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Att bygga korpora med skrivet tal

Inom modern språkvetenskap är det mycket viktigt att ha tillgång till stora mängder språkexempel – en korpus, som kan behandlas med hjälp av en dator. Den vanligaste formen av korpus behandlar skrivet språk, till exempel tidningstext, och insamlandet av dessa finns väl reglerat i lagstiftningen (om upphovsrätt och dylikt). En ovanligare form av korpus är ljudupptagningar av talat språk – en talkorpus. För insamlandet av dessa finns etiska riktlinjer inom lingvistkåren (bland annat skall man ha de medverkandes godkännande för att använda materialet i forskning). I och med att datorerna och internet nådde ut till en större grupp människor uppstod ett nytt fenomen – skrivet tal. Detta är skrivet språk som har mer gemensamt med talat språk vad gäller grammatik (och ibland stavning). Särskilt vanligt är denna typ av språk i chatrum, även om den förekommer i nyhetsgrupper och e-post också.
 De största chatrumsnätverken använder IRC (Internet Relay Chat). Detta gör det möjligt att delta i en eller flera kanaler som görs tillgängliga genom det aktuella nätverket. Ett vanligt program för att komma åt IRC‑nätverk är mIRC. Detta program stöder all funktionalitet som tillhandahålls av IRC-nätverket.
 Som användare av IRC har man tillgång till allt som skrivs där, mIRC låter en också skapa loggfiler över vad som skrivits, vilket skulle vara ett jättebra underlag för att skapa en korpus av denna språktyp. Här tänkte jag behandla detta förfarande ur ett etiskt perspektiv genom att besvara de sex frågor som ställs inom OLE (Organisations‑, lärande‑ och etikutvärderingsverktyg för IT).
	Uppstår etiska problem och konflikter under själva insamlingen?

Naturligtvis uppstår etiska problem. Dessa är dock mer relevanta att diskutera under punkt 5 eftersom de till stor del handlar om de medverkandes rätt till integritet och anonymitet.
	Uppstår etiska problem och konflikter i och med att mIRC används för insamlingen?

Att använda mIRC, eller något liknande program som sparar allt som yttras medför naturligtvis etiska problem som man tidigare inte haft inom lingvistiken. Det går till exempel att ”avlyssna” folk utan att de märker det (något som är mycket svårt om man vill ha en ljudupptagning med hyfsad kvalité). Det går också att ta fram en del uppgifter om vem som döljer sig bakom de alias som används – till exempel en e-postadress. Just att det finns så mycket tillgängligt gör att man måste vara väldigt försiktig med vad det är man sparar av all information. Det vore också önskvärt om det fanns någon möjlighet att ersätta alias med anonyma etiketter innan loggfilen sparades, något som måste göras i en tvåstegsprocess idag – först sparar man loggfilen, sedan behandlar man den så att aliasen byts ut mot anonyma etiketter av typen ”talare 1”, ”talare 2” och så vidare.
	Vilka är de som har något intresse av eller blir påverkade av skapandet av en skriven talspråkskorpus?

Den stora vinsten görs av språkforskare som får tillgång till ett mycket intressant material att testa talgrammatiska teorier på. De som har yttrat sig och alltså medverkar i korpusen har naturligtvis ett intresse av att det de yttrat inte används mot dem på något sett (ofta kan folk ge uttryck för lite extremare åsikter än de skulle ha gjort utanför den anonymitet som internet ger). Naturligtvis finns det också ett intresse från alla som är kunniga i det aktuella språket, eftersom en större förståelse bland forskare för hur språket fungerar i förlängningen ger bättre applikationer som behandlar det.
	Vad har de för värderingar, intressen, plikter, ställningstaganden och attityder i samband med användningen av den framtida korpusen?

