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Informationssamhället och språket 

Språkvårdsgruppcn anordnade den 2 november 1988 en kon-

ferens med temat "Informationssamhället och språket". 1 

konferensen deltog drygt hundra personer, framför allt data-

folk och språkvetare. Detta var Språkvårdsgruppens elfte 

konferens. De tio tidigare har behandlat myndigheternas 

språk, språkvården och massmedierna, språkvården i skolan, 

reklamspråk, författningsspråk, bokförlagen och språket, 

sjukvårdens språk, engelska i svenskan, språkvårdens mål och 

medel samt massmediernas ansvar för språket (se Språkvård 

3/1978, 1/1979, 1/1980, 1/1981, 4/1981, 1/1983, 1/1985, 1/1986, 

1/1987 och 1/1988). 

Språkvårdsgruppen består av två representanter för vardera 

Svenska Akademien, Svenska språknämnden, Tekniska no-

menklaturcentralen, SIS - Standardiseringskommissionen i 

Sverige och Samspråk, samarbetsorganet för språkvårdare 

inom offentlig förvaltning. Gruppen är ett forum för diskus-

sion och kontakt mellan de språkvårdande instanserna. 

Föredragen och diskussionen vid konferensen rörde sig om 

informationssamhället som myt, om de nya villkoren för kom-

munikation och kraven på människor, om språkbruk och 

språkvård, om språkvetenskapens roll, om datorspråk och om 

vad de stora dataföretagen gör och teknikens utveckling. De 

förberedda inläggen vid konferensen återges här, bearbetade 

av författarna före publiceringen. Därefter följer ett summa-

riskt referat av den mycket livliga slutdiskussionen. 

1 detta nummer finns härutöver en lista över nya nyord och 

som vanligt också insändare och frågespalten. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 

Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 

allmänt intresse. 

Mera om starta upp 
1 Språkvårds debatt om "starta upp" och 
liknande partikelförsedda verb bör det 
kanske påpekas, att fenomenet faktiskt 
dryftas också i Storbritannien, oaktat vi 
svenskar gärna uppfattar det som typiskt 
svenskt och ett symptom på smitta från 
engelskan. Britterna i sin tur hänvisar 
ibland till amerikanskt inflytande. Så här 
uttrycks saken i 1987 års pocketupplaga av 
"The Complete Plain Words" (Ernest 
Gowers, bearbetad av Greenbaum och 
Whitcut), denna hjälpreda av skrivregler 
och språkvårdstips som nyttjas av brittiska 
ämbetsverk och myndigheter: 

But there is today a tendency to form 
phrasal verbs to express a meaning no 
different from that of the verb without 
the particie. To do this is to debase the 
language, not to enrich it. Drown out, 

sound out, lose out, rest up, miss out on, 
are examples of phrasal verbs used, un-
der American influence, in senses no 
different from that of the unadorned 
verb. We rightly weicomed the newco-
mer measure up to in the sense of to be 
adequate to an occasion: it conforms to 
the usual practice of adding particles to 
give a verb a different meaning. But pay 

off, try out and start up are often used in 
contexts where the partictes do not 
seem to contribute anything to the sen-
se. (s. 64) 

Karl Axel Strid, Halisberg 

Synd åkk säga 
"Den snille är i ett, kan vurma 1 ett an-
nat". Jag tycker inte Delblancs författat-
ära grumlas nämnvart av hans vana att 
skriva och där läsaren väntar sig att. 

Nu menar Språkvårds redaktion att det 
rör sig om ett medvetet stildrag: "genom 
att det står och hindras man att läsa att''. 

Det antagandet förutsätter att 
Delblanc tror att svenska folket sitter 

och högläser hans böcker, 
enbart att kan råka ut för att läsas stav-

ningsenligt, inte alls och. 

Varken det ena eller andra verkar sanno-
likt. 

Frasen synd att säga borde väl i folklig 
framställning knappast kunna bli annat an 
synd å säga. Eller, ännu muntligare, synn 

å säja. 
Med tiden uppdagar kanske Delblanc 

att infinitivmärket i sådana sammanhang 
lämpligen skrives som å. Låt oss i varje fall 
hoppas det! 

Nils Uthorn, Uddevalla 
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Emin 	 Om informationssamhället 
Ten gstrom 

Författaren är professor i humanekologi vid Göteborgs 
unive rsi tet. 

När ordet "inforinationssamhället" upp-
kom och hur dess användningshistoria ser 
ut är mig obekant. Däremot är det lätt att 
konstatera att ordet i dag används på två 
olika sätt. För det första används det utan 
närmare precision som beteckning på ett 
samhälle där information (i olika betydel-
ser) och informationsteknologi spelar en 
stor roll (jfr S. Allén och E. Selander in-
formation om information, Lund 1985, s. 
7). Använt på det sättet har ordet ett be-
skrivningsvärde som motsvarar andra 
sammansättningar med samhälle som det 
senare ledet, t.ex. konsumtionssamhälle, 
bilsamhälle, fritidssamhälle etc. Använd-
ningen är helt harmlös och kan inte vålla 
några förståelseproblem eller tolknings-
problem. 

För det andra används ordet emellertid 
som beteckning för en viss tidsepok. Här 
föreligger två varianter. 1 den ena varian-
ten betecknar ordet en epok som delvis 
tillhör det förflutna men som sträcker sig 
in i nuet. Så har t.ex. Thomas Söderqvist 
argumenterat för möjligheten att avgränsa 
"informationssamhället" bakåt 1 tiden till 
1700-talets slut, då tankar på en formell 
undervisning av hela befolkningen växte 
fram (i Det elektroniska närsumhället - 
kommunerna och informattonsteknologin, 
utg. av J. Gidlund och B. Lindström, 
1986). 

1 den andra varianten betecknar termen 
"informationssamhälle" en tid som ligger i 
framtiden eller eventuellt just börjat. 1 
denna betydelse är begreppet relaterat till 
föreställningen om det kommande postin-
dustriella samhället som samhällsvetare på 
allvar började tala om på 70-talet (t.ex. 
Daniel Bell i uppsatsen The Coming of the 
Post-Industrial Age). Tanken innebar att 
vi efter det agrara samhället och industri- 

samhället skulle bevittna framväxten av 
ytterligare en ny samhällstyp med bl.a. 
större tonvikt på tjänsteproduktion. 

År 1983 publicerade emellertid japanen 
Y. Masuda en bok med titeln The Infor-
mation Society as Post-induåtrial Society, i 
vilken han gjorde gällande att det bebåda-
de postindustriella samhället skulle förstås 
och beskrivas som ett informationssamhäl-
le. Tanken har sedan upprepats och vari-
erats i ett stort antal böcker och artiklar, 
t.ex. i Bengt-Arne Vedins bok från 1985 
informationssamhället nästa! 

Vilka föreställningar förknippar man då 
med "informationssamhället"? Det är ett 
samhälle där informationstekniken spelar 
en central roll, en teknik som antas befin-
na sig i snabb utveckling under över-
blickbar framtid. Denna teknik kommer 
att påverka samhällets utveckling på ett 
komplext sätt: knappast något område av 
livet kommer att bli opåverkat. Vidare 
kommer "information" att bli en nyckelre-
surs för den ekonomiska verksamheten. 
Alltfler människor kommer att vara syssel-
satta med "informationsarbete". De som 
producerar nyckelfaktorn "information" 
kommer att bli den nya härskande eliten 
(forskare, konsulter, utvecklare, utredare 
etc.). Kort sagt: det är en ny tid som ran-
das. Det nya samhället kan inte förstås 
inom ramen för samma begreppsvärld som 
det gamla industrisamhället. 

När inträder då den nya tiden? Ett svar 
på den frågan brukar sökas i en analys av 
arbetskraften som gjordes av M. Porat i 
boken The information Economy (1977). 
Han urskiljer där en fjärde kategori vid 
sidan av de tre klassiska sysselsättnings-
sektorerna (jordbruk, industri och tjäns-
ter) nämligen "informationsarbete". Ut-
rymmet medger inte en närmare presenta- 
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tion av hans klassifikationsprinciper men i 
gruppen ingår informationsproducenter, 
informationsdistributörer och informa-
tionsbearbetare. Man kan nu hävda att 
"informationssamhällesepoken" tar sin 
början när informationsarbetarna är i ma-
joritet (mer än 50% av den totala arbets-
kraften). USA är i så fall det första land 
som går in i den nya tiden. 

Hur skall man nu bedöma denna fram-
tidsbild? Som jag har sökt visa i min bok 
My ten om informationssamhället (1987), 
är det fråga om en speciell form av fram-
tidsbild, nämligen en "myt" i den mening 
som företagsekonomin lägger in i ordet. 
Det handlar om en framtidsbild som syftar 
till att gynna vissa specialintressen som 
utgörs av de mytbärare som tjänar på att 
sprida myten, t.ex. det svenska Telever-
ket. 

De argument som jag har för denna tes 
återfinns i boken. Jag skall inte upprepa 
argumenten här. Dock vill jag komma in 
på den betydelseskillnad mellan data, in-
formation och kunskap som jag menar blir 
utsuddad hos dem som sprider myten om 
"informationssamhället". Jag skall göra 
det genom att med instämmande citera ett 
kort stycke i slutet på Alléns och Selan-
ders bok Information om information: 

"Om kommunikation har tidigare ta-
lats. Vad beträffar kunskap kan särskilt 
en kommentar vara på sin plats. Vi har 
konstaterat, att det som mottagaren er-
bjuds är data. 1 den mån dessa (kan) 
tolkas av honom innebär det att han tar 
del av information. Men det är först när 
han verkligen tillägnat sig denna, i dju-
pare mening tillgodogjort sig den, som 

han har fått kunskap. De tre orden data, 

information och kunskap har på så sätt 
olika domäner" (s. 37). 

Min bok Myten om informationssamhället 
handlar dessutom om de svårigheter som 
möter den moderna människan som i da-
gens snabbt föränderliga och informa-
tionsrika värld skall bilda sig en uppfatt-
ning om verkligheten. Denna osäkerhet 
som är vida spridd bidrar också enligt min 
mening att bereda marken för spridningen 
av myten om informationssamhället. 

Den kritiska diskussionen om "informa-
tionssamhället" har nu lett till att man i 
stället börjat tala om "kunskapssamhäl-
let" och överväga denna term som en be-
teckning på den nya tiden. Den diskussio-
nen är ännu för ung att utvärdera. Här 
tycks det dock bli fråga om ett val mellan 
olika myter. Om myten formas i företags-
ekonomisk mening är mytbärarna de ar-
betsgivare som ser en välutbildad arbets-
kraft ("humankapitalet") som den vikti-
gaste produktionsfaktorn och konkurrens-
medIet i framjiden. En annan användning 
av termen kan eventuellt associeras med 
formandet av en ny svensk strategi där 
hela befolkningens utveckling i kunskaps-
avseende ses som en strategisk faktor för 
svensk samhällsutveckling. 1 det senare 
fallet är det fråga om en myt i statsveten-
skaplig mening: att jämföra med tron på 
"framsteget". 

