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Ur Mikael Börjesson, et al. (eds.),
Fältanteckningar. Utbildnings- och
kultursociologiska texter tillägnade
Donald Broady, Skeptronserien, SEC,
Uppsala universitet, 2006, 435p.

sá=ëçã=Ö™ê=â∏âëî®ÖÉå=
Vi
som går köksvägen
péê™âíÉâåçäçÖÉê=çÅÜ=âçêéìëäáåÖîáëíÉê=á=iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=
Språkteknologer och korpuslingvister i Litteraturbanken
i~êë=_çêáå=
Lars Borin

aê∏ããÉå=çã=ÇÉí=ÇáÖáí~ä~=Ü~åÇÄáÄäáçíÉâÉí=
Drömmen om det digitala handbiblioteket
jáå~=Ñ∏êëí~=í~åâ~ê=çã=ÇÉí=ëçã=à~Ö=áÇ~Ö=Äêìâ~ê=â~ää~=ÒíÉñííÉâåçäçÖá=Ñ∏ê=ÑçêëâåáåÖ=
Mina första tankar om det som jag idag brukar kalla ”teXtteknologi för forskning
î®ÅâíÉë= Ç™=
à~Ö= Ü~ÇÉ=
hade Ñ∏êã™åÉå=
förmånen ~íí=
çÅÜ=
och ìíÄáäÇåáåÖÒ
utbildning”1N= väcktes
då jag
att ìåÇÉê=
under Éíí=
ett é~ê=
par ™ê=
år ë~ã~êÄÉí~=
samarbeta
ãÉÇ=
kÉíJ
med açå~äÇ=
Broady á=i ÑçêëâåáåÖëéêçÖê~ããÉí=
Donald _êç~Çó=
forskningsprogrammet t~ääÉåÄÉêÖ=
Wallenberg däçÄ~ä=
Global iÉ~êåáåÖ=
Learning Netïçêâ=EtdikFI=Ñáå~åëáÉê~í=~î=håìí=çÅÜ=^äáÅÉ=t~ääÉåÄÉêÖë=ëíáÑíÉäëÉK=s™êí=Ç~ÖäáÖ~=
work (WGLN), finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Vårt dagliga
ë~ã~êÄÉíÉ=ÄÉÇêÉîë=áåçã=Éå=åçÇ=~î=ÇÉíí~=áåíÉêå~íáçåÉää~=å®íîÉêâI=á=rééë~ä~=iÉ~êJ
samarbete bedrevs inom en nod av detta internationella nätverk, i Uppsala LearHär áåíêçÇìÅÉê~ÇÉ=
introducerade açå~äÇ=
till ëáíí=
sitt ~êÄÉíÉ=
åáåÖ=
ning i~ÄK=
Lab. e®ê=
Donald ãáÖ=
mig íáää=
arbete ãÉÇ=
med ìééã®êâåáåÖ=
av
uppmärkning ~î=
ÇÉå=
îÉêëáçåÉå=~î=
îÉêâKO=^êÄÉíÉí=
digitala versionen
av å~íáçå~äìíÖ™î~å=
nationalutgåvan ~î=
av píêáåÇÄÉêÖë=ë~ãä~ÇÉ=
Strindbergs samlade verk.2
Arbetet
den ÇáÖáí~ä~=
ÄÉëíçÇ=Ää~åÇ=~åå~í=á=Eã~åìÉääF=ìééã®êâåáåÖ=~î=Éå=ê~Ç=áåÑçêã~íáçåëâ~íÉÖçêáÉê=Ó=
bestod bland annat i (manuell) uppmärkning av en rad informationskategorier Strindbergtexterna. pÉJ
íóéçÖê~Ñáëâ~I=
Ó= á=i píêáåÇÄÉêÖíÉñíÉêå~K=
typograﬁska, ÇçâìãÉåíëíêìâíìêÉää~=
dokumentstrukturella çÅÜ=
och áååÉÜ™ääëäáÖ~=
innehållsliga SePI=
å~êÉ=Ü~ê=açå~äÇ=ÄäK~K=áåáíáÉê~í=Éíí=éêçàÉâí=Ñ∏ê=Òã®êâåáåÖ=~î=ìíÄáäÇåáåÖëáååÉÜ™ääÒ
nare har Donald bl.a. initierat ett projekt för ”märkning av utbildningsinnehåll”5,
Ç®ê=ÄäK~K=éÉêëçåêÉÑÉêÉåëÉê=çÅÜ=Éå=ÇÉä=~åå~å=áåÑçêã~íáçå=á=Éå=ä®êçÄçâ=Ñ∏êë™Öë=EáÖÉå=
där bl.a. personreferenser och en del annan information i en lärobok försågs (igen
manuellt) med passande uppmärkning. Båda typerna av uppmärkta digitala mateã~åìÉääíF=ãÉÇ=é~ëë~åÇÉ=ìééã®êâåáåÖK=_™Ç~=íóéÉêå~=~î=ìééã®êâí~=ÇáÖáí~ä~=ã~íÉJ
rial hör hemma i vad Donald en gång har kallat det ”nya handbiblioteketii, som
êá~ä=Ü∏ê=ÜÉãã~=á=î~Ç=açå~äÇ=Éå=Ö™åÖ=Ü~ê=â~ää~í=ÇÉí=Òåó~=Ü~åÇÄáÄäáçíÉâÉíÒI=ëçã=
framförallt karakteriseras av tillgänglig/Jet.
Ñê~ãÑ∏ê~ääí=â~ê~âíÉêáëÉê~ë=~î=íáääÖ®åÖäáÖÜÉíW=

======================================================
N1 =qáää=
Till ÉñÉãéÉä=
exempel á=i~êë=
i Lars _çêáåI=
Borin, ÒqÉñíáäK=
”Textil TeXtteknologi
qÉñííÉâåçäçÖá=á=i ÑçêëâåáåÖ=
ÑçêÜìã= NLOMMRI=
forskning çÅÜ=
och ä®ê~åÇÉÒ=
lärande” for/mm
1/2005, ééK=
pp.

11-13. Se vidare nedan.
NNÓNPK=pÉ=îáÇ~êÉ=åÉÇ~åK==
O2 =açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóI=
(red.), ABM
^_jI= IT
fq= çÅÜ=
Broady, Òeìê=
”Hur âçÇ~ê=
kodar ã~å=
man o∏Ç~=
Röda êìããÉí\Ò=
rummet?” f=
I j~íë=
Mats oçä¨å=
Rolén EêÉÇKFI=
ocb
ÑçêëâåáåÖÉåK=o~ééçêí=Ñê™å=Éå=âçåÑÉêÉåë=é™=hìåÖäáÖ~=_áÄäáçíÉâÉí=ÇÉå=NT=åçîÉãÄÉê=NVVVI=oáâëÄ~åâÉåë=
forskningen.
Rapport från en konferens på Kungliga Biblioteket elen 17 november 1999, Riksbankens
gìÄáäÉìãëÑçåÇI=píçÅâÜçäã=OMMMK==
Stockholm 2000.