Språkforskare har intresse av att ha en korpus med autentiskt material – det vill säga; man vill inte att de medverkande ska bry sig om att man gör en upptagning. Vad gäller tal har det visat sig att personer som vet om att de blir bandade talar mer tillgjort och mindre naturligt än personer som kan ignorera ljudupptagningen. Eftersom det är naturligt tal man är intresserad av har detta gjort att man oftast söker personers medgivande i efterhand. Detta intresse står i konflikt med de medverkandes intresse av integritet och anonymitet. Denna konflikt går att lösa genom information och garanterande av total anonymitet.
 Det finns ett antal plikter som främst språkforskare har gentemot andra. Mot de medverkande har man en plikt att behandla språkdatat på ett sådant sätt att respekten för de medverkandes integritet och anonymitet aldrig äventyras. Mot språkbrukarna har man en skyldighet att tillse att korpusen håller en sådan kvalité att den är vetenskapligt intressant, annars kan man inte tillgodose deras intresse av bättre applikationer. Språkforskarna har också en plikt mot varandra att se till att korpusen är väl dokumenterad och innehåller det man påstår att den innehåller (en korpus är så stor att det inte går att gå igenom den manuellt – det skulle bli för dyrt, därför måste insamlingsproceduren vara ärligt och korrekt dokumenterad). Man skulle kunna hävda att de medverkande har en plikt mot språkforskarna och språkbrukarna att tillhandahålla ett naturligt språk, detta resonerande faller dock på sin egen orimlighet.
 Vad gäller attityder i samband med användningen är det uppenbart att språkforskarna måste ta materialet för vad det är och hålla sig till ett strikt vetenskapligt förfarande. Det borde inte behöva skrivas. De medverkandes attityd i just det här fallet är okänd, men motsvarande situation för ljudupptagningar tyder på att de skulle anta en ambivalent attityd.
	Vilken effekt kommer korpusen och dess insamlande att få på var och en av alla värderingar och intressen inblandade i denna situation? Kommer det att överensstämma med några värderingar och komma i konflikt med andra? Vilka värderingar och hur?

Man kan säga att det finns ett antal olika sätt att samla in språkdata från chatrum. Alla dessa får olika effekter på olika gruppers värderingar och intressen. Jag tänkte gå igenom för- och nackdelar med de tre huvudsakliga tillvägagångsätt som jag kunnat urskilja, samt kort diskutera vad som gör alternativen etiska eller oetiska.
Samla in data helt i hemlighet
Detta alternativ tillgodoser språkvetarnas intresse av att samla in naturligt material, men vad gäller de plikter man anser sig ha mot de medverkande så uppfyller man inga. De medverkandes intressen bortser man ifrån helt och hållet. Eftersom detta alternativ bortser från människors personliga integritet bryter den mot en viktig grundprincip inom värdeetiken. Därför kan man tycka att detta är ett oetiskt alternativ. Det kan dock vara så att detta är det enda sätt att erhålla naturliga språktada på. Om så är fallet skulle man kunna hävda att det är etiskt ur ett utilitaristiskt perspektiv.
Samla in data i hemlighet 
men fråga var och en av de medverkande i efterhand om det är OK att använda materialet
Detta alternativ tillgodoser alla intressen om naturligt språk och integritet från språkvetarena respektive de medverkande. Dock kan det vara svårt att hålla på anonymiteten under insamlingsprocessen eftersom man måste hålla reda på vilka medgivanden som måste inhämtas. Deltagandet på kanalerna är ofta sporadiskt, och att kopplingen med en person bryts är inte ovanligt. Man måste alltså hålla koll på vilka som yttrar sig, och ha något sätt att kontakta dessa vid ett senare tillfälle. Det betyder att det blir nödvändigt att upprätta någon form av register, vilket också medför att lagstiftiningen måste tas i beaktande. Sammanfattningsvis bryter det här alternativet mot en värdeetisk princip – att en persons yttranden (och potentiellt åsikter) inte ska registreras utan dennes vetskap. Det betyder att detta alternativ är att betrakta som oetiskt. Ur ett utilitaristiskt perspektiv är det bra att man får naturliga data som i forskningen kan resultera i bättre språkapplikationer, samtidigt är det inte bra att onödiga register skapas och används. Det betyder att nyttan för språkvetenskapen måste vägas mot skadan av registreringen för att utröna ifall detta är ett etiskt eller oetiskt alternativ.
Informera alla som kommer in på kanalen att den är avlyssnad
och att materialet kommer att användas för forskning
Detta alternativ tillgodoser de medverkandes intressen av integritet, och de kan troligtvis övertygas om ärligheten i språkforskarnas vilja att hålla materialet anonymt. Dock är det osäkert om språkforskarnas intresse av naturligt språk tillgodoses. Forskningen på ljudupptagningar visar att de flesta som medverkar glömmer bort att de blir bandade efter en stund, men i ett chatrum kommer det ständigt in nya personer som måste informeras, och därmed kan förställa sitt språkbruk en stund i början av sin vistelse. Det är alltså inte säkert att det språkdata man samlar in är naturligt. Detta ställer stora krav på språkforskarnas plikt gentemot varandra om att öppet och ärligt redovisa exakt hur insamlandet gått till, så att forskare som använder sig av materialet kan ta med detta i beräkningen.
 Detta alternativ har alltså potential att uppfylla alla värdeetiska principer förknippade med problematiken, vilket gör det till ett etiskt alternativ. Ur ett utilitaristiskt perspektiv är det dock inte säkert att kvalitén på de data man samlar in uppväger den hänsyn man visat mot de medverkande. Här är det fråga om att väga det ena mot det andra, och om något väger över borde det vara hänsynen till de medverkande.
	Vad ska du göra konkret för att säkerställa den optimala användning när det gäller etiken under insamlandet av skrivet tal? Till exempel anpassa produktens design, utbilda användarna, förändra organisationen, informera berörda parter, etc. Hur ska du göra detta?