Till sist. Om man ser på ordet "informa-
tionssamhället" från språkvårdssynpunkt 
är det ett harmiöst ord - under förutsätt-
ning att dess innebörd blir just så vag som 
andra liknande bildningar har, t.ex. bil-
samhället eller konsumtionssamhället. 
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Trond Berg 	Forfatter, tekst og teser i informa- 
Eriksen 

sj onssamfunnet 
Författaren är idé- och vetenskapshistoriker, förstelektor vid 

universitetet i Oslo. 

Det vanligste spørsmål vi får som skriver 
om og tenker over den nye elektroniske 
teknologien er: Hva vii skje? Forutset-
ningen for dette spørsmåiet er at utvikling-
en vii realisere sine muligheter i et relativt 
determinert forløp som det i prinsippet går 
an å gjette seg til på forhånd. Men det 
ligger også skjult en annen forutsetning i 
spørsmålet - nemlig at bare det nødvendi-
ge kan foregripes. 1 samme grad som for-
løpet er nødvendig, skal vi kunne over-
skride vår egen timelighet og kikke rundt 
neste hjorne for å se hva som vii komme, 
fordi det må komme. Nå er det stor enig-
het om at den teknologiske determinismen 
ikke er en tilstrekkelig god modell, hver-
ken for forståelse av samfunnsutviklingen 
eller språkutviklingen. Min grunninnstii-
ung er at vi godt kan tenke oss en fatalitet 
i foriøpet uten at neste trinn bie mer forut-
sigbart av den grunn. At noe skjer 
nødvendig, betyr aldeles ikke det samme 
som at det skjer rasjoneit eller er forklar-
hg. Det eneste sikre er at historien alltid 
overrasker. 

Hva vii skje, f.eks. med språket? J0, 
utviklingen vii følge samme spor som hittil 
ved å gi oss noe helt annet enn det vi 
venter oss. For teknoiogien på vårt trinn 
er ikke en formålsrettet utvikling av red-
skaper, men snarere en oppruiling av sta-
dig nye objektive muligheter. Da den 
franske staten pianla Minitel-systemet for 
O år side, skulle det rett og slett vere en 

elektronisk teiefonkatalog. Man gikk over 
til skjermer, fordi papiret var blitt for dyrt 
og fordi skjermenes inforniasjoner kunne 
oppdateres fra dag til dag. Systemet besto 
av terminaler som ble fordelt mer eller 
mindre gratis til alle husstander som de  

gamle katalogene av papir. Først etterat 
systemet var etablert, oppdaget man at 
staten hadde bygd opp et nytt og kraftig 
massemedium. Det fantes knapt noen type 
oppiysninger som ikke kunne formidies 
over Minitei. Den var et avansert nettverk 
i foikeutgave. 

Fordi teknikken stadig overrasker ved å 
levere nye, objektive muligheter, kan det 
vare vei så nyttig å orientere seg i forhold 
til historien som å spekulere over en frem-
tid som er åpen nettopp fordi den er luk-
ket, som kan føre oss hvor som helst fordi 
den stadig produserer nye og overrasken-
de formasjonsregler for sitt eget iøp. 

Sammenlignet med den skriftkulturen 
som vi er fortrolige med, er både forfatte-
rens, tekstens og leserens rolie i forvand-
ling. Jeg skal her bare fremheve ett aspekt 
som jeg tror vii få konsekvenser for språ-
ket og språkbruken. La oss kalle det "den 
situasjonsiøse meddelelse" eller "tekstens 
seivstendiggjøring". 

Språket er jo ikke bare et redskap for 
kommunikasjon som er virksomt når det 
brukes. Det er også et sett av tegn som 
bestemmer tanker og følelser, holdninger 
og planer, mens det hviier. Språket er og 
speiler en sum av innforståtte og seivsagte 

gjette gissa 
umelighet (här ung.:) jordisk begräns- 

ning 
vii komme ska komma 
må komme måste komma 
fatalitet här ung.: oundviklighet 
formålsrettet planmässig 
stadig ständigt 
spetie spegla 
sum summa 
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forutsetninger som mange deler. Språket 
er ikke bare et verktøy som brukes i en 
meddelelsessituasjon, men det er i seg seiv 
situasjonsskapende og situasjonsdefine-
rende. 

Sammenlignet med skriftkulturens teks-
ter, er de nye elektroniske tekstene langt 
på vei situasjonsløse. Allerede nå taler 
man om "overflod på tnformasjoner"og 
antyder dermed at mengden av opplys-
ninger som virrer omkring i offentligheten 
er mer cnn man kan komme i rette med. 1 
selve meddelelsen er avsender og motta-
ker usynlige for hverandre i det elektroni-
ske nettverket. Overføringenes rekkevid-
de og hastighet fører til at man bare i 
formal og abstrakt forstand tilhører sam-
me verden. Livsverden og kommunika-
sjonsrom fjerner seg fra hverandre i stadig 
større grad. 

Nå hadde allerede den trykte boken an-
onymisert avsender og mottaker for hve-
randre. Man forsøkte likevel å beholde 
noe av den muntlige meddelelsens intimi-
tet ved å dyrke genrer som brevet, dialo-
gen eller fortellingen. Man skrev forord 
eller brukte tilegnelser for å gjøre rede for 
situasjonen som skriftet ble avfattet i. 
Men allerede boken gjorde teksten til et 
objektivt moment. Den måtte vre selv-
forklarende, selv om avsender og motta-
ker tilfeldigvis kunne vite noe om hver-
andre som personer. 

Skriftspråket er en formalisering og for-
enkling av talespråket. Og det er nettopp 
det situasjonsløse, utelukkelsen av 
nrvr, gester og kunnskaper om adressa-
ten som krever forenkling og formalise-
ring. Antallet forutsetninger som deles av 
avsender og mottaker må holdes nede på 
et minimalt nivå forat kommunikasjonen 
skal fungere. 

Jeg er glad det ikke er mitt språk hver 
gang jeg hører turist-engelsk eller flyver-
tinne-engelsk. Her er det nettopp mange-
len på felles forutsetninger som reduserer 
språket til uartikulerte grynt. Noe av det 
rareste er at disse forutsetningene seiv  

ikke blir tematisert eller verbalisert i kom-
munikasjonen mellom dem som deler 
dem. Men hvis selvsagte og uuttalte felles 
forutsetninger mangler, vii språket likevel 
straks få preg av det, dvs. formaliseres. 

Når man taler om og driver "språkvård", 
forutsetter man vel at det finnes et optimalt 
kompiikasjonsnivå eller i hvert fall en nedre 
komplikasjonsgrense som ikke bør over-
skrides. Men la oss stille et skeptisk spørs-
mål: Stemmer nå det? Er ikke det språket 
som skal bevares eller reddes bare refleksen 
av et tidligere kommunikasjonsteknologisk 
utviklingstrinn? Finnes det noe humant 
språk eller noen menneskeiig språkevne 
som ikke allerede er preget av bestemte 
teknikker? Hvis ikke, hvorfra stammer så 
følelsen av overhengende katastrofe? 

Det er en grunnleggende historisk inn-
sikt at vi hele tiden berer med oss den 
forrige sosiale virkelighet, en forlatt tek-
nologi som vi transformerer til estetiske 
eller moralske normer. Når tradisjonelle 
humanister, som jeg seiv, får frysninger av 
å lese at esperanto-bevegelsen har ny vind 
i seilene eller opplever formaliseringer og 
forenklinger av dagligspråket som en trus-
sel om sammenbrudd for tenkningen, skyl-
des det at språkbruk ikke bare er et 
spørsmål om hva som fungerer, men også 
er et spørsmäl om identitet. 

Det er viktig nok å etahlere et klart og 
enhetlig språk som gjør det som det blir 
satt til og som det får beskjed om. Men 
språket er til stede på så mange andre 
nivåer cnn det funksjoneile. Ordene lagrer 
erfaringer og differensierer sinn og sanser 
uten at det er helt enkelt å gjøre rede for 
hvordan det skjer. Derfor kan det vere 
nødvendig å arbeide bevisst for å bevare et 

langt på vei så gott som 
dyrke odla 
utelukkelsen utesiutandet 
rareste märkiugaste 
sinn og sanser här ung.: medvetande och 

sunnesintryck 
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komplikasjonsnivå som vi er blitt vant til å 
tenke oss som en betingelse for å kommu-
nisere menneskelig. Men dette nivået kan 
bare opprettholdes gjennom viten om fel-
les forutsetninger. 

Et sertrekk ved alle totalitre regimer 
er overgrepene mot språket, forsøket på å 
styre tanker og stemninger ved å opprette 
distinksjoner og avvikle bruken av begre-
per eller ved å knytte nye emosjonelle 
fortegn til ord som allerede er i bruk. Tek-
nologiske forandringer er bare i unntaks-
tilfeller styrt av en politisk vilje til ensret-
ting. Men det ufrivillige resultatet av den 
tekniserte offentlighet kan i praksis lett bli 
en språklig normaliseringstvang som ingen 
har ønsket seg i prinsippet. 

Jeg er fullstendig klar over at humanisti-
ske bekymringer allerede er marginalisert 
støy i det moderne eller postmoderne 
kommunikasjonssystemet. Men jeg er be-
kymret for spredningen av klisjéer som 
følge av det udefinerte ved både avsende-
rens og mottakerens rolle i det nye syste-
met. Aktørene usynliggjøres og forsvinner 
fordi deres egenart blir irrelevant. Den 
daglige livsverden blir redusert til en ter-
minal, til et interface, en randbetingelse. 

1 filmverdenen er det noe som kalles 
"Hollywood ethnicity": Det sregne ved 
indianere, italienere, tyskere og engelsk-
menn blir til et fast knippe med formler. 
Det egenartede blir klisjéer, og det ene-
stående faller utenfor grensene for den 
virkelighetsdefinerende meddelelse. År-
saken her er den samme som ved forenk-
linger av språket: meddelelsen er allerede 
i utgangspunktet en eksportvare til et pub-
likum som man ikke kjenner og som man 
ikke deler mer enn noen ganske få forut-
setninger med. 

Selvsagt viI dette først og fremst gjelde 
for nettverksmeddelelsen, for database-
brukeren, for nyhetstelegrammene og for 
konsumenter av internasjonal underhold-
ning og opplysningsvirksomhet. Men: Do- 
minerende kommunikasjonsformer er vir-
kelighetsavgrensende, srlig når de samti- 

dig er prestisjetunge. For å vre monster-
dannende behøver ikke et medium å vare 
helt dominerende. Det er nok at det er 
prestisjegivende, at det barer med seg fa- 
scinasjonen ved det nye. Databasene og 
deres språk - bare et lite antall databaser 
svarer i fullstendige setninger - viI vere 
målestokker for objektivitet og sannhet 
lenge for de rent faktisk blir de viktigste 
informasjonskilder. De viI fungere som re-
feransesystemer og normdepoter for vi blir 
helt avhengige av dem i praksis. Flyveren 
har aldri vart en så prestisjetung skikkelse 
som for hvermann begynte å fly. Det betyr 
vet også at vi kan vente oss en overgang 
fra bevisst beundring for till ubevisst inn- 
foyning i det nye informasjonssystemets 
krav. 