Jubileumsfond,
P3 =açå~äÇ=_êç~ÇóI=
Donald Broady, j®êâåáåÖ=~î=ìíÄáäÇåáåÖëáååÉÜ™ääK=
Märkning av utbildningsinnehåll. mêçàÉâíÄÉëâêáîåáåÖ=NT=àìåá=OMMPI=êÉîáÇÉê~Ç=NV=
Projektbeskrivning 17 juni 2003, reviderad 19
ëÉéíK=OMMPK=YÜííéWLLïïïKëâÉéíêçåKáäìK=ììKëÉLÄêç~ÇóLÇäLãìJéä~åJMPMVNVKéÇÑ[=xåÉÇä~ÇÇ~Ç=NQLNN=OMMRzK=
sept. 2003. <http://WWW.skeptron.ilu. uu.se/broady/dl/mu-plan-o30919.pdf> [nedladdad 14/11 2005].
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açâìãÉåíÉå=ëâ~ää=î~ê~=íáääÖ®åÖäáÖ~=á=ÑäÉê~=Ü®åëÉÉåÇÉåK=aÉ=ëâ~ää=î~ê~=ä®íí=™íâçãJ
Dokumenten skall Vara tillgängliga i ﬂera hänseenden. De skall Vara lätt åtkomliga, kanske lokalt lagrade på skivminne i den egna datorn eller i ett lokalt nätäáÖ~I=â~åëâÉ=äçâ~äí=ä~Öê~ÇÉ=é™=ëâáîãáååÉ=á=ÇÉå=ÉÖå~=Ç~íçêå=ÉääÉê=á=Éíí=äçâ~äí=å®íJ
kunna ÄÉ~êÄÉí~ë=
med ~åî®åÇ~êÉåë=
îÉêâK= aÉ=
îáÇ= ÄÉÜçî=
verk.
De ëâ~ää=
skall vid
behov çÑ∏êÇê∏àäáÖÉå=
ofördröjligen âìåå~=
bearbetas ãÉÇ=
användarens ÉÖå~=
egna
bildbehandlingsprogram, â~äâóäéêçJ
kalkylproÑ~îçêáíéêçÖê~ã=
favoritprogram EíÉñíÄÉÜ~åÇäáåÖëéêçÖê~ãI=
(textbehandlingsprogram, ÄáäÇÄÉÜ~åÇäáåÖëéêçÖê~ãI=
gram etc). De skall kunna kompletteras och förses med randanmärkningar och
Öê~ã=ÉíÅFK=aÉ=ëâ~ää=âìåå~=âçãéäÉííÉê~ë=çÅÜ=Ñ∏êëÉë=ãÉÇ=ê~åÇ~åã®êâåáåÖ~ê=çÅÜ=
korshänvisningar (så kallade hypertextlänkar). Samlingen skall vara överblickbar,
âçêëÜ®åîáëåáåÖ~ê=Eë™=â~ää~ÇÉ=ÜóéÉêíÉñíä®åâ~êFK=p~ãäáåÖÉå=ëâ~ää=î~ê~=∏îÉêÄäáÅâÄ~êI=
man skall utan stort besvär erhålla automatiskt genererade innehållsförteckningar
ã~å=ëâ~ää=ìí~å=ëíçêí=ÄÉëî®ê=ÉêÜ™ää~=~ìíçã~íáëâí=ÖÉåÉêÉê~ÇÉ=áååÉÜ™ääëÑ∏êíÉÅâåáåÖ~ê=
eller kartor över dokumentbasens aktuella bestånd, och man skall på enkelt sätt
ÉääÉê=â~êíçê=∏îÉê=ÇçâìãÉåíÄ~ëÉåë=~âíìÉää~=ÄÉëí™åÇI=çÅÜ=ã~å=ëâ~ää=é™=ÉåâÉäí=ë®íí=
kunna revidera inte blott de enskilda dokumenten utan även själva dokumentbaâìåå~=êÉîáÇÉê~=áåíÉ=Ääçíí=ÇÉ=ÉåëâáäÇ~=ÇçâìãÉåíÉå=ìí~å=®îÉå=ëà®äî~=ÇçâìãÉåíÄ~J
ëÉåë=ëíêìâíìê=EìåÖÉÑ®ê=ëçã=å®ê=ã~å=Ñäóíí~ê=çã=Ä∏ÅâÉêå~=é™=Üóääçêå~=ÉääÉê=ëçêíÉJ
sens struktur (ungefär som när man flyttar om böckerna på hyllorna eller sorterar pappren i pärmarna).4Q=
ê~ê=é~ééêÉå=á=é®êã~êå~FK

Litteraturbanken
iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=
iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=YÜííéWLLäáííÉê~íìêÄ~åâÉåKëÉ[=®ê=Éíí=éáäçíéêçàÉâí=ëçã=Ñáå~åëáÉê~íë=
Litteraturbanken <http://litteraturbanken.se> är ett pilotprojekt som finansierats
~î=oáâëÄ~åâÉåë=gìÄáäÉìãëÑçåÇ=OMMQÓOMMR=çÅÜ=ëçã=ÄÉÇêáîë=á=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=
av Riksbankens Jubileumsfond 2004-2005 och som bedrivs i samarbete mellan
pîÉåëâ~=^â~ÇÉãáÉåI=hìåÖäáÖ~=ÄáÄäáçíÉâÉí=çÅÜ=péê™âÄ~åâÉå=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáJ
Svenska Akademien, Kungliga biblioteket och Språkbanken vid Göteborgs uniîÉêëáíÉí=EÇ®ê=à~Ö=®ê=Ñ∏êÉëí™åÇ~êÉFK=
versitet
(där jag är föreståndare).
m™=
^â~ÇÉãáÉå=
På áåáíá~íáî=
initiativ ~î=
av Ñ∏êÑ~íí~êÉå=
författaren pîÉå=
Sven iáåÇèîáëí=
Lindqvist ~êê~åÖÉê~ÇÉ=
arrangerade pîÉåëâ~=
Svenska Akademien
OMMO=
för ~íí=
om ÉäÉâíêçåáëâ=
2002 Éíí=
ett ëÉãáå~êáìã=
seminarium Ñ∏ê=
att ÇêóÑí~=
dryfta Ñê™Öçê=
frågor çã=
elektronisk ä~ÖêáåÖ=
lagring ~î=
av äáííÉê®ê~=
litterära
till Johan
professor á=
îÉêâK= pçã=
gçÜ~å= pîÉÇàÉÇ~äI=
verk.