Den produkt det är aktuellt att förändra skulle i det här fallet vara mIRC. Här är det viktigt att få fram ett anonymitetsfilter, så att inga alias visas, utan bara till exempel nummer som anger i vilken ordning respektive medverkande anlänt. Ett problem med den tekniken är förstås att kopplingen bryts ibland, och den medverkande loggar på igen, och på så vis tilldelas ett nytt nummer. Det är dock svårt att anonymisera alla referenser till ett alias, eftersom folk använder dem i förkortad form inom yttranden.
 De som sköter själva insamlandet måste också få en ordentlig utbildning i hur IRC fungerar, hur man använder mIRC utan att anonymiteten bryts och hur man informerar de medverkande om att det de skriver ”avlyssnas” för forskningsändamål.
Slutdiskussion
Jag tycker att det här fallet visar hur datortekniken, genom att tillåta saker som förut varit omöjliga, skapar ett policyvacuum som behöver fyllas. I just det här fallet finns äldre en policy som kunde sägas gälla det nya användningssättet, även om viss omarbetning krävs. Hur man vill gå till väga, och vilket av de tre presenterade handlingsalternativen man vill välja är långt ifrån avgjort.
 Vad som också är viktigt att ta i beaktning är äganderätten. Kan man säga att personer i ett chatrum har någon upphovsrätt till sina yttranden? I och med att de, i samlad form, får ett värde skulle man ju kunna hävda att det värdet skulle skyddas av upphovsrätten. Eller är det rentav så att upphovsrätten tillhör dem som sammanställer korpusen? Om man godkänner en upphovsrätt till materialet blir anonymiteten svår att uppräthålla, så dessa två värden kommer i en svårlöst konflikt med varandra. Det kan till och med vara så att olika medverkande har olika syn på saken, och därmed borde få olika behandling.
 Den här uppsatsen är medvetet akademiskt hållen. Det beror på att inga försök att skapa en skriven talkorpus gjorts. Det betyder inte att det skulle vara ointressant, tvärtom, däremot behövs en hel del grundforskning om automatisk språkbehandling innan en sådan resurs skulle kunna utnytjas optimalt. Personligen har jag dock skapat ett mindre exempel på hur skrivet tal kan se ut. Jag loggade cirka två timmar från en IRC‑kanal, tyvärr utan att ta det etiska perspektivet. Vad jag kunde se verkar det språk som används i chatrum ha mer gemensamt med talat språk än skrivet språk, åtminstone när det gäller ordföljd och diskursrelationer. Det skulle betyda att stora mängder talspråk skulle kunna samlas in på ett snabbt och billigt sätt, dock ska man vara medveten om att det inte är talat språk, utan skrivet.