Ved siden av den kontrollerte og plan- 
lagde standardisering skjer det en ukon-
trollert og implisitt normalisering av beve- 
gelser, tankemønstre og språkformer som 
følge av den teknologiske utvikling. Det 
forekommer meg at denne usynlige om-
formningen er langt mer omfattende og 
avgjørende enn den synlige og bevisste. 
Utviklingen av den elektroniske kommu- 
nikasjonen skaper bl.a. nye former for 
kollektivitet som er mer omfattende enn 
både lokale, faglige og nasjonale referan-
sesystemer. Det betyr ikke at den elektro- 
niske meddelelsen alltid er bokstavelig talt 
situasjonsløs, men bare at de forutset-
ninger vi kan vite at vi deler med hverand-
re, er minimale. 

Når Uganda Airlines ikke treffer lan-
dingsstripen på Fiumicino (okt. 1988), 
men havner direkte på langtidsparkering-
en, er det et blIde på en større kommuni-
kasjonssvikt enn den mellom flyver og 
tårn. Avisene gav utskrifter av den siste 

et sertrekk ved 	karakteristiskt för 
støy 	 här: brus 
bevisst 	medveten 
ubevisst innføying omedveten anpassning 
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ordvekslingen hvor den ene kjappe high-
tech-opplysningen etter den andre sum- 
merte seg til en gedigen pakke av tøv. 1 
effektivitetens, klarhetens og tydelighe-
tens navn var meddelelsen her i så høy 
grad formalisert og forenklet at den sto 
hjelpeløs overfor alt sregent og unntaks-
messig. Avsender og mottaker var skjult 
for hverandre, ikke bare av tåken, men av 
kulturelle og historiske grenser som tvang 
dem til å kommunisere i et babyspråk. 

1 dette tilfelle skjedde forenklingen for-
di kommunikasjonen skulle vre så forut-
setningsløs som mulig. 1 andre tilfeller kan 
språklige forenklinger finne sted av mot-
satt grunri. Minitel-systemet har skapt et 
superforenklet fransk. Når man slår 3618 
og et vanlig telefonnummer, kan man 
kommunisere skriftlig over telefonnettet 
fra skjerm til skjerm! Her har det elektro-
niske redskapet i en muntlig og intim situ-
asjon gjort det mulig å privatisere med 
stikkord og forkortelser: "SIt c moa" betyr 
"Salut, c'est moi". 

Oppbygningen av et historisk språkfel-
lesskap består bl.a. i å veve alle mulige og 
tenkelige setninger sammen til en sosial 
eller historisk tradisjon som indirekte er 
nrvrende - i høyere grad jo mer kom-
plisert kommunikasjonen blir. 1 noen ut-
strekning går det an å snekre felles norma-
tive forutsetninger inn i de elektroritske 
programmene. Jeg har allerede skrevet 
om programmer som varsier bruk av "sex-
ist, racist and abusive language". Det er 
helt klart at programmenes normbegreper 
alltid vii vare svrt klossete sammenlignet 
med en persons normadferd som jo alltid 
er situasjonsbetinget, likesom hans språk-
adferd. Det siste jeg har sett på denne 
fronten er beta-versjonen av et program 
som heter "MindRead" og som gir flere 
forslag til å komplettere en setning som 
man har påbegynt. Programmet har lagret 
hundre tusen språkklisjéer, og hver gang 
man starter på en setning, gir programmet 
beskjed om hvilke fortsettelser som står til  
buds. Maskinen gulper resten av setningen  

opp straks man har tastet inn dens num-
mer. Illusjonen som skapes er at maskinen 
"is reading your mmd". 

Sannheten er snarere at maskinen simu-
lerer vår enkleste assosiasjonssortenng 
samtidig som den mangler evnen til å 
generere nye formuleringer ved å spille på 
de uuttalte felles forutsetninger som i 
menneskenes verden også gjør den daglig-
dagse språkbruk til en skapende virksom-
het. På denne måten blir maskinen til en 
slags profeti om seg selv: Den viser hva vi 
kan vente av en situasjonsiøs meddelelse 
hvor avsender og mottaker er like ukjente 
for hverandre som maskinen er ukjent 
med språkbrukerens erfaringer. 

Selv er jeg først og fremst opptatt av de 
mer filosofiske aspekterne ved denne tek-
nologien, men det finnes en rekke helt 
konkrete og praktiske konsekvenser av 
den både for brukerne og samfunnet: Hva 
med opphavsrett til informasjoner eller 
tekster som inngår som ledd i dette prinsi-
pieit upersonlige systemet? Elva med ko-
pivederlag for åndsverk eller konvensjo-
nell etterprøvbarhet av sannheter? Hva 
med de nye informasjonskiøftene og følge-
ne for demokratiet? Hva med teknologi-
eksport og kunnskapsmonopoler? 

Alle disse konkrete spørsmålene virker 
likevel sekundere når heie språkbruken er 
i endring. Ikke noe trekk ved de nye rna-
skinene er mer foruroligende enn at de 
synes å gjøre noe med selve språkevnen 
eller i alle fall med de sosiale og psyko-
logiske betingelsene for kornmunikasjon. 

kjapp rask 
tøv nonsens 
tåke dimma 
språkfellesskap språkgemenskap 
felles gemensamma 
svrt väldigt 
klosset klumpig 
adferd beteende 
setning mening 
taste inn knappa in 
åndsverk litterärt verk 
foruroligende oroväckande 
språkevne språkförmåga 
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Man kunne likevel tenke seg at vi rent 
privat kunne bevare en maskinupåvirket 
privatsfre. Men med de små personlige 
datamaskinene, med variantene av Mmi-
tel-systemet osv. vii maskinenes evne tu å 
prege språkvaner ramme privatsfteren 
med nesten like stor kraft som den allere-
de har rammet en rekke profesjoner. Fra 
franskmennenes bruk av Minitel, kan man 
lare at det anonyme ved elektronikken 
også tiltaler, ansporer og inspirerer privat 
tillit og naivitet. 

Et siste punkt skal jeg bare antyde fordi 
en bredere behandling ville kreve en egen 
bok: Den logikken som knyttet avsender 
og mottaker sammen i den tradisjonelle 
teknologien var fortellingens logikk, - det 
episke var selve paradigmet for den per-
sonavhengige meddelelse. Fortellingen gir 
en ramme om og et landskap lit alle kon-
krete informasjoner. Fortelleren inklude-
rer mottakeren i en helhet, knytter til-
høreren til seg ved å dele både tanker og 
følelser med ham i et lite drama. 

Den logikken som forbinder avsender 
og mottaker i den nye teknologien, er av 
et annet slag. Maskinen kan ikke fortelle. 
Den kan bare gi enkeltinformasjoner i 
større og mindre kvanta. Dens gramniati-
kalske kompetanse stanser ved det som 
kan sies entydig og klart - i menneskenes 
verden er det, som kjent, bare temmelig 
uviktige påstander. Heller ikke når det  

gjelder logisk og grammatikaisk struktur 
kan maskinen utnytte det fellesskap av 
uuttalte forutsetninger som fortellingen 
hviler på. Som oversetter vii den aldri 
kunne drive det lenger enn til å oversette 
vermeldinger, - med mindre dagligspråket 
seiv forandrer seg. 

Det store spørsmåiet er kanskje ikke 
hvor iangt teknologien kan simulere kom-
munikasjons- og språkhandlinger, men 
hvor sterkt den nye teknologien gjennom 
sin prestisje vii påskynde det kompliserte, 
episke språks selvavvikling lit fordel for en 
primitiv setningsproduksjon som lar seg 
simulere maskinelt. Enda mer forbausen-
de enn teknologiens oppfinnsomhet er jo 
menneskenes føyelighet overfor de nye 
medier, overfor prestisjetung teknikk. Det 
finnes jo ikke den tåpelighet voksne men-
nesker ikke er villige til å begå for å kunne 
fremstille og se seg seiv på fjernsynsskjer-
men. Forhåpentiigvis vii folk vre noe 
mer tilbakeholdende med å oppgi sitt eget 
språk for å kunne figurere med selvprodu-
serte ytnnger og opplysninger på data-
skjermene. Men teknologihistorien gir 
ingen grunn til overdreven optimisme. 

anspore sporra till 
stanse ved inskränkas till 
vrmeldLng väderutsikter 
føyelighet anpasslighet 
tåpelighet fjollighet 

Jan 	 Språkbruk och språkvård 1 
Svensson 

informationssamhället 
Författaren är docent i nordiska språk och forskare vid Lunds 
universitet. 

Den diskussion som förs om språkvårds-
frågor har ofta förbryllat mig och ibland 
också irriterat mig. Det vanliga är att man 
mycket snabbt hamnar i rdsonemang om 

detaljer, där fastlåsta positioner gör att 
diskussionen blir föga fruktbar. För att 
förtydliga och för att undvika missförstånd 
vill jag betona att jag med detta inte avser 
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de språkvårdande organens löpande verk-
samhet. Det är nödvändigt att den 1 stor 

utsträckning handlar just om subtila avgö-
randen. 1 diskussionen om mer långsiktiga 
frågor bör man emellertid kunna ha ett 
annat och vidare perspektiv. Förhopp-
ningsvis kan den diskussion som följer vid 
denna konferens få en sådan karaktär. 

Vad man än har för uppfattning om 
språkvården och dess uppgifter, så är det 
uppenbart att de närmaste åren kommer 
att medföra förändringar av den språkliga 
verkligheten, som i sin tur kommer att 
kräva besvärliga ställningstaganden. Det 
är rimligt att anta att utvecklingen inom 
informationsteknologin blir den starkaste 
pådrivande kraften härvidlag. Informa-
tionsteknologin omfattar mycket stora 
delar av det moderna samhällslivet och 
påverkar - får vi förmoda - många aspek-
ter av språkbruket. Jag har kortfattat be-
handlat dessa frågor i en artikel i 
Språkvård 3/1986. Här ska jag begränsa 
mig till datoriseringens tänkbara och i nå-
gon mån dokumenterade effekter, något 
som det kan vara svårt nog att få grepp 
om. 

Datoriseringens inverkan på 
språkbruket 
Jag tänker börja med en mycket skissartad 
framställning, där det mesta är känt sedan 
tidigare, men kanske behöver sägas ändå 
som en bakgrund till de fortsatta resone-
mangen. Jag nämner sju områden där da-
torer används och där vi kan anta att 
språkbruket påverkas, åtminstone i någon 
mån. 

