       11.4% 
8 av 36       22.2%  

glad 0 av 12         0.0% 3 av 27      11.1%  
3 av 16       18.8%  

talrik 0 av 0           0.0% 0 av 1          0.0%
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