Som Éíí=
ett êÉëìäí~í=
resultat ~î=
av ëÉãáå~êáÉí=
seminariet ìééÇêçÖë=
uppdrogs íáää=
Svedjedal, éêçÑÉëëçê=
i
äáííÉê~íìêîÉíÉåëâ~é=
îáÇ= rééë~ä~=
litteraturvetenskap vid
Uppsala ìåáîÉêëáíÉíI=
universitet, ~íí=
att ìíêÉÇ~=
förutsättningarna çÅÜ=
och
utreda Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=
ÑçêãÉêå~=
formerna Ñ∏ê=
på
för Éå=
en ëîÉåëâ=
svensk äáííÉê~íìêÄ~åâK=
litteraturbank. ríêÉÇåáåÖÉå=
Utredningen -Ó= ëçã=
som Ñáååë=
finns íáääÖ®åÖäáÖ=
tillgänglig é™=
Litteraturbankens Webbplats5
iáííÉê~íìêÄ~åâÉåë=
ïÉÄÄéä~íëR= -Ó= êÉëìäíÉê~ÇÉ=
î™êÉå= OMMP=
resulterade våren
2003 á=i Éå=
en ~åë∏â~å=
ansökan íáää=
till
oáâëÄ~åâÉåë=gìÄáäÉìãëÑçåÇ=çã=ëí∏Ç=Ñ∏ê=Éíí=éáäçíéêçàÉâí=Ñ∏ê=Òáåê®íí~åÇÉí=~î=Éå=
Riksbankens Jubileumsfond om stöd för ett pilotprojekt för ”inrättandet av en
iáííÉê~íìêÄ~åâ=
îÉêëáçåÉê= ~î=
Litteraturbank Ñ∏ê=
för ~íí=
att ÄÉî~ê~=
bevara çÅÜ=
och íáääÖ®åÖäáÖÖ∏ê~=
tillgängliggöra ÇáÖáí~ä~=
digitala versioner
av Ñê®ãëí=
främst
redan Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉI=
föreliggande, ÇÉäë=
ëâ∏åäáííÉê®ê~=
îÉêâI= ÇÉäë=
skönlitterära verk,
dels êÉÇ~å=
sådana ëçã=
som ™ëí~Çâçãë=
åstadkoms ÖÉåçã=
genom
dels ë™Ç~å~=
SK=^åë∏â~å=ÄÉîáäà~ÇÉëI=çÅÜ=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êJ
ÇáÖáí~äáëÉêáåÖ=~î=íêóÅâí~=Ä∏ÅâÉêÒ
digitalisering av tryckta böcker”6.
Ansökan beviljades, och arbetet med att förîÉêâäáÖ~= iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=
à~åì~êá= OMMQK=
verkliga
Litteraturbanken ë~ííÉ=
satte áÖ™åÖ=
igång á=i januari
2004. péê™âÄ~åâÉå=
Språkbanken Ü~ê=
har á=i éáäçíJ
pilotéêçàÉâíÉí=~åëî~ê~í=Ñ∏ê=ÇÉå=ÇáÖáí~ä~=áåÑê~ëíêìâíìêÉå=á=ÇÉå=Ñê~ãî®ñ~åÇÉ=iáííÉê~íìêJ
projektet ansvarat för den digitala infrastrukturen i den framväxande LitteraturÄ~åâÉåW=íÉñíáãéçêíI=ã~íÉêá~äÑçêã~íI=ÑìåâíáçåÉê=Ñ∏ê=ë∏âåáåÖ=á=çÅÜ=éêÉëÉåí~íáçå=
banken: textimport, materialformat, funktioner för sökning i och presentation
~î=ã~íÉêá~äÉíI=ë~ãí=ïÉÄÄéä~íëÉåë=ìíÑçêãåáåÖK=
av materialet, samt Webbplatsens utformning.
Den ÇÉëáÖå=
aÉå=
î®ñíÉ= Ñê~ã=
design ~î=
av iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=
Litteraturbanken ëçã=
som växte
fram ìåÇÉê=
under Ä∏êà~å=
början ~î=
av éáäçíéêçJ
pilotprojektet
bär ã™åÖ~=
många Çê~Ö=
drag ~î=
av açå~äÇ=
Donald _êç~Çóë=
Broadys Ü~åÇÄáÄäáçíÉâK=
handbibliotek. iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=
Litteraturbanken
àÉâíÉí= Ä®ê=
ëâìääÉ=áååÉÜ™ää~=ë™Ç~å~=Òëà®äîâä~ê~Ò=ÑìåâíáçåÉê=ëçãW=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=çêÇå~=ã~íÉêáJ
skulle innehålla sådana ”självklara” funktioner som: möjlighet att ordna materi~ääáëíçê=ÉåäáÖí=çäáâ~=âêáíÉêáÉê=EíáíÉäI=Ñ∏êÑ~íí~êÉI=éÉêáçÇFI=íáääÖ™åÖ=íáää=ÜóéÉêíÉñíìÉääí=
allistor enligt olika kriterier (titel, författare, period), tillgång till hyperteXtuellt
======================================================
Q4 =açå~äÇ=_êç~ÇóI=ÒaÉí=åó~=Ü~åÇÄáÄäáçíÉâÉíÒ=á=i~êë=e∏ÖäìåÇ=EêÉÇKFI=_áÄäáçíÉâÉåI=âìäíìêÉå=çÅÜ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=
Donald Broady, ”Det nya handbiblioteket” i Lars Höglund (red.), Biblioteken, kulturen ocb a'en sociala

áåíÉääáÖÉåëÉåK=
^âíìÉää= forskning
ÑçêëâåáåÖ= áåçã=
intelligensen. Aktuell
inom ÄáÄäáçíÉâëJ=
biblioteks- çÅÜ=
ocb áåÑçêã~íáçåëîÉíÉåëâ~éK=
informationsvetenskap. cçêëâåáåÖëê™Çëå®ãåÇÉå=
Forskningsrådsnämnden L=
/
s~äÑêáÇI=d∏íÉÄçêÖ=NVVR=ééK=UPÓNMTK=rê=ÜíãäJîÉêëáçåÉå=é™=ïÉÄÄÉå=NRLNN=OMMR==
Valfrid,
Göteborg 1995 pp. 83-107. Ur html-versionen på Webben 15/11 2oo5
YÜííéWLLïïïKëâÉéíêçåKáäìKììKëÉLÄêç~ÇóLÇäLéJÄêç~ÇóJVPMQKÜíã[=
<http://WWW.skeptron.ilu.uu.se/broady/dl/p-broady-9304.htm>
R5 =pÉ=
”WWW.litteraturbanken.se. mä~åÉê=
gçÜ~å= pîÉÇàÉÇ~äI=
Se Johan
Svedjedal, ÒïïïKäáííÉê~íìêÄ~åâÉåKëÉK=
Planer çÅÜ=
och éêáåÅáéÉêÒI=
principer”, p~ãä~êÉå=
Samlaren NORI=
125, OMMQ~=
2004a
pp. 237-263.
ééK=OPTÓOSPK=
S6 =rê=pîÉÇàÉÇ~äë=ìíêÉÇåáåÖK==
Ur Svedjedals utredning.