Det första området är uppbyggnaden av 
databaser. Denna har kanske ingen ome-
delbar påverkan på språkbruket, men en 
del indirekta effekter kan tänkas. Som i all 
annan datorverksamhet är standardisering 
nödvändig, vilket kan göra att de texter 
som produceras anpassas till mallar som 
inte nödvändigtvis är motiverade av inne- 

hållet. För läsarenlmottagaren blir följden 
bl.a. att chansen att av en slump stöta på 
något intressant minskar. Den ständigt 
ökande informationsmängden frestar ock-
så till skumläsning. Fulltextdatabaser är 
väl ännu ovanliga och det är tveksamt om 
de kommer att användas på samma sätt 
som texter uyckta på papper. Efterhand 
som 	skribeiitt rnalprogrammerarna blir 
medvetna om de nya lästeknikerna, så 
kommer tendensen till ett förenklat fram-
ställningssätt förmodligen att öka. Utveck-
lingen av databaserna kan alltså förstärka 
en språkutveckling som redan har gått 
ganska långt i olika sammanhang, inte 
minst i massmedierna. 

Det andra området är datorhanteringen 
vid myndigheter och serviceinrättningar. 
Det är allmänt omvittnat att användningen 
av datorer i dessa sammanhang har för-
ändrat förhållandet mellan tjänstemännen 
och den enskilde. Det som främst påtalats 
är svårigheterna att upprätthålla en nyan-
serad dialog när datorn avgör vilka frågor 
som kan ställas och vilka svar som kan 
accepteras. 

Systematisering av blanketter och regis-
ter tvingar också den enskilde att ge enty-
diga svar på frågor som är komplicerade 
och som kräver nyanseringar. 

Den för en humanist mest avskräckande 
formen av kommunikation mellan dator 
och människa är de försök som har gjorts 
- och som såvitt jag förstår drivits ganska 
långt - att diagnostisera sjukdomar med 
hjälp av förprogrammerade datorer. 

Den ökade användningen av siffror, 
bokstavskombinationer och förkortningar 
har redan nu lett till problem för många 
människor. Triviala exempel är de pro-
blem som möter en då man måste leta upp 
länsbokstav, församlingskod etc. för att 
kunna kommunicera med skattemyndig-
heterna. Det som blir en hjälp och en 
lättnad för handläggarna kan bli till ett 
problem för den enskilde. 

Förhoppningsvis kommer utvecklingen 
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av datorerna att i ökad utsträckning möj-
liggöra vad man skulle kunna kalla huma-
nistisk kommunikation. Det får ju inte bli 
så att hjälpverben utmönstras ur språket 
för att programmeringen ska underlättas. 
Frågan är hur långt utvecklingen har kom-
mit på vägen mot mänskliga datorer och 
hur långt den kan drivas. 

Ett område som är mycket viktigt för den 
unga generationen - åtminstone kvantita-
tivt sett - är användningen av datorer som 
spel och underhållningsredskap. Den tyd-
ligaste effekten på språkbruket tycks vara 
att det tenderar att upphöra. Kanske kan 
vi riskera att få en tyst generation, som 
hellre umgås med datorer än med kom-
pisar. Kanske kommer vanan att umgås 
med datorer att leda till att en ny typ av 
kreativitet utvecklas, en kreativitet som 
inte nödvändigtvis är av språklig art. 

Ett fjärde område, som jag tror är mycket 
viktigt för den framtida språkutveckling-
en, är införandet av datateknik i tidnings-
produktionen. Det är mycket möjligt att 
bristerna på ytpianet kommer att bli flera 
- och kanske allvarligare - efterhand som 
den skrivande journalisten får göra mer av 
jobbet själv. En anledning för tidningsfö-
retagen att datorisera är ju rationalise-
ringssträvandena, och det är möjligt att 
viktiga arbetsuppgifter i redigering och 
korrektur kommer att rationaliseras bort. 
Det kommer förmodligen att bli en skill-
nad mellan stora och små tidningar i detta 
avseende, där några få stora tidningar kan 
satsa stora resurser också på den språkliga 
kontrollen, medan de mindre tidningsföre-
tagen kommer att tvingas åsidosätta den. 

En utveckling som tagit fart på allvar de 
allra senaste åren är användningen av ord-
behandlare i eget skrivande. Den viktigas-
te effekten av denna förändring tycks vara 
en ökad produktivitet. Texterna blir läng-
re och flera skriver med mindre möda. 
Det blir lättare att ändra, men alla ut- 

nyttjar inte möjligheterna. Ibland blir 
eftertanken inte tillräckligt stor. Kanske 
kommer benägenheten att i onödan putsa 
på de egna texterna att öka. 

Det är också oklart vilka effekter stav-
nlngsprogram, synonymprogram och läs-
barhetsprogram kommer att få för 
skrivandet. Fördelarna med dessa hjälp-
medel är uppenbara, men det finns också 
en risk att de leder till att motsvarande 
färdigheter försämras hos skribenterna. 

Mycket nära den förra punkten ligger ut-
vecklingen av datorstöd i skrivundervis-
ningen. Många lärare på olika nivåer har 
fascinerats av möjligheterna att utnyttja 
datorer för att få eleverna att skriva mera 
och för att få dem att i större utsträckning 
bearbeta sina egna texter. Vissa effekter 
är desamma som de som gäller allmänt för 
användning av ordbehandlare. En särskild 
skjuts har den här verksamheten fått ge-
nom det stora intresset för processorien-
terad skrivning. Här har pedagogisk me-
tod och teknikutveckling gått hand i hand. 

Den sista punkten gäller simulering av 
mänskligt språk med hjälp av datorer. Här 
finns ett gigantiskt och expanderande 
forskningsfält som bland annat vetter mot 
forskning om artificiell intelligens och kog-
nitionsforskning. Det är svårt att se att 
denna verksamhet inom den närmaste 
framtiden skulle ha någon direkt påverkan 
på språkbruket, men kanske kan den på 
längre sikt ge oss kunskap om mänskligt 
språk som kan vara till nytta för språkvår-
den. 

Språkvårdens roll i den nya 
situationen 
Det ovan sagda är en skiss av en situation 
som vi redan befinner oss i och vars drag 
förmodligen kommer att bli tydligare un-
der 90-talet. Det intressanta att diskutera i 
det här sammanhanget är hur språkvården 
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skall hantera situationen. Några viktiga 

övergripande frågor är följande: 

Vad vet vi egentligen? 

Vad behöver språkvårdarna veta? 

[lur kan/bör språkvårdarna agera? 

Hur kan vi samla resurserna? 

a) För att börja med den första frågan, så 

kan man säga att på alla de områden som 

jag nämnt ovan är vår kunskap om infor-

mationsteknologins effekter otillräcklig. 

Det beror inte på lättja eller försumlighet 

utan helt enkelt på att det är svårt att få 

fram hållbar kunskap om effekter av olika 

slag. 
Om databasernas effekter på språkbru-

ket finns såvitt jag vet inga undersökning-

ar. Om datorhantering på arbetsplatser 

finns det några ofta refererade studier av 

Ingela Josefsson och Berit Holmqvist/ 

Gunnel Källgren. Dessa studier har gett 

viktiga inblickar i datoriseringens konse-

kvenser, men ytterligare kunskap behövs. 

1 Umeå pågår det en undersökning om 

datoranvändningens påverkan på tänkan-

de och kommunikation, och i Uppsala har 

det nyligen påbörjats en studie av hur da-

toriseringen påverkar journalisternas ar-

bete. 
Om datorn som ordbehandlare börjar 

det komma en del. BI.a. pågår det ett 

intressant projekt vid KTH i Stockholm, 

där man undersöker olika skrivstrategier 

vid ordbehandling. Skrivprocessen och da-

torstödd skrivundervisning har intresserat 

många lärare och SÖ har satsat en del 

pengar och prestige i saken. Ett antal för-

sök finns dokumenterade i en SÖ-rapport 

från 1988. 

1 Linköping pågår ett projekt om ordbe-

handlare och skönlitterärt författarskap, 

och i Göteborg pågår ett annat där man 

har utvecklat tekniker för att i detalj följa 

skrivarbetet, ett projekt som borde vara 

intressant att följa upp i större skala. 

Det finns alltså en del färdiga studier 

och några pågående arbeten, men det  

finns - förvånansvärt nog - inga stora sats-

ningar på forskningsprojekt eller större 

forskningsprogram om datorer och språk-

bruk. Forskningsråden har vad jag har 

kunnat finna inga omfattande projekt på 

gång, och även från andra håll är insatser-

na begränsade. 
Det allra mest påfallande är kanske att 

det inte finns några brett upplagda studier 

av det slag som samhällsvetarna utför då 

det gäller effekter av massmediespridda 

budskap. Det kan invändas att det inte 

finns några bra tekniker för att mäta på-

verkan på språkbruket, men det beror 

kanske på att ingen har försökt. 

Det är också intressant att notera att 

språkvården som fenomen inte lockar av-

handlingsskribenter. Det är egentligen 

mycket förvånande, eftersom det finns så 

många både teoretiska och empiriska in-

fallsvinklar på fenomenet. 

b) Ett enkelt svar på den andra frågan, 

alltså vad språkvårdarna bör veta, kunde 

vara: "så mycket som möjligt", men även 

om ett sådant svar i en mening är korrekt, 

så är det ju tomt på innehåll. Om man 

utgår från den snabbskiss som jag tidigare 

gjorde, så skulle varje språkvårdare eller 

åtminstone varje språkvårdsorgan behöva 

besitta en närmast encyklopedisk kunskap 

- och det är ju föga realistiskt. 

Rimligare är väl att de som arbetar med 

språkvård försöker enas om vilka områden 

som är särskilt angelägna att undersöka. 

För att vara konkret skulle jag personligen 

vilja föreslå att man så snabbt som möjligt 

försöker skaffa sig kunskaper om vilka ef-

fekter bruket av ordbehandlare har på de 

enskilda skribenterna och deras texter. 

Vad man än väljer att satsa på, så är det 

viktigt att språkvårdarna har kunskaper 

som gör det möjligt för dem att ge långsik-

tiga rekommendationer. T.ex. bör man ha 

ett svar att ge till den lärare som undrar 

om det är positivt eller negativt för tioåri-

ga elevers språkutveckling om de får an-

vända ordbehandlare i skolan. 
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Den tredje frågan, den om språkvårds-

organens policy är känslig. De språkvår-

dande organen måste även fortsättningsvis 

ägna en stor del av sina krafter åt rådgiv-

ning av mycket konkret natur, men det är 

nog nödvändigt att språkvårdare i ökande 

utsträckning ägnar sig också åt kommuni-

kationsvård - som Bengt Sigurd kallade 

det för ett tiotal år sedan - eller vård av 

"språkbrukets villkor" som Ulf Teleman 

talar om i uppsatsen Svenskan och 

sprdkvården under 40 dr (Språkvård 4/ 

1984). 

För att klara en sådan, delvis förändrad 

inriktning måste språkvården (de 

språkvårdande organen) bli offensivare. 

Den nuvarande amhitionsnivån har be-

skrivits ganska tydligt av Catharina Grön-

baum, som i en artikel i Sprdk i Norden 

1980 skriver följande: 

Gemensamt för språkvårdsorganen är 

att de inte har på sina program att bedri-

va en systematisk offensiv språkvård i 

den meningen att man direkt och offent-

ligt utfärdar bannhullor över vad man 

anser vara olämpligt språkbruk i press, 

radio-tv eller på annat håll, och särskilt 

inte över enskilda personers språkbruk. 

