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Språkteknologi, IDA, Linköpings 

universitet 
• NLPLAB (Natural Language Processing Laboratory), 

1985, utbrytning från AILAB. 

• Textgruppen(Lars Ahrenberg & Magnus Merkel…) 

– Automatisk översättning 

– Översättningshjälpmedel 

– Flerspråkiga lexikon 

– Termdatabaser 

• Dialoggruppen (Arne Jönsson & Nils Dahlbäck…) 

– Dialogsystem 

– Rekommendationssystem 



Fodina 

• ”Fodina” betyder gruva på latin. 

• Startade 2004. 

• Mjärdevi Business Incubator, februari 
2004. 

• Två personer deltid 

• Första uppdraget riktiga kontraktet 
med Intentia 

 



Vad har vi gjort? 
• 2004-2006:  

– Endast termextraktion och framtagning av flerspråkiga termlistor 

• 2007-2008:  
– Termextraktion, verktyg för ”post-processing”, språklig 

kvalitetssäkring av terminologi 

• 2009-2012:  
– Språkstöd för källspråksskrivande (partner med Acrolinx GmbH) 
– Datorstödd terminologi 

– Automatiserade processer i terminologiarbete 

– Fackspråklig synonymgenerering 

– Konsultarbete inom språkteknologi och terminologi 
– Språklig kvalitetssäkring (inte bara terminologi) 

– Nya fackspråksområden (inte bara teknisk dokumentation) 
 



Kundnytta 

Kvalitetssäkring av källtexter 
Produkttexter(CAD, PDM, PLM…) 
GUI-strängar (IDE, editorer) 
Dokumentation (IDE, editorer) 

Allmän uppslagning 

Support under produktutvecklings-
fasen 
Produkttexter 
GUI-strängar 

Support under 
lokaliseringsfasen 

Support under dokumentations-
fasen 
Dokumentation (IDE, editorer) 

Översättningar 
Produkttexter 
GUI-strängar 
Dokumentation 

Automatisk översättning 
Produkttexter 
GUI-strängar 
Dokumentation 

Höjd kvalitet 
Sänkta  kostnader 

Minskad tidsåtgång 

Kvalitetssäkring av översättningar 
Produkttexter 
GUI-strängar 
Dokumentation 



Blick framåt 

• Ta en större del av värdekedjan 

• Fler partnerskap 

• Utvidga till andra domäner förutom 
teknisk dokumentation 

• Få ett grepp om den offentliga sektorn 

• Fler ”långa” konsultuppdrag 

• Bättre paketering 



Att tänka på 1 

• Hög nivå på forskning är ingen garanti för 
framgångsrikt företag 

• Identifiera behov hos kunder och visa på ”return of 
investment” 

• Tålamod 

• Akademiska lösningar behövs inte alltid (kunderna 
bryr sig inte hur något görs, bara det fungerar) 

• Kostnadsbesparingar slår kvalitetsförbättringar som 
argument 9 ggr av 10, särskilt under lågkonjunktur 

• Förpackning av tjänst/produkt kritisk  

 



Att tänka på 2 
• Prismodeller och prissättning är klurigt 
• Avtalsförhandlingar kräver specialkompetens 
• De flesta beställare kan i princip ingenting 

om språkteknologi 
• Programvaruförsäljning/-utveckling kan vara 

mycket dyrare och mer komplext än 
förväntat, var beredd för support- och 
underhållskostnader 

• Varning för skumma riskkapitalister 
• Ger ett hälsosamt perspektiv på akademisk 

språkteknologi 



Språkresurser och -verktyg av  
intresse för Fodina 

• Lexikon 

• Termresurser 
• Syntaktiska taggare 

• Lemmatiserare 

• Korpusar (uppmärkta) 

• Named-Entity-identifierare 
• Gazetteers (personnamn, företag, ortnamn, 

produkter, organisationer…) 

• Synonymresurser 
• … 

 



Problem med språkresurser  
och -verktyg 

• Rättighet (oftast bara tillgängligt för forskning) 

• Oklart om det går att förhandla sig till 
rättigheter för kommersiell användning 

• Osäkerhet kring kostnader och skyldigheter för 
framtiden 

• Om det finns prislappar på resurser så är dessa 
ofta anpassade för väldigt stora företag 

• Oklart om äganderätten för ”förädlade” 
produkter 

 



Konsekvenser 

Egen, kostsam utveckling av resurser 

Kunder kräver att man tar ansvar för 
leveranser och, indirekt, de resurser och 
verktyg som används 

Dubbelarbete på många företag 

Slöseri med resurser 



Slutord 

• Se till att alla språkresurser blir fria att 
använda för alla aktörer (företag och  
forskare) 
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