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âêáåÖã~íÉêá~ä=çã=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=çÅÜ=Ñ∏êÑ~íí~êëâ~éI=ÑêáíÉñíë∏âåáåÖ=á=îÉêâ=çÅÜ=ìêî~ä=~î=
kringmaterial om författare och författarskap, fritextsökning i verk och urval av
îÉêâI= valbar
î~äÄ~ê= visning
îáëåáåÖ= ~î=
îÉíÉåëâ~éäáÖ~=
verk,
av âçããÉåí~êÉê=
kommentarer çÅÜ=
och çêÇÑ∏êâä~êáåÖ~ê=
ordförklaringar á=i vetenskapliga
ìíÖ™îçêI=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ëé~ê~=ÇÉ=ÉÖå~=Öê®åëëåáííëáåëí®ääåáåÖ~êå~I=ë~ãí=íáääÖ™åÖ=íáää=
utgåvor, möjlighet att spara de egna gränssnittsinställningarna, samt tillgång till
îÉêâÉå= á=i íÉñíJI=
och ÇáÖáí~äí=
faksimilformat. aÉå=
verken
text-, éÇÑJ=
pdf- çÅÜ=
digitalt Ñ~âëáãáäÑçêã~íK=
Den ÇáÖáí~ä~=
digitala
Ü~åÇÄáÄäáçíÉâëå~íìêÉå=
handbiblioteksnaturen Üçë=
hos éêçàÉâíÉí=
projektet -Ó= äáâëçã=
liksom ÇÉå=
den ìííêóÅâí~=
uttryckta ~ãÄáíáçåÉå=
ambitionen ~íí=
att
Litteraturbanken ska vara en högkvalitativ resurs för forskning och undervisning
iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=ëâ~=î~ê~=Éå=Ü∏Öâî~äáí~íáî=êÉëìêë=Ñ∏ê=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=
Ó= ëóåë=
syns íóÇäáÖ~êÉ=
tydligare á=i ~åÇê~=
andra éä~åÉê~ÇÉ=
planerade iáííÉê~íìêÄ~åâëÑìåâíáçåÉêW=
Litteraturbanksfunktioner: ÉñÅÉêéÉêáåÖ=
excerpering ìê=
ur
íÉñíÉê=ãÉÇ=~ìíçã~íáëâí=™íÑ∏äà~åÇÉ=ãÉí~Ç~í~I=ã∏àäáÖÜÉí=Ñ∏ê=~åî®åÇ~êÉå=~íí=Ö∏ê~=
texter med automatiskt åtföljande metadata, möjlighet för användaren att göra
Òã~êÖáå~ä~åíÉÅâåáåÖ~êÒ=á=íÉñíÉêå~I=Éå=~åíçäçÖáÑìåâíáçå=Ñ∏ê=ä®ê~êÉI=çÅÜ=ëäìíäáÖÉå=
”marginalanteckningar” i texterna, en antologifunktion för lärare, och slutligen
ÇÉí=ëçã=ÉÖÉåíäáÖÉå=®ê=ÜìîìÇíÉã~í=Ñ∏ê=ÇÉåå~=ìééë~íë=çÅÜ=ëçã=à~Ö=™íÉêâçããÉê=
det som egentligen är huvudtemat för denna uppsats och som jag återkommer
íáää=åÉÇ~åI=å®ãäáÖÉå=áåÄóÖÖí=íÉñííÉâåçäçÖáëí∏ÇK=
till nedan, nämligen inbyggt textteknologistöd.
Litteraturbanken invigdes officiellt på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg
iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=áåîáÖÇÉë=çÑÑáÅáÉääí=é™=_çâJ=çÅÜ=_áÄäáçíÉâëã®ëë~å=á=d∏íÉÄçêÖ=
á=ëÉéíÉãÄÉê=OMMRK=j™åÖ~=~î=ÇÉ=éä~åÉê~ÇÉ=ÑìåâíáçåÉêå~=Ñ~ååë=®ååì=áåíÉ=îáÇ=áåJ
i september 2005. Många av de planerade funktionerna fanns ännu inte vid inîáÖåáåÖÉå=çÅÜ=ëçã=~ää=âçãéäÉñ=ãàìâî~ê~=á=Ä∏êà~å=ìééîáë~ê=iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=Éå=
vigningen
och som all komplex mjukvara i början uppvisar Litteraturbanken en
hel del buggar. Tillräckligt mycket var dock färdigt för att man skulle få en god
ÜÉä=ÇÉä=ÄìÖÖ~êK=qáääê®ÅâäáÖí=ãóÅâÉí=î~ê=ÇçÅâ=Ñ®êÇáÖí=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ëâìääÉ=Ñ™=Éå=ÖçÇ=
hade Ñ∏íí=
fött iáííÉê~íìêÄ~åâÉåI=
förmodligen ~î=
ÄáäÇ=
îáëáçåÉå= ëçã=
bild ~î=
av visionen
som Ü~ÇÉ=
Litteraturbanken, çÅÜ=
och Ñ∏êãçÇäáÖÉå=
av ÇÉå=
den ~åJ
anäÉÇåáåÖÉå=
ledningen íçÖë=
togs ÇÉå=
den Éãçí=
emot ãÉÇ=
med Éåíìëá~ëãK=
entusiasm. iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=
Litteraturbanken éÉêã~åÉåí~ë=
permanentas Ñê™å=
från
çÅÜ=ãÉÇ=OMMS=ãÉÇ=áåáíá~ä=Ñáå~åëáÉêáåÖ=ÜìîìÇë~âäáÖÉå=Ñê™å=pîÉåëâ~=^â~ÇÉãáÉåK=
och med 2006 med initial finansiering huvudsakligen från Svenska Akademien.
Det betyder att arbetet med att utveckla den kan fortsätta utan avbrott.
aÉí=ÄÉíóÇÉê=~íí=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí=ìíîÉÅâä~=ÇÉå=â~å=Ñçêíë®íí~=ìí~å=~îÄêçííK=

péê™âÄ~åâÉåW=péê™âíÉâåçäçÖáëâ=âçêéìëäáåÖîáëíáâ=
Språkbanken: Språkteknologisk korpuslingvistik
péê™âÄ~åâÉå=
Språkbanken YÜííéWLLëéê~~âÄ~åâÉåKÖìKëÉ[=
<http://spraakbanken.gu.se> âçããÉê=
kommer ®îÉå=
även Ñçêíë®ííåáåÖëîáë=
fortsättningsvis ~íí=
att
för ÇÉå=
Litteraturbanken. péê™âÄ~åâÉå=
ëî~ê~=
svara Ñ∏ê=
den ÇáÖáí~ä~=
digitala áåÑê~ëíêìâíìêÉå=
infrastrukturen á=i iáííÉê~íìêÄ~åâÉåK=
Språkbanken ®ê=
är ÑçêJ
forãÉääí=
îáÇ= d∏íÉÄçêÖë=
mellt âåìíÉå=
Institutionen Ñ∏ê=
knuten íáää=
till fåëíáíìíáçåÉå=
för ëîÉåëâ~=
svenska ëéê™âÉí=
språket vid
Göteborgs ìåáîÉêëáíÉí=
universitet
har ìêëéêìåÖäáÖÉå=
ursprungligen Ü~Ñí=
ãÉå=
men Ü~ê=
haft Éíí=
ett å~íáçåÉääí=
nationellt ìééÇê~Ö=
uppdrag ~íí=
att ë~ãä~=
samla áåI=
in, ÄÉ~êÄÉí~=
bearbeta çÅÜ=
och
ä~Öê~=íÉñíÉê=ë~ãí=ÉêÄàìÇ~=ëéê™âäáÖ~=Ç~í~=íáää=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~åî®åÇ~êÉI=~ääíë™=á=Ñ∏êëí~=
lagra texter samt erbjuda språkliga data till intresserade användare, alltså i första
Ü~åÇ=ëéê™âÑçêëâ~êÉ=ãÉå=ãÉÇ=íáÇÉå=çÅâë™=á=~ääí=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=~ääã®åÜÉíÉåK=
hand språkforskare men med tiden också i allt större utsträckning allmänheten.