Det är en mycket rimlig ståndpunkt att 

inte agera offensivt mot enskilda personer 

eller enskilda språkanvändningar. Där-

emot är det möjligt att Språknämnden 
flp 	hli nff're n vgd den vi,i 

är på en institutionell nivå och kanske i 

större utsträckning initiera debatter i vikti-

ga ämnen. Som det nu är får språkvårds-

debatten nästan uteslutande föras på kla-

garnas och språkpolisernas villkor. 

Den fjärde frågan, som kanske är den 

allra viktigaste, är en fråga av praktisk och 

organisatorisk natur. Det finns ganska 

mycket pengar på olika håll, men om de 

bara pytsas ut i småposter så blir det svårt 

att använda dem för långsiktiga ändamål. 

Det finns rimligen många intressenter, 

som skulle kunna bidra ekonomiskt till 

utvecklandet av kunskapen på området. 

Man kan exmpelvis nämna TNC, Svenska 

Akademien, skolöverstyrelsen, industride-

partementet, utbildningsdepartementet, 

ULlA, 1 ISFR (Forskningsrådsnämnden), 

Riksbankens Juhileumsfond samt inte 

minst datorföretagen, som ju spelar en 

mycket viktig roll i utvecklingen. 

Det vore kanske möjligt att samla peng-

ar från olika håll i en större pott för att 

därefter styra dem i önskad riktning. Hur 

skulle då alla dessa pengar användas och 

arbetet administreras? Ett bra exempel på 

hur en organisation skulle kunna se ut är 

den ci upp oiii arbetar med Svenska Aka-

demiciis gidillillatik. Det är en grupp som 

har konstituerats utan någon omfattande 

administrativ apparat och med medlem-

mar som har stor kompetens på området. 

Språknämnden skulle kunna fungera som 

överordnat organ, men de inblandade 

skulle inte behöva belastas med service-

funktioner av det slag som Språknämndens 

tjänstemän idag utför. Tidsplanen för ar-

betet måste vara mycket fast och fråge-

ställningarna och syftena mycket klart for-

mulerade. Dessutom måste resurserna 

vara tillräckliga, så att man inte tvingas till 

halvmesyrer utan verkligen kan gå till bot-

ten med frågorna. 

Slutord 

Sammanfattningsvis kan man allisa kon-

statera att de samband som finns mellan 

datorutvecklingen och språkutvecklingen i 

samhället är otillräckligt belysta. En ange-

lägen åtgärd är att försöka få till stånd en 

dialog av någotsånär övergripande natur, 

för att samla de ekonomiska och personel-

la resurserna och för att avgöra hur de 

hopsamlade resurserna bäst kan användas. 

Det vore intressant om vi kunde få till 

stånd en diskussion av det här slaget idag. 
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Berit 	 Språkvetenskap och datateknik 
Holmqvist 

Författaren är fil, dr i nordiska språk och forskare vid Institut 

for informations- og medievidenskab vid universitetet i 

Århus. 

Som språkvetare i en "tvärvetenskaplig" 
datormiljö får jag ofta frågan "Vad kan 
språkvetenskapen egentligen bidra med i 
systemutvecklingsarbetet?". Då brukar 
jag som svar ställa en sarkastisk motfråga: 
"Vad kan systemutvecklingsarbete egent-
ligen bidra med till språkforskningen?" 
När jag gör det är det en ämnespolitisk 
markering. Som forskare med en bestämd 
ämnesmässig kompetens är jag i första 
hand intresserad i tvärvetenskapligt sam-
arbete därför att det ger mig ny kunskap 
om mitt eget ämne. Genom att tillämpa 
språkvetenskapliga teorier och metoder på 
ett område som de inte var utvecklade för, 
kan jag få idéer om vad de kan, om deras 
generella giltighet och om hur de kan för-
ändras för att vara arbetsdugliga i detta 
nya sammanhang. När jag gör det bidrar 
jag förhoppningsvis med en ny beskriv-
ningsteknik, en ny förståelse av vad dato-
rer egentligen är och hur de kan komma 
att påverka arbetsprocesser och samar-
betsformer men också till en ny förståelse 
av vad språk och kommunikation är. Men 
i det här sammanhanget skall jag svara lite 
mer utåtriktat. 

För ca 20 år sedan hörde vi för första 
gången ordet ergonomi. Idag är det en 
självklarhet att man tar stor hänsyn till 
personers fysiska välbefinnande vid infö-
randet av ny teknik. För tio år sedan 
började man också intressera sig för män-
niskans psykiska välbefinnande. Man pla-
nerar för att förebygga monotoni, stress 
och huvudvärk. Det som språkvetenska-
pen kan bidra med är kunskap och forsk-
ning om människan som en i första hand 
kommunicerande, samarbetande och kul-
turell varelse och därmed skapa intresse 
för människans sociala välbefinnande. För  

språket är den sociala människans funda-
ment. 

Vi kan vara överens om att det som 
språkvetenskapen intresserar sig för är 
språksystemet (langue, competence) och 
att det som gör det möjligt att beskriva 
språksystemet är att studera språkbruket 
(parole, performance). Men språkveten-
skapsmän har ofta olika syften med sina 
beskrivningar av språksystemet. Och här 
vill jag göra en grov distinktion mellan 
dem som intresserar sig för människan 
som biologiskt och psykologiskt väsen å 
ena sidan och dem som intresserar sig för 
människan som socialt väsen å den andra 
sidan. På samma sätt kan man göra en 
distinktion mellan språkvetenskapens 
samband med utvecklingen av datorer, 
nämligen mellan den del som intresserar 
sig för vad som är inne i maskinen och den 
del som intresserar sig för det som vänder 
sig mot dem som använder maskinen. 

Transformationsgrammatiken, den logi-
ska språkfilosofin och fonetiken är goda 
exempel på det första. Här sysslar man 
t.ex. med språkliga universalia och forma-
lisering av naturliga språk. De språksy-
stemsbeskrivningar som föds här kan ligga 
till grund för utvecklingen av programme-
ringsspråk, system för automatisk över-
sättning, syntetiskt tal och taligenkänning 
och artificiell intelligens. 

Funktionell grammatik, sociolingvistik, 
pragmatik och språkhistoria och stilistik är 
goda exempel på språkvetenskap som in-
tresserar sig för människan som socialt vä-
sen. De språksystemsbeskrivningar som 
föds här kan ligga till grund för skärm-
bildslayout och design av människa-rna-
skin-interaktion och för överväganden om 
vilka arbetsuppgifter som skall datoriseras 
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och vilka som icke skall det. Det är den 
sista typen som är mitt intresse. 

Men det är det första intresseområdet 
som främst har dominerat debatten om 
datatekniken och informationssamhället. 
De frågor man ställer är t.ex. Kan datorer-
na verkligen göras lika intelligenta som 
människan? Vad sker när expertsystem 
övertar läkarens funktion? Man intres-
serar sig helt enkelt för vad maskinen kan. 
En fascinerad utvecklingsoptimism har 
fått många språkvetenskapare att investe-
ra sitt kunnande i denna sida av datatekni-
ken. 

"Här sker f.n. en teknologisk utveckling 
i en häpnadsväckande takt. Redan nu är 
det möjligt att i datorer lagra, ta fram 
och bearbeta oerhörda mängder av data 
och kunskaper i en omfattning som vore 
otänkbar så länge människan var hänvi-
sad till att lita till sin hjärna och sina 
böcker. Men fortfarande är datorerna 
mycket primitiva i jämförelse med män-
niskohjärnan vad beträffar möjligheter-
na att självständigt tolka data och att 
genomföra komplexa operationer och 
slutssatsdragningar ("tänkande"). Om 
och när man lyckas få datorerna att nå-
gorlunda efterlikna vad människan kan 
göra med sitt språk, kommer språket 
därigenom än en gång att föra upp män-
niskans möjligheter att förstå verklighe-
ten till en högre nivå." (P. Linell: Män-
niskans språk 1978) 

Jag skall inte uttala mig om datorernas 
möjligheter till att tänka eller till att hjälpa 
mänskligheten i dess självförståelse. Jag 
skall bara konstatera att det här synsättet 
har fått olyckliga följder. På grund av de 
enorma ekonomiska intressen som ligger i 
den tekniska utvecklingen byggs datasy-
stem som lovar mer än vad de kan hålla 
och det används pengar och mänskligt 
kunnande till att använda den nya tekni-
ken på ett sätt som den kanske inte alls är 
lämnad för. Många gånger finns det anled- 

ning att varna mot övertron på datatekni-
ken och många gånger ser vi miljonbelopp 
investerade i dåligt fungerande system. 
Kritiken och domedagsprofetiorna har 
heller inte lyst med sin frånvaro i den of-
fentliga debatten. 

Men det dominerande intresset för att 
jämföra maskinen och den mänskliga hjär- 
nan har lett till en onyanserad debatt och 
en folkloristisk uppfattning av att datorn 
liksom människan är en levande organism 
med ett självständigt tänkande och ett 
dunkelt och okontrollerbart själsliv. Vi 
står inför ett fenomen som vi inte har kon-
troll över. Vi bibringas en känsla av makt-
löshet. Vi blir rädda och darrar under do-
medagsprofetiorna. Vi instämmer i klago-
sången och fäller kategoriska uttalanden 
om datorernas farlighet och mänsklighe-
tens alienation. Eller vi resignerar inför 
teknikens, som vi tror, naturnödvändiga 
begränsningar och anpassar i tysthet vårt 
arbetsliv och vardagsliv därefter. 

Eller också blundar vi för problemet 
och låter oss fascineras av tekniken i sig. 
Datorn blir ett fantastiskt verktyg med 
vars hjälp vi kan utföra olika arbetsuppgif-
ter snabbare, säkrare och billigare än tidi-
gare. Jag sympatiserar med det sista. Dels 
därför att det ger mig självförtroende. Ett 
verktyg kan jag lära mig behärska. Ett 
verktyg kan ingenting utan min hjälp. 
Dels därför att jag av erfarenhet vet att ett 
stort antal människor dagligen använder 
datorer som verktyg i sitt arbete. Men 
längre sträcker sig min sympati inte. 

En dator är inte ett verktyg som en såg 
eller en hammare eller en skrivmaskin. 
Till skillnad från andra verktyg är den ett 
symboliskt verktyg. Datasystemet självt 
och den verklighet den refererar till repre-
senteras på skärmen av språkliga eller 
andra tecken. Tecken som refererar till 
något annat än sig själv. Därför är datorn 
också ett medium på samma sätt som en 
tidning, en bok, en radio eller teveappa-
rat. Ett datasystem förmedlar beskrivning-
ar av verkligheten och de beskrivningai-na 

Sprdlcvdrd 1/89 17 



ar liksom andra beskrivningar mer eller 

mindre goda, mer eller mindre vardelad-

dade, mer eller mindre lättförståeliga och 

mer eller mindre sanna och ibland rent ut 

sagt lögnaktiga. 
Därför kan samma språkvetenskapliga 

metoder som används till att analysera 

andra medier användas till att anlysera da-
torer. Om "stil är det sätt varpå man i en 

given situation löser problemet att ge sina 

ord en avsedd effekt" (Fritz Askeberg) så 

passar stilbegreppet också för datasyste-
met. Den som designar systemet träffar 

hela tiden språkliga och bildmässiga val 
för att systemet skall bli konsistent, lätt-

begripligt, ekonomiskt och funktionellt ur 
ett bestämt perspektiv. Man kan tala om 

systemets stil och retorik. Och när man 

gör det så intresserar man sig inte längre 
för vad datasystemet kan, utan för vad den 

som har byggt systemet, avsändaren, me-

nar. 
Att bygga datasystem är att bedriva 

språkpohtåk. Ett datasystem skall oftast 

användas av många. Man kan se ett data-

system som en mötespiats för olika fack-

språk och arbetsspråk. När jag sager att 
datasystemet är en mötespiats för olika 

fackspråk och arbetsspråk har jag också 

definierat ett nytt fält för språkforskning-
en. Vi vet att det bedrivs termforskning 

och termnormering men vi vet också att 

nästan varje arbetsplats har sin speciella 

fackjargong och sin speciella arbetsjar-

gong. 
Med den designfilosofi man har i dag, 

en designfilosofi som faktiskt är skapad i 
Skandinavien med våra starka fackföre-

ningar som bas, dar man strävar efter att 

bygga system som så mycket som möjligt 

avspeglar det arbete och den arbetatradi- 

non systemet skall användas innantor, så 

blir det en viktig uppgift att bedriva empi-

risk språkbruksforskning på arbetsplatser-

na. 
De som bygger och underhåller syste-

met skall kunna förstå det med datatek-

niska och systembeskrivande begrepp. Ar-

betsplatsens ledning skall förstå det med 

organisatoriska och ekonomiska begrepp. 
Och de som arbetar på kontors- eller verk-

stadsgolv skall förstå det i förhållande till 
arbetsmaterial och slutprodukter. Vems 

fackspråk skall man använda? 
De val man träffar får konsekvenser för 

språkdemokratin på arbetsplatsen. Oftast 

blir det en kompromiss. Man blir tvungen 
att införa nya ord och begrepp som hor 
systemvärlden och organisationsvärlden 

till, samtidigt som man ofta strävar efter 

att så långt som möjligt bevara gamla in-
vanda begrepp från kontor och verkstads-

golv till systemet. Vad är det för ett språk 

som kommer ut till dem som skall använda 
systemen som verktyg i sitt dagliga arbete, 

och är det ändamålsenligt? 

Om de som anvander systemet skall kunna 

få något inflytande över teknologin, kravs 

det att systemutvecklare och anvandare 
tillsammans kan göra beskrivningar av sys-
temet och av hur systemet påverkar och 

avspeglar arbetsförhållanden och att dessa 

beskrivningar är läsliga, relevanta och be-
gripliga både för användare och system-
byggare. Det är en upplagd uppgift för 

språkforskning och språkvård. Då varnar 

man inte längre bara om språksystemets 
utan också om den sociala människans val-

befinnande. Och man skaffar sig kunskap 
till att delta med en nyanserad kritik i den 

offentliga debatten. 
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Kenneth 	Datorn och språket 
Larsson 

Författaren är språkexpert i Statsrådsberedningen. 

Nyligen ringde jag upp min datorleveran-
tör. En kvinnoröst svarade. Jag rodnade 
lätt när hon frågade mig vad hon kunde 
göra för mig. Sedan jag stammande för-
klarat att jag bara ville ha hjälp med min 
dator, bad hon mig hänga kvar medan hon 
kopplade över mig till supporten. 

Snart hördes en ynglingafjunig röst och 
jag förklarade mitt problem. Jag upp-
muntrades att treva mig vidare genom in-
strödda "yes". När han fått mitt problem 
klart för sig gav han mig snabba instruk-
tioner. 

Jag skulle tajpa configsysen. När yng-
lingen förstod att jag inte omedelbart kun-
nat omsätta denna instruktion i handling 
blev han mer explicit. 

- Skriv type och sedan config dot sys. 
Sedan han förklarat för mig att dot var 

detsamma som punkt, kom vi vidare. Det 
visade sig att något fattades i configsysen. 
Jag fick instruktioner. Jag skulle komplet-
tera configsysen med en rad: 

- device = backslash ansi dot sys. 
Sedan vi med mycken möda lyckats 

komma överens om att backslash var ett 
omvänt snedstreck, närmade sig procedu-
ren sin fullbordan. 

Jag uppmanades att "bota" systemet, 
något som jag var helt införstådd med; det 
var ju just därför jag ringt - men hur? 

När jag frågade, började han: "Gör en 
varmstart", men avbröt sig plötsligt och 
frågade mig obildbare tölp om jag visste 
var strömbrytaren satt. När jag avslöjat att 
jag besatt denna djupa insikt i datortek-
nik, suckade han av lättnad och instruera-
de mig att slå av datorn och sedan meddet-
samma slå på den igen. 

Nu fungerade det. 
Så kan det låta när man talar med dator-

folk. Starkt engelskpåverkat utan tvivel. 
Men skiljer sig dataspråket ,från andra  

fackspråksområden? 
När det gäller det språk som används i 

reklamen, är det svårt att se någon skill-
nad mellan datorannonser och annonser 
för andra varor. Datorförsaljarens ordval 
styrs av en strävan att få med så mycket 
statusbetonat och positivt värdeladdat som 
möjligt. Det kan vi se på att ett ord som 
turbo kommit till användning också på da-
torernas område. Det är klart att en dator 
inte kan ha turbo i samma mening som en 
bil- eller båtmotor. Rent tekniskt är det 
olika världar. Men turbo hos en motor ger 
högre hastighet, ger högre status. Därför 
säger också datorförsäljaren att hans dator 
är utrustad med turbo om bearbetningen 
kan "snabbas upp". Engelska ger status 
och används därför här som på andra om-
råden i reklamen. 

Hur ser då det språk ut som används 
fackmän emellan. De flesta fackområden 
är i dag mer eller mindre engelskpåverka-
de i sitt ordförråd. Utan att ha gjort några 
undersökningar vågar jag påstå att data-
språket är mer engelskpåverkat än de fles-
ta andra fackområdens språk. Förklaring-
en är uppenbar. Området är ungt och har 
genomgått en mycket snabb utveckling un-
der kort tid. Många unga människor utbil-
das inom området. Facklitteraturen och 
maskinhandböckerna är på engelska. Man 
lär sig begreppen via den engelska littera-
turen och bjuds inte samtidigt en svensk 
terminologi på området. 

Det stora engelskinslaget i datorfack-
språket vore ett internt problem för fack-
området om inte dataspråket fått en så 
speciell ställning i vårt samhälle. Datorer-
na kommer till användning på allt fler om-
råden. Allt fler ställs inför uppgiften att 
utföra sitt arbete med datorns hjälp. 

Under den inledande fasen av datorise-
ringen i arbetslivet gjordes endast spora- 
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diska försök att överhuvudtaget översätta 
till svenska. Detta visade sig emellertid 
vara ett hinder för spridandet av datortek-
niken. Många klarade inte av att använda 
sin dator och branschen började förstå att 
språkproblemet måste lösas. 

Under fältropet "Handen på musen och 
blicken mot framtiden" strömmade 
Macintoshfolket in på scenen. "Ikonen" 
var lösningen på problemet. (Ikon an-
vänds här i en betydelse lånad från engels-
kan, bildsymbol.) Genom att peka på bild-
er skulle vi slippa översättningsproblemet. 

Men bara bilder räckte inte, också ordet 
behövdes. Och företagen började översät-
ta skärmbilder och instruktionsböcker och 
förse tangentborden med svensk text. 

Resultaten av översättningsförsöken är 
mycket skiftande. På många håll vimlar 
det av engelska lånord. Olika företag har 
olika översättningar av samma engelska 
ord. Vi får en rik flora av mer eller mindre 
tillfälliga översättningar eller lån. Det 
uppstår terminologisk oreda. 

Problemen med dataspråket har på sis-
tone uppmärksammats också i riksdagen, 
där kulturutskottet med anledning av ett 
par motioner uttalat sig för att man vidtar 
åtgärder för att stärka det svenska språ-
kets ställning i samband med användning 
av datorer (Kutturutskottets betänkande 
1987/88:6). 1 dagarna har Svenska språk-
nämnden fått regeringens uppdrag att i 
samarbete med vissa andra organ övervä-
ga vilka de åtgärderna bör vara. 

Strävandena att utveckla ett svenskt da-
taspråk finns inte bara hos dataföretagen;  

också datajournalisterna har blivit klara 
över behovet av svenska termer. Idag 
finner man ofta artikelförfattare som de-
klarerar att de i sin artikel kommer att 
använda ett svenskt uttyck i stället för ett 
engelskt. Datortidningar anordnar pnstäv-
lingar för att finna svenska ersättningar för 
svengelska uttryck. 

1 väntan på de centrala initiativen från 
regering och riksdag är det viktigt att våra 
dataöversättare utnyttjar de hjälpmedel i 
försvenskningsarbetet som redan står till 
buds. Jag tänker då i första hand på den 
Dataordbok som utgivits av SIS - Standar-
diseringskommissionen i Sverige i samar-
bete med Tekniska nomenklaturcentralen. 

Om ingen hjälp står att finna där bör 
man inte utan vidare lansera en egen för-
svenskning. Den enskilde har så svårt att 
överblicka termförrådet. Det kanske re-
dan finns ett uttryck, som bara inte kom-
mit med i ordboken? Det nya ordet kan-
ske redan kommit till användning för nå-
got annat. Ibland kanske man missförstår 
betydelsen hos det engelska ordet. Som 
när man återger det engelska ordet "com-
patible" med kompatibel i tron att det eng-
elska ordet är ett tekniskt fackuttryck. 
Grundligare kunskaper i engelska hade 
kanske lett till att man 1 stället för kompa-
tibet använt det svenska förenlig (those 
ideas are compatible). 

Men man skall inte heller ge upp bara 
för att fallgroparna är så många. Det finns 
hjälp att få hos våra språkvårdande organ. 
Kontakta Svenska språknämnden, Tekni-
ska nomenklaturcentralen eller SIS. 
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Sten 	 IBMs insatser för språkvård och 
Kallin 

klar svenska 
Författaren är Senior Technical Staff Member på 
IBM Svenska AB. 

Omfattande krav 
IBMs verksamhet omfattar ett stort antal 
länder och språkområden. 1 många länder 
är det nödvändigt att kunna erbjuda myc-
ket textmaterial på landets språk. Stora 
insatser måste därför ägnas framställning 
av tryckt undervisningsmaterial och hand- 

böcker på många olika språk. Även dia-
log- och hjälptexter för interaktiva pro-
gram måste kunna översättas och anpassas 
till lokala förhållanden. Här beskrivs i 
första hand den organisation som byggts 
upp under senare år för att lösa den omfat-
tande uppgiften. 