har ÇÉëë~=
dÉåçã=
Genom péê™âÄ~åâÉåë=
Språkbankens Ñ∏êëçêÖ=
försorg Ü~ê=
dessa ~åî®åÇ~êÉ=
användare ëÉÇ~å=
sedan NVTMJí~äÉí=
1970-talet âìåå~í=
kunnat Ñ™=
få
ëóëíÉã~íáëâ=íáääÖ™åÖ=íáää=ëéê™âäáÖ~=çÅÜ=á=îáëë=ã™å=ëí~íáëíáëâ~=Ç~í~=ìê=ëîÉåëâ~=íÉñíÉê=~î=
systematisk tillgång till språkliga och i viss mån statistiska data ur svenska texter av
olika ëä~ÖK=
har varit
çäáâ~=
î~êáí= âçëíå~ÇëÑêáííK=
slag. ríåóííà~åÇÉí=
Utnyttjandet ~î=
av péê™âÄ~åâÉåë=
Språkbankens êÉëìêëÉê=
resurser Ü~ê=
kostnadsfritt. péê™âJ
SpråkÄ~åâÉå=ìééÑ~íí~ë=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=á=ã™åÖí=çÅÜ=ãóÅâÉí=ëçã=Éå=å~íáçåÉää=êÉëìêëI=ÉñÉãJ
banken uppfattas fortfarande i mångt och mycket som en nationell resurs, exemTK=
pelvis i betänkandet Mål i man. Förslag till handlingsprogramför svenska språket7.
éÉäîáë=á=ÄÉí®åâ~åÇÉí=j™ä=á=ãìåK=c∏êëä~Ö=íáää=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=ëîÉåëâ~=ëéê™âÉí
péê™âÄ~åâÉå=ÄÉëáííÉê=áÇ~Ö=Éå=á=pîÉêáÖÉ=ìåáâ=âçãÄáå~íáçå=~î=âçãéÉíÉåë=áåçã=
Språkbanken besitter idag en i Sverige unik kombination av kompetens inom
çãê™ÇÉå~=
områdena ëîÉåëâ~=
svenska íÉñíâçêéìë~êI=
textkorpusar, é~ê~ääÉää~=
parallella Eíî™ëéê™âáÖ~F=
(tvåspråkiga) íÉñíâçêéìë~êI=
textkorpusar, ëîÉåëâ~=
svenska
ã~ëâáåäÉñáâçåI=ë~ãí=ëéê™âíÉâåçäçÖáëâ~=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=âçêéìëÜ~åíÉêáåÖI=âçêéìë~åJ
maskinlexikon, samt språkteknologiska verktyg för korpushantering, korpusankorpuspresentation, áåçã=
åçí~íáçå=
notation çÅÜ=
och âçêéìëéêÉëÉåí~íáçåI=
inom Éå=
en ëí~Äáä=
stabil çêÖ~åáë~íáçå=
organisation ãÉÇ=
med êÉëìêëÉê=
resurser ~íí=
att
âçåíáåìÉêäáÖí=ìåÇÉêÜ™ää~=çÅÜ=íáääÜ~åÇ~Ü™ää~=ëéê™âäáÖ~=ã~íÉêá~ä=á=ÉäÉâíêçåáëâ=ÑçêãK=
kontinuerligt underhålla och tillhandahålla språkliga material i elektronisk form.
======================================================
T7 =plr=OMMOWOTK==
SOU 2002:27.
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Idag fokuseras Språkbankens arbete främst på ﬁrädlíng av materialen, i och
fÇ~Ö=ÑçâìëÉê~ë=péê™âÄ~åâÉåë=~êÄÉíÉ=Ñê®ãëí=é™=Ñ∏ê®ÇäáåÖ=~î=ã~íÉêá~äÉåI=á=çÅÜ=
med ~íí=
råtext åìãÉê~=
ãÉÇ=
att áåÑ∏êëâ~ÑÑ~åÇÉí=
införskaffandet ~î=
av ëíçê~=
stora ã®åÖÇÉê=
mängder ê™íÉñí=
numera á=i ã™åÖ~=
många Ñ~ää=
fall ®ê=
är Éå=
en
íÉâåáëâí=íêáîá~ä=ìééÖáÑíK=aÉí=åó~=éêçÄäÉãÉí=®ê=~íí=Ö∏ê~=à®ííÉã~íÉêá~äÉå=Ü~åíÉêJ
tekniskt trivial uppgift. Det nya problemet är att göra jättematerialen hanterÄ~ê~=
qÉñíÉêå~= ã™ëíÉ=
î~ê~= äáåÖîáëíáëâí=
bara Ñ∏ê=
för Eëéê™âFÑçêëâåáåÖK=
(språk)forskning. Texterna
måste vara
lingvistiskt ÄÉ~êÄÉí~ÇÉ=
bearbetade çÅÜ=
och
ìééã®êâí~=çÅÜ=Ö∏ê~ë=ë∏âÄ~ê~=á=ë™=ã™åÖ~=áåíêÉëë~åí~=ÇáãÉåëáçåÉê=ëçã=ã∏àäáÖíK=
uppmärkta och göras sökbara i så många intressanta dimensioner som möjligt.
Till ÇÉíí~=
för
qáää=
detta ÄÉÜ∏îë=
behövs ëí~åÇ~êÇáëÉê~ÇÉ=
standardiserade ä~ÖêáåÖëÑçêã~íI=
lagringsformat, Éíí=
ett ÜÉäí®Åâ~åÇÉ=
heltäckande ëóëíÉã=
system Ñ∏ê=
ë∏âåáåÖ=çÅÜ=Éå=ìééë®ííåáåÖ=ëéê™âíÉâåçäçÖáëâ~=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=ìíÑ∏ê~=~ìíçã~J
sökning och en uppsättning språkteknologiska verktyg för att utföra automaíáëâ=
tisk ìééã®êâåáåÖ=
uppmärkning ~î=
av ã~íÉêá~äÉå=
materialen ÉääÉê=
eller ™íãáåëíçåÉ=
åtminstone ã~ñáã~äí=
maximalt ê~íáçå~äáëÉê~=
rationalisera ã~J
maåìÉää=ìééã®êâåáåÖ=~î=ã~íÉêá~äK=c∏ê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=~ååçíÉêáåÖ=Ñ∏êÑçÖ~ê=îá=åì=
nuell uppmärkning av material. För grundläggande annotering förfogar vi nu
för ãçêÑçëóåí~âíáëâ=
morfosyntaktisk í~ÖÖåáåÖ=
∏îÉê=
îÉêâíóÖëä™Ç~Ò= Ñ∏ê=
över Éå=
en Òëéê™âíÉâåçäçÖáëâ=
”språkteknologisk verktygslåda”
taggning EçêÇJ
(ordlemmatisering E™íÉêÑ∏ê~åÇÉ=
âä~ëë=
klass çÅÜ=
och Ä∏àåáåÖëÑçêãFI=
böjningsform), äÉãã~íáëÉêáåÖ=
(återförande ~î=
av íÉñíçêÇ=
textord íáää=
till ÇÉê~ë=
deras
grundform), ”grund” syntaktisk analys och så kallad namnigenkänning, samt
ÖêìåÇÑçêãFI=ÒÖêìåÇÒ=ëóåí~âíáëâ=~å~äóë=çÅÜ=ë™=â~ää~Ç=å~ãåáÖÉåâ®ååáåÖI=ë~ãí=
origiÑ∏ê=
för é~ê~ääÉääíÉñíÉêå~=
parallelltexterna ãÉåáåÖëä®åâåáåÖ=
meningslänkning EãÉää~å=
(mellan Éå=
en ÉääÉê=
eller ÑäÉê~=
flera ãÉåáåÖ~ê=
meningar á=i çêáÖáJ
å~äÉí=çÅÜ=ãçíëî~ê~åÇÉ=ãÉåáåÖx~êz=á=∏îÉêë®ííåáåÖÉåFK=
nalet och motsvarande mening[ar] i översättningen).