IBM översätter och anpassar 

spanska 
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En annan viktig sida av språkvärden är 

standardisering av begrepp och terminolo-
gi inom området informationsbehandling. 

Att delta i den svenska och internationella 

standardiseringsverksamheten är därför 
också en omfattande uppgift men beskrivs 

inte närmare här. 

IBM NLSG - National 
Language Support Group 
Arbetet med översättning och anpassning 

av program och dokumentation till sven-

ska sköts av en särskild avdelning, NLSG. 

Ett enkelt motto beskriver denna avdel-

nings inriktning: "Svenska produkter för 

dig som gillar att använda värt sprak". 

Verksamheten inom avdelningen är om-

fatt ande: 

Både program och handböcker översätts 

till svenska 

Under 1987 
översattes 18000 dokumentsidor 

översattes 450 000 programrader 

producerades 140 dokument 

Brett produktområde: 

textbehandling 
beslutsstöd 

grafik och bilder 
allmänt kontorsstöd 

operativsystem 

kommunikation 

expertsyste m 

m as k in be sk rivn inga r 

Oversättningen tar allt mindre del av 

det totala arbetet; 
administration, utbildning, kommu- 

nikation och tester tar väsentlig 
projekttid; 

ökad kompetens och bättre 
hjälpmedel ger högre produktivitet. 

NLSG - nya områden 
Vissa nya områden kräver speciellt omfat-

tande förberedelser och mycket nytt mate-

rial. Här ställs vi också inför utmaningen 

att finna lämpliga svenska termer på 

mängder av nya företeelser, saväl begrepp 

och metoder som maskin- och program-

komponenter. Några exempel: 
SAA - Systems Application Architec-

ture 
omfattar en övergripande struktur 

och många nya gränssnitt och 

definitioner; 
skapar många grundläggande termer 

som krävs för dokumentation 

och dialog. 

CUA - Common User Access 
omfattar användarfunktioner för 

skärmhantering och dialog; 
lägger mycket stor vikt vid enkelhet 

och klarhet. 
CAP - Computer Assisted Puhlishing: 

området datorstödd texthantering 

vänder sig till manga nya användare 

som inte är tekniskt intresserade. 

VTX - Videotext 
vänder sig även till helt otekniska 

användare. 

CBT - Computer Based Training: 

området datorstödd undervisning 

fortsätter att växa; 
flera kurspaket för IBMs utbildnings-

avdelning har översatts. 
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NLSG i Sverige 

1 	IM Svenska AB 1 

Marknadsavd 

1 Systems Business Mgt 1 

NLSG - National Language Support Group sam  

1
R~re- 
ment 

Ledning l 
Grupp 1 	Grupp 2 	Plinøring 	Adminlstra 	Sysiam• 	 European 

hon 	grupp 	 Lenguage 
Utbildning 	 Services 

Stordstor 	AS/400 	 (ELS) 
program 	KSS 
P812 

[ta%uage uktIon Ekonomi 
livS 

Fakta- 	Feta.- 	Funo~ 
granskare 	granskare 

II I 
Andra Andra 	Studerande 	Tryckerier 

iBMare 	iBMare 

Leverantörer 	Leverantörer 
Universitetet 	Sätlerier 

NLSG - internationellt stöd 	Utvecklingslaboratorierna måste struk 

Det finns en gemensam europeisk stödor- 	turera sina produkter så att de kan anpas- 

ganisation inom IBM för att översättnings- 	sas till många språk och miljoer. En lång- 

verksamheten skall kunna fungera. Denna 	siktig planering ar nodvandig eftersom ar- 

organisation, ELS - European Language 	betsvolymen är hog och verksamheten 

Service -, utvecklar verktyg och processer 	måste samordnas med produktlanseringar 

för att säkerställa att planer och översätt- 	och utbildningsplaner. 

ningar kan genomföras. Den är även cent- 	Eftersom produktprovningen allt mer 

rum för kontakter mellan utvecklingslabo- 	flyttas ut till respektive land, okas arbets- 

ratorier och översättningsavdelningar i de 	belastningen också i den svenska gruppen. 

olika länderna. 
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NLSG - resurser 
För att klara en så omfattande produktion 
med bibehållen kvalitet måste tillräckliga 
resurser säkerställas - såväl människor 
som maskiner och program. 

NLSG - känsliga avsnitt 
Ett viktigt mål är att använda klar och 
enkel svenska och att vara konsekvent i 
användningen av svenska och främmande 

termer. Vissa aspekter på texten granskas 
speciellt och stöds därför av speciella 
hjälpprogram: 

Avstavning 
Stavningskontroll 
Stavningshjälp 
Synonymordlista 
Svårighetskontroll 
Semantisk och syntaktisk kontroll 
... Tal till och från datorn 
... Automatisk översättning 

Resurser 
Underleverantore r'-.., 

Översättare 

101 

mil 

= I1 

1 Tryck- 
Sättrun9 

1 
onginal 

montering m  

A;: RIK TRYCKERI 
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Exempel på regler ur handboken - Krite-
rier för införandet av nya ord: Hur uppnå kvalitet? 

Följande görs för att säkerställa kvalite-
ten: 

Korrekturläsning av kvalificerade med-
arbetare. 
Faktagranskning av produktspecialister 
inom och utom IBM. 
Månatliga översättarmöten som bestäm-
mer termer och språkbruk. 
Omfattande tvärkommunikation för att 
föra ihop språkbruket inom olika pro-
duktområden som skrivmaskiner, per-
sondatorer och stordatorer samt inom 
olika tillämpningsområden som textbe-
handling och databashantering. 
Kvalitetskontroll som stickprov av spe-
ciellt utsedd IBMare. 
Kontinuerligt underhåll av språkbruket 
av externa språkkonsulter. 
Deltagande som medlemmar i TNC och 
i SIS dataordskommitté. 
Egen terminologidatabas som ständigt 
förnyas och förbättras. 
Avancerade hjälpmedel vid översätt-
ning. 
Sluttester av produkterna innan de går i 
produktion. 

Exempel: Handboken "KLAR-
TEXT" 
Översättningsavdelningen har gjort en 
egen handledning för översättare med spe- 
ciella råd för denna typ av verksamhet. De 
viktigaste avsnitten är 
. Allmän del 

allmänna råd 
meningarna 
orden 
förkortningar 
förslag till översättningar 

Speciella anvisningar 
"skrivtekniska" anglicismer 
sifferutt ryck 
punktning 
kommatering 
varumärken  

Orden ska fylla ett behov. 
Om det finns en etablerad mot-
svarighet får den företräde. 
För nya begrepp behövs nya ord. 
Vanligtvis ger man ett gammalt ord 
nytt innehåll eller bildar en sam-
mansättning: "spara", "skön-
skrivare". 

Orden ska gå att uttala i det svenska 
ljudsystemet: 

inte "approach", "franchising". 
Orden ska kunna få en stavning som 
svarar mot uttalet: 

inte "hearing". 
Orden ska kunna böjas: 

"tejpen", "chipset"; inte 
"blazersarna". 

Orden ska vara lätta att förstå: 
hellre "skrivare" än "printer", 
"program" än "mjukvara". 

Orden ska inte ge felaktiga associa-
tioner: 

inte putsmedlet "Glassex" eller 
klistret "Pritt". 

Exempel på regler ur handboken: Undvik 
särsknvning av sammansatta ord 

inte "data bas" (ska vara "databas") 
inte "grafik adapter" (ska vara "grafik-
adapter") 
inte "kassa terminalsystem". 

Vid punktning, gör som ovan, eller så här: 
I. Gallra ut det som är onödigt. 
2. Sortera innehållet i logisk ordning. 

Skriv ned punkterna. 
Läs igenom det du har skrivit. 

Sammanfattning 
Översättning inom IBM är en mycket vik-
tig verksamhet som kräver omfattande re-
surser som personal, underleverantörer 
och datorkraft. IBM utnyttjar den allra 
senaste tekniken för trycksaksproduktion. 
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Även processen är långt utvecklad, för-
modligen mest avancerad på marknaden. 

Verksamheten är synnerligen spndd 
över världen: 50 utvecklingscenter, 17 
översättningscenter, 20 fabriker och  

distributionscenter samverkar för att på 
minimal tid med rätt kvalitet leverera 
översatta och till lokala förhållanden an-
passade IBM-produkter. 

Sagt i diskussionen 

Om bokstäver och termer 
Det gör inget om maskinen saknar å, ä och 
ö. På ett par dar lär man sig ersättnings-
tecknen och lägger inte märke till att det 
står slingerparenteser i stället. 

Finns det något försvar för pricklösheten 
hos svenska företag som har ändrat namn, 
som Skanska, Gotabanken, Gul och Bla, 
Samhall? Internationalisering räcker inte 
som skäl, det finns ju amerikanska företag 
som sätter ut lite krumbukter på bokstä-
verna för att ge sken av skandinavisk kva-
litet och exotism, som Nordik Wölf, Skö-
na Lager, Norscä. 

Det läggs ner mycket arbete på begrepps-
bestämning och terminologi. Men ibland 
är det svårt att få gehör, inte minst efter-
som väldigt många människor är inblanda-
de och inte alla går igenom någon utbild-
ning. 

Om teknikens möjligheter 
Vi står alldeles i början av denna teknik-
utveckling. Det finns många misstag att 
rätta till. Saker kan göras enklare och mer 
lättbegripliga. Ett minimikrav på hur pro-
gram ska uppträda mot användaren är att 
de ska vara självklara. Det finns också 
mycket att göra i form av nyare teknologi, 

t.ex. system som inte innebär att man be-
höver knacka på ett tangentbord. 

Det finns en övertro på maskinerna. Sy-
stemen är ju flexibla och kan ändras. 

Det har sagts att man kan ändra i syste-
men, men all erfarenhet säger att så gör vi 
inte, nittionio procent av oss ändrar inte 
ett givet system. 

1 vilken riktning ska systemen förbättras? 
Användaren måste alltid kunna begära 
hjälp. Han måste alltid kunna fråga var 
han är. Han måste ha möjlighet att navige-
ra i sitt system. Därför måste det finnas 
hjälpnivåer, som kan tala om just det man 
håller på med just då. Men det räcker inte 
alltid. Man måste också kunna fråga syste-
met: Vad menar du med det då? Och då 
ska man få hjälp med att veta i vilket 
sammanhang man befinner sig och vilka 
möjligheter som ges på den nivån, så att 
man inser vilka nya frågor man kan ställa. 
Och om man ändå inte förstår, då ska man 
kunna be systemet: Lär mig då hur jag ska 
bete mig, så att jag begriper hur det hela 
är tänkt. Då går man alltså in i ett slags 
undervisningsläge, där man kan tala med 
systemet och lära sig hur det hela hänger 
ihop. 

Det här är funktioner som vi aldrig har 
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haft tidigare, och vi kan inte riktigt över- 	har utvecklats till glada informations- 

blicka hur mycket de kommer att kunna sokare. 
hjälpa oss att utnyttja systemen. 