primära ìééÖáÑíÉå=
till
aÉå=
îÉêâíóÖÉå= çî~å=
Den éêáã®ê~=
uppgiften Ñ∏ê=
för verktygen
ovan ®ê=
är ~íí=
att íáääÑ∏ê~=
tillföra áåÑçêã~íáçå=
information íáää=
íÉñíã~íÉêá~äÉå=Ñ∏ê=~íí=∏â~=ÇÉê~ë=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=~åî®åÇÄ~êÜÉíX=ã~å=í~ä~ê=ÖÉåÉêÉääí=
textmaterialen för att öka deras vetenskapliga användbarhet; man talar generellt
(i ãçíë~íë=
motsats íáää=
fruktbart ë®íí=
çã=
om ~ååçíÉê~ÇÉ=
annoterade íÉñíÉê=
texter Eá=
till çÄÉÜ~åÇä~Ç=
obehandlad íÉñíFK=
text). bíí=
Ett ÑêìâíÄ~êí=
sätt ~íí=
att
í®åâ~=é™=ÇÉíí~=®ê=á=íÉêãÉê=~î=Ñ∏ê®ÇäáåÖX=ÇÉå=Òê™~Ò=íÉñíÉå=Ñ∏ê®Çä~ë=EÖÉåçã=~íí=ã~å=
tänka på detta är i termer avförädling; den ”råa” texten förädlas (genom att man
tillför ÇÉå=
blir Ç®êãÉÇ=
íáääÑ∏ê=
den Öê~ãã~íáëâ=
grammatisk çÅÜ=
och äÉñáâ~äáëâ=
lexikalisk âìåëâ~éF=
kunskap) çÅÜ=
och Ääáê=
därmed ~åî®åÇÄ~ê~êÉ=
användbarare
Ñ∏ê=
för ëéê™âîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
språkvetenskapliga ®åÇ~ã™äK=
ändamål. j~å=
Man Ñ™ê=
får ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet ~íí=
att ë∏â~=
söka á=i íÉñíÉê=
texter ÉÑíÉê=
efter äáåÖJ
lingîáëíáëâí= êÉäÉî~åí~=
vistiskt
relevanta ÉåÜÉíÉê=
enheter ë™ëçã=
såsom íKÉñK=
t.ex. äÉãã~å=
lemman E~ääíë™=
(alltså äÉñáâçåÑçêãÉêF=
lexikonformer) ÉääÉê=
eller çêÇJ
ordâä~ëëÉêL=Ä∏àåáåÖëÑçêãÉêL=ë~íëÇÉä~êL=å~ãåI=ëå~ê~êÉ=®å=ÉÑíÉê=EÇÉä~ê=~îF=çêíçÖê~Ñáëâ~=
klasser/ böjningsformer/ satsdelar/ namn, snarare än efter (delar av) ortograﬁska
çêÇÑçêãÉêK=
ordformer. aÉå=
Den ~âíìÉää~=
aktuella ã™äë®ííåáåÖÉå=
målsättningen Ñ∏ê=
för péê™âÄ~åâÉå=
Språkbanken ®ê=
är ~íí=
att Éåëéê™âáÖ~=
enspråkiga E™íJ
(åtminstone moderna svenska) texter som standard skall vara försedda med morfoãáåëíçåÉ=ãçÇÉêå~=ëîÉåëâ~F=íÉñíÉê=ëçã=ëí~åÇ~êÇ=ëâ~ää=î~ê~=Ñ∏êëÉÇÇ~=ãÉÇ=ãçêÑçJ
ëóåí~âíáëâ=ìééã®êâåáåÖI=å~ãåìééã®êâåáåÖ=çÅÜ=á=ã™åÖ~=Ñ~ää=çÅâë™=ëóåí~âíáëâ=
syntaktisk uppmärkning, namnuppmärkning och i många fall också syntaktisk
medan é~ê~ääÉääíÉñíÉê=
ìééã®êâåáåÖI=
î~ê~= ãÉåáåÖëä®åâ~ÇÉK=
parallelltexter ëâ~ää=
skall vara
meningslänkade. póëíÉãìíîÉÅâJ
Systemutveckuppmärkning, ãÉÇ~å=
på ~íí=
à®ãâ~= áÜçé=
äáåÖëîÉêâë~ãÜÉíÉå=
lingsverksamheten á=i péê™âÄ~åâÉå=
Språkbanken áåêáâí~ë=
inriktas Ç®êÑ∏ê=
därför é™=
att jämka
ihop ã~íÉêá~äJ=
materialçÅÜ=
och ~ååçí~íáçåëä~ÖêáåÖëÑçêã~í=
annotationslagringsformat ãÉÇ=
med ÄÉ~âí~åÇÉ=
beaktande ~î=
av áåíÉêå~íáçåÉääí=
internationellt ëí~åÇ~êÇáëÉJ
standardiseêáåÖë~êÄÉíÉ=
îÉêâíóÖÉåë= áåJ=
ringsarbete áåçã=
inom ëéê™âíÉâåçäçÖáçãê™ÇÉíI=
språkteknologiområdet, çÅÜ=
och ~íí=
att ~åé~ëë~=
anpassa verktygens
in- çÅÜ=
och
ìíÇ~í~Ñçêã~í=
sáëáçåÉå= ®ê=
på ãçíëî~ê~åÇÉ=
motsvarande ë®ííK=
sätt. Visionen
är ~î=
av Éå=
en péê™âÄ~åâ=
Språkbank ìí~å=
utan Öê®åëÉêI=
gränser,
utdataformat é™=
Ç®ê=~ää~=êÉëìêëÉê=éçíÉåíáÉääí=
kan kopplas ihop genom standardiserade, väldokudär alla resurser potentiellt â~å=âçééä~ë=áÜçé=ÖÉåçã=ëí~åÇ~êÇáëÉê~ÇÉI=î®äÇçâìJ
menterade format och gränssnitt för att möjliggöra många olika slags språktekãÉåíÉê~ÇÉ=Ñçêã~í=çÅÜ=Öê®åëëåáíí=Ñ∏ê=~íí=ã∏àäáÖÖ∏ê~=ã™åÖ~=çäáâ~=ëä~Öë=ëéê™âíÉâJ
åçäçÖáëâ=çÅÜ=ëéê™âîÉíÉåëâ~éäáÖ=ÑçêëâåáåÖI=ãÉå=®îÉå=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=ÇÉå=ëéê™âáåíêÉëJ
nologisk och språkvetenskaplig forskning, men även för att ge den språkintresëÉê~ÇÉ=~ääã®åÜÉíÉå=Éå=áåíêÉëë~åí~êÉ=çÅÜ=ãÉê=ã™åÖÑ~ÅÉííÉê~Ç=êÉëìêëK=
serade allmänheten en intressantare och mer mångfacetterad resurs.

Textteknologi för humanistisk forskning och
qÉñííÉâåçäçÖá=Ñ∏ê=Üìã~åáëíáëâ=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=
ìíÄáäÇåáåÖ=
utbildning
har Ç™=
med iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=
hävda ~íí=
s~Ç= Ü~ê=
g~Ö= vill
îáää= Ü®îÇ~=
Vad
då ÇÉíí~=
detta ãÉÇ=
Litteraturbanken ~íí=
att Ö∏ê~\=
göra? jag
att iáííÉê~íìêJ
LitteraturÄ~åâÉåë=îÉêâë~ãÜÉí=â~å=ë®Ö~ë=ìíÖ∏ê~=Éíí=ëéÉÅá~äÑ~ää=~î=~åî®åÇåáåÖ=~î=íÉñí=á=ÜìJ
bankens verksamhet kan sägas utgöra ett specialfall av användning av text i hu-

ã~åáëíáëâ=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖK=g~Ö=íêçê=~íí=ÇÉå=ëçêíÉåë=íÉñí~åî®åÇåáåÖ=â~å=
manistisk forskning och utbildning. Jag tror att den sortens textanvändning kan
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ÄÉêáâ~ë=~î=ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=ëçã=ëéê™âíÉâåçäçÖáå=ÉêÄàìÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=åó~=îÉêâJ
berikas av de möjligheter som språkteknologin erbjuder för att skapa nya VerkíóÖ=Ñ∏ê=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=Üìã~åáçê~K=
tyg för forskning och undervisning i humaniora.
qÉñííÉâåçäçÖá=
à~Ö= çÑí~=
(I)
Textte/euologí ~åî®åÇÉê=
använder jag
ofta ëçã=
som Éå=
en ë~ãã~åÑ~íí~åÇÉ=
sammanfattande ÄÉå®ãåáåÖ=
benämning é™=
på ENF=
ÇÉå=ëéê™âíÉâåçäçÖá=Ç®ê=ã~å=Ñê®ãëí=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ëâêáîÉí=ëéê™â=EîáäâÉí=áååÉÑ~íí~ê=
den språkteknologi där man främst arbetar med skrivet språk (vilket innefattar
ë™î®ä=ëâêáÑíëéê™â=ëçã=íê~åëâêáÄÉê~í=í~äëéê™âFI=çÅÜ=Ç®ê=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=êçääÉê=ëéÉä~ë=
såväl skriftspråk som transkriberat talspråk), och där framträdande roller spelas
~î=
av ëéê™âíÉâåçäçÖáëâ=
språkteknologisk âçêéìëäáåÖîáëíáâ=
/eorpuslínguístí/e EÉíí=
(ett ëâáäí=
skilt ÑçêëâåáåÖëçãê™ÇÉ=
forskningsområde Ñê™å=
från ëéê™âîÉíÉåJ
språkvetenëâ~éäáÖ=
skaplig âçêéìëäáåÖîáëíáâF=
korpuslingvistik) çÅÜ=
och EOF=
(2) ëéê™âíÉâåçäçÖáëâ=
språkteknologisk áåÑçêã~íáçåëÑ∏ê®ÇäáåÖ=
íuﬁrmutíomfört'ídlíug EÄäK~K=
(bl.a.
áåÑçêã~íáçåëë∏âåáåÖI=áåÑçêã~íáçåëÉñíê~âíáçå=çÅÜ=ÇçâìãÉåíë~ãã~åÑ~ííåáåÖFK=
informationssökning, informationsextraktion och dokumentsammanfattning).
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texttílégt'iuglíg/vet,
~ääíë™=
sá=
Broadys ÇáÖáí~ä~=
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Donald _êç~Çóë=
digitala Ü~åÇÄáÄäáçíÉâK=
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â~å=ëÉ=íÉñííÉâåçäçÖá=ëçã=ÇÉå=ëÉå~ëíÉ=á=Éå=ê~Ç=ÒÜà®äéíÉâåçäçÖáÉêÒ=ëçã=Ü~ê=ìééJ
kan se textteknologi som den senaste i en rad ”hjälpteknologier” som har uppëí™íí=îáÇ=ëáÇ~å=~î=ÇÉ=ÜìîìÇíÉâåçäçÖáÉê=ëçã=Ü~ê=Üáíí~íë=é™=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=íÉñí=íáääJ
stått vid sidan av de huvudteknologier som har hittats på för att göra text tillÖ®åÖäáÖ=é™=åó~=ë®ííI=íKÉñK=â~í~äçÖáëÉêáåÖëëóëíÉã=á=ÄáÄäáçíÉâ=çÅÜ=~êâáî=ë~ãí=áåÇÉñ=
gänglig på nya sätt, t.ex. katalogiseringssystem i bibliotek och arkiv samt index
~î=çäáâ~=ëä~Ö=á=íêóÅâí~=Ä∏ÅâÉêK=k®ê=ÇáÖáí~ä=éêçÇìâíáçå=~î=åó~=íÉñíÉê=çÅÜ=ÇáÖáí~J
av olika slag i tryckta böcker. När digital produktion av nya texter och digitalisering av äldre texter blir allt mer allmänt förekommande och det föredragna
äáëÉêáåÖ=~î=®äÇêÉ=íÉñíÉê=Ääáê=~ääí=ãÉê=~ääã®åí=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉí=Ñ∏êÉÇê~Öå~=
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sättet ~íí=
att ëéêáÇ~=
sprida íÉñí=
text ®ê=
är via
elektroniska ãÉÇá~I=
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finna, korrelera och presentera textinformation - alltså textteknologi - att ha
Éå=å~íìêäáÖ=éä~íë=á=~ää~=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ç®ê=íÉñí=®ê=îáâíáÖI=íKÉñK=ë™Ç~å=îÉíÉåëâ~éäáÖ=
en naturlig plats i alla sammanhang där text är viktig, t.ex. sådan vetenskaplig
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de
språkliga, litterära och historiska vetenskaperna. Textteknologi möjliggör ”dyëéê™âäáÖ~I=äáííÉê®ê~=çÅÜ=Üáëíçêáëâ~=îÉíÉåëâ~éÉêå~K=qÉñííÉâåçäçÖá=ã∏àäáÖÖ∏ê=ÒÇóJ
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börjat ~íí=
att ã~åìÉääí=
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föra áå=
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i
íÉñíÉê=
texter ëçã=ëâ~=
som ska ÖÉ=
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många ë~ãíáÇáÖ~=
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samma
íÉñíã~íÉêá~ä=çÅÜ=®îÉå=ìåÇÉêä®íí~=ë∏âåáåÖ=çÅÜ=å~îáÖÉêáåÖ=á=íÉñíã~íÉêá~äÉíK=
textmaterial och även underlätta sökning och navigering i textmaterialet.
s~Ç=íÉñííÉâåçäçÖáå=íáääÑ∏ê=®ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ëâ~é~=ÇÉåå~=áåÑçêã~íáçå=~ìíçJ
Vad
textteknologin tillför är möjligheten att skapa denna information uutoã~íáëâíI=îáäâÉå=áåíÉ=ëâ~=ìåÇÉêëâ~íí~ëI=ÉÑíÉêëçã=ã~å=Ç™=áåíÉ=ÄÉÖê®åë~ê=ëáÖ=íáää=ÇÉ=
mutískt, vilken inte ska underskattas, eftersom man då inte begränsar sig till de
íÉñíÉê=ã~å=êÉÇ~å=~î=å™Öçå=~åäÉÇåáåÖ=Ü~ê=Ü~Ñí=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ã®êâ~=ìééI=ìí~å=
texter man redan av någon anledning har haft möjligheten att märka upp, utan
â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=íÉñíã~íÉêá~ä=á=ë~ãã~=∏ÖçåÄäáÅâ=ëçã=ÇÉ=Ääáê=ÇáÖáí~äí=íáääÖ®åÖäáÖ~K=
kan arbeta med textmaterial i samma ögonblick som de blir digitalt tillgängliga.
Det var den insikten som slog mig, språkteknologen, i samarbetet med Donald
aÉí=î~ê=ÇÉå=áåëáâíÉå=ëçã=ëäçÖ=ãáÖI=ëéê™âíÉâåçäçÖÉåI=á=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=açå~äÇ=
Broady, humanisten.
_êç~ÇóI=Üìã~åáëíÉåK=
I det perspektivet finns det stora synergieffekter i att se till att Litteraturbanf=ÇÉí=éÉêëéÉâíáîÉí=Ñáååë=ÇÉí=ëíçê~=ëóåÉêÖáÉÑÑÉâíÉê=á=~íí=ëÉ=íáää=~íí=iáííÉê~íìêÄ~åJ
âÉå=çÅÜ=péê™âÄ~åâÉå=ÇÉä~ê=ë™=ãóÅâÉí=ëçã=ã∏àäáÖí=~î=ÇÉå=ÇáÖáí~ä~=áåÑê~ëíêìâíìJ
ken och Språkbanken delar så mycket som möjligt av den digitala infrastruktuêÉåK=c∏ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉí=ëçã=ÜáåÇê~ê=~íí=ä~ÖêáåÖëÑçêã~íÉå=Ñ∏ê=iáííÉê~J
ren. För det första finns det inget som hindrar att lagringsformaten för Litteraturbankens íÉñíÉê=
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Del VI:
VI: Digital
Digital Litteratur
Litteratur
Del

Ö~åÇÉ=
îìååáí= ÉåÜÉíäáÖÜÉí=
gande Òâ∏âëêÉÖáçåÉêå~ÒK=
Jiköksregionerna”. j~å=
Man Ü~ê=
har Ç™=
då Vunnit
enhetlighet á=i ã~íÉêá~äÜ~åíÉêáåÖÉå=
materialhanteringen
çÅÜ=ÖÉíí=ëéê™âíÉâåçäçÖÉê=çÅÜ=ëéê™âîÉí~êÉ=Éíí=ãÉê=ã™åÖÑ~ÅÉííÉê~í=íÉñíã~íÉêá~äK=
och gett språkteknologer och språkvetare ett mer mångfacetterat textmaterial.
jÉå=áåíÉ=åçÖ=ãÉÇ=ÇÉíW=j~å=Ü~ê=çÅâë™=ë~ãíáÇáÖí=ÖÉíí=ÇÉã=ëçã=ÜìîìÇë~âäáJ
Men inte nog med det: Man har också samtidigt gett dem som huvudsakliÖÉå=îáää=ëíìÇÉê~=íÉñíÉêå~=ìê=Éå=äáííÉê®ê=ëóåîáåâÉä=åó~=~å~äóëîÉêâíóÖK=bñÉãéÉäîáë=
gen vill studera texterna ur en litterär synvinkel nya analysverktyg. Exempelvis
ÄçêÇÉ=ÇÉå=ëçã=®ê=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=äáííÉê®ê=çåçã~ëíáâ
borde den som är intresserad av litterär onomtzstik9V=î~ê~=ÄÉíà®åí=~î=~íí=~ìíçã~J
vara betjänt av att automaíáëâí=âìåå~=Ñ™=å~ãå=~î=Éå=îáëë=íóé=ìíã®êâí~=á=ëáå=äáííÉê®ê~=íÉñí=çÅÜ=ÇÉå=ëçã=îáää=
tiskt kunna få namn av en viss typ utmärkta i sin litterära text och den som vill
ìíÑçêëâ~=Üìê=ÄÉÖêÉéé=~åî®åÇë=á=äáííÉê~íìêÉå=Ó=ÉääÉê=á=ÜáëíçêáÉå=ëçã=ÇÉå=ëéÉÖä~ë=á=
utforska hur begrepp används i litteraturen - eller i historien som den speglas i
äáííÉê~íìêÉå=Ó=ëâìääÉ=âìåå~=í~=ëáÖ=áå=á=íÉñíÉêå~=îá~=péê™âÄ~åâÉåë=äÉñáâçåêÉëìêëÉê=
litteraturen - skulle kunna ta sig in i texterna via Språkbankens lexikonresurser
för att på en enda gång och automatiskt komma åt alla relevanta ord för en beÑ∏ê=~íí=é™=Éå=ÉåÇ~=Ö™åÖ=çÅÜ=~ìíçã~íáëâí=âçãã~=™í=~ää~=êÉäÉî~åí~=çêÇ=Ñ∏ê=Éå=ÄÉJ
greppslig utredning, säg hur djurmetaforer används i ett visst författarskap eller
ÖêÉééëäáÖ=ìíêÉÇåáåÖI=ë®Ö=Üìê=ÇàìêãÉí~ÑçêÉê=~åî®åÇë=á=Éíí=îáëëí=Ñ∏êÑ~íí~êëâ~é=ÉääÉê=
Éå=îáëë=íáÇK=m™=ÇÉí=îáëÉí=®ê=í~åâÉå=çã=iáííÉê~íìêÄ~åâÉå=çÅÜ=péê™âÄ~åâÉå=á=Ñ∏êÉJ
en viss tid. På det viset är tanken om Litteraturbanken och Språkbanken i föreBroadys vision
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