Om det papperslösa kontoret 
Det talades för en tid sen om det pappers-
lösa samhället. Det är en myt! Det har väl 
aldrig tidigare gått åt så mycket papper 
som nu. När folk skriver på ordbehandlare 
låter man skrivaren skriva ut texten på alla 
stadier av dess tillblivelse. Dessutom 
skrivs det mer. Vart kommer detta att ta 
vägen! 

Det finns två skäl till att vi förbrukar så 
mycket papper fast vi har datorer. Det ena 
gäller ordbehandlingen. För att kunna se 
vad man har gjort, måste man skriva ut 
det. Vi har inte A4-skärmar. Det andra 
skälet är det legala. Fakturor t.ex. måste 
finnas på papper för bokföring och revi-
sion etc. Detta gör att mängder av doku-
ment finns både i maskinen och på pap-
per. 

Om kommunikativ kompetens 
Vad är idag eller om tjugo år minimal 
kommunikativ kompetens med avseende 
på informationstekniken? Vad måste varje 
medborgare kunna klara för att kunna 
hävda sig i ett allmänt demokratiskt per-
spektiv? Nu måste man kunna använda 
telefon, radio och teve och väl också skri-
va maskin. Vad kommer att bli lägsta ac-
ceptabla nivå? Att tänka på det kunde 
kanske ge en fingervisning om var 
språkvården i första hand borde sätta in 
sina krafter. 

Något som är mycket viktigt är takten i 
genomgripande sociala förändringar, som 
det här kanske är fråga om. Det kan bli 
stora klyftor mellan de många som är 
utanför, inte känner till eller vet hur man 
ska hantera olika system, inte håller på 
med sådant i sitt arbete och de andra som 

Det finns många i industrin på verkstads-
golvet som inte är några vidare pappers-
människor, som ogärna skriver. Men sätt 
en dator bland de andra maskinerna och 
folk lever upp. 

Det finns risk att vi får en ny analfabetism, 
att det blir en klyfta mellan dem som be-
härskar datorerna och dem som inte gör 
det. De som då lyckas skaffa sig kunska-
pen och komma ovanpå, ser då också till 
att behålla sin position och öka avståndet 
till andra grupper. Det är också en 
språkvårdsuppgift att se till att alla kan 
förfoga över de här medlen och den nya 
kunskap som det innebär att använda en 
dator för enklare ändamål: ordbehand-
ling, sökning etc. En uppgift för skolan 
och för språkvårdarna. 

Vi bör räkna med att om tjugo är måste 
man i en eller annan mening behärska en 
dator, som skrivmaskin, som upplysnings-
system på posten, på järnvägsstationen, 
vid biljettbeställning osv. 

Här har talats om analfabetism. Men anal-
fabeter brukar vara medvetna om sina till-
kortakommanden. Man vet att man inte 
kan läsa, man vet att man inte begriper 
skrivet, man vet att man inte kan skriva 
själv. Frågan är hur det blir med den nya 
tekniken. Det har sagts här att språkvår-
den bör hjälpa till att ge oss bättre och 
begripligare system. Aven så kommer väl 
många att få svårt att handskas med med-
len, och om då allt ser så lätt ut på ytan, 
avhänder man då folk möjligheten att 
uppfatta svårigheterna? 

För någon vecka sen tog jag tunnelbanan. 
Då hade jag inte åkt på flera månader. Jag 
kommer snabbt ner på perrongen, tåget 
kör fram och jag in i sista vagnen. Jag ser 
mig om för att kontrollera om jag sitter i 
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rätt tåg, annars måste jag byta efter några 
stationer. Men vagnen är helt anonym. 
Jag vet inte vilket tåg jag sitter på. Då 
minns jag att man bytt system och försö-
ker titta ut på stationerna, men min syn är 
inte perfekt, jag hinner inte uppfatta vad 
där står. Så jag måste vända mig till min 
granne och fråga: Vad sitter jag på för tåg 
egentligen? Det här visar att man inte får 
ha bråttom, inte vara tankspridd, inte 
komma på andra planer när man utnyttjar 
våra kommunikationssystem. Hur ska vi 
kunna färdas i samhället? 

Man kan lägga handikappaspekter på frå-
gan om kommunikativ kompetens. Vi 
kommer ingen vart om vi hoppas att an-
vändarna är kompetenta nog att förstå 
kortfattade koder och texter. Många be-
höver mer stöd. Hela grupper ställs utan-
för. Välskrivna handböcker i all ära, men 
varför görs de aldrig i annan form än som 
trycksak? 

Det finns en annan klassmässig klyfta än 
den vi talat om. Vissa grupper använder 
mer och mer tid till muntlig kommunika-
tion. Man har ju trott att informationstek-
niken skulle reducera resandet, men det 
har den inte gjort. Personer i makteliter 
finner det alltmer befrämjande för sina 
intressen att möta sina gelikar och tala 
direkt med dem för att lösa problem, för 
att fatta beslut, för att bedöma läget osv. 

Om samhällsutvecklingen 
Jag förstår inte varför diskussionen är så 
negativ. Den nya tekniken ger ju möjlig- 

heter som man borde ta fasta på och an-
vända till det bästa snarare än att hacka på 
att det finns information man inte be-
höver. Sådan information har alltid fun-
nits. 

Man kan inte jämföra den nya informa-
tionstekniken med t .ex. boktryckarkons-
tens införande. Den nya tekniken når så 
oerhört många fler, den är snabbare och 
har mer långtgående effekter. Därför mås-
te vi försöka ta reda på om effekterna är 
bra eller skadliga. 

Det finns en risk i denna koncentration till 
information. Det är klart att vi kan sakna 
information, men det vi alla behöver är 
hjälp att tolka och strukturera den värld vi 
lever i. Den hjälpen får vi inte av tekni-
ken. 

1 det nya informationssamhället är det 
språket som blir den viktiga konkurrens-
faktorn. Vi har sett hur det gamla läroäm-
net retorik har fått ökad betydelse, alltså 
hur man talar till människor. Det är 
språkvården som sitter på humankapita-
let. Vad tänker ni ta för stora grepp? 

Informationstekniken har skapat en helt 
ny totalmiljö. Det blir ett annat förhållan-
de mellan natur och kultur i denna tek-
niskt bestämda miljö. Den leder till ett 
standardiseringstvång: vilka är minimi-
kraven på människorna? Men så bör vi 
inte fråga, utan vi bör fråga oss vilka krav 
vi ska ställa på tekniken. Och vilka krav vi 
bör ställa på språkets vägnar; det är ju 
språket som ger oss vår identitet. 

Som ett apropå 
till frågan om svenska språket i datorsamhället vill vi publice-
ra denna inbjudan från Statskontoret. 

Samma inbjudan har fått en av våra läsare 
att reagera. 
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Statskontoret inbjuder till seminarium 
tisdagen den 14 mars 1989 

Öppna t!Ilämpnlngsm!Ijöer 

Med öppna system menas att systemen följer Icke-leverantörsunika specifikationer 
som bygger på internationella eller andra (de facto) standarder för att ange enhetliga 
gränssnitt. Produktersom överensstämmer med standard men som kommerfrån olika 
leverantörer ger ändå en portabel tillåmpnlngsplattform. 

Syftet är att garantera portabililet mellan olika leverantörers utrustningar (dvs produk-
ter som uppfyller standarden) och på så sätt låta användaren säkra sina investe-
nngsanskatfningar trots t ex successiva ersättnings- och komplettenngsanskatf-
ningar av maskinvara och programvara. Ett resultat är också att olika leverantörers 
utrustningar kan fungera ihop och vara skalbara/utbyggbara. Andra fördelar år att det 
blir billigare att utveckla både unika tillämpningar och standardtillämpningar för en 
gemensam, enhetlig miljö och att marknaden för programvara blir större (enhetligare) 
för prograrntillverkama. 

Olika specifikationer för öppna system har sålunda tagits fram och skälet frAn leveran-
törernas sida att göra det är helt enkelt att leverantörerna inte har råd att lägga utveck-
lingsresurser på egna unika miljöer längre - utvecklingskostnaderna är för höga och 
volymerna är för små. Statskontoret har som en uppföljning av tidigare utfärdade re-
kommendationer fastställt SPTM - Statsförvaltningens porlabla tillämpningsmiljö 
som en miljö 1 samma anda. På sikt får man förutsätta att de olika miljöerna 
konvergerar. 

Vi vill... 
Med hlälp av seminariet avser vi att beskriva resultaten av det arbete som hittills lagts 
ner på denna problematik och visa på de effekter som de har och kommer att få. 

Avsedd för... 
Vi vänder oss i första hand till Dig som ansvarar för frågor beträffande Din myndighets 
informatikstrategi. 

Vi enkla lantbor, som bedriver vår cham-

petriska sysselsättningsperiod från en rna-

nuell icke-portabel plattform, har vissa 

diffikultiteter att få backgrounderna till bi-

fogade invitation från Statskontoret att to-

talkonvergera. Vår informatikstrategi har 

uppenbarligen ännu ej nått den höjd att vi 

förmår helabsorbera expressiviteten i bud-

skapet. Under sådana förhållanden över- 

låter vi gärna vår anmälan till Svenska 

språknamnden, för säkerhets skull dock 

med förmälan att vi ej erlagt den stadgade 

seminarieavgiften. Kanske nämnden har 

glädje av inbjudan ändå? 

Om det ändå inte hade varit Statskonto-
ret 

Göran Ljungberg, Piteå 
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Några nyare ord i svenskan 
1 följande lista förtecknas ett antal ord som vi uppfattat som 
relativt nya i svenskan. Källan är i huvudsak svensk dags-
press. Det datum som anges omedelbart efter ordforklaringen 
eller senare i artikeln avser det tidigaste exemplet på ordets 
användning i skrift som vi träffat på. Därmed inte sagt att 
ordet inte har funnits före denna tidpunkt. Ord som finns med 

i nyare ordböcker som Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal, 

Svenska Akademiens ordlista 11 uppl., Svensk ordbok 2 uppi. 

eller Bonniers svenska ordbok, aktualiserad utgåva 1988, har 

inte medtagits. Synpunkter från läsarna på ordens ålder, bety-
delse o.d. tas gärna emot. Listor över nya ord i svenskan har 
tidigare publicerats i Språkvård 1 och 4/1987. Denna lista är 
sammanställd och redigerad av Lena Moberg. 

avprogrammera omvända person som ar 
medlem av religiös rörelse, sekt e.d. 
1987 [av eng. deprograrn; da. afpro-

grammere] - avprogrammerare person 
som ägnar sig åt att avprogrammera (se 
detta ord). Kvinnan tillhör den religiösa 
sekten Krishna-röreisen och polisen tror 
att hon kidnappats av professionella så 
kallade avprogramtnerare för att omvän-

das. SvD 31.1.1988 [av eng. deprogrwn-

mer] - avprogrammering jfr föregående 
ord. Avprogrammering fungerar inte all-
tid, i många fall har "offret" återvänt till 
sekten efteråt. SvD 31.1.1988 lay eng. 
deprogramning; da. afprogrammeringj 

bakmaskin apparat som efter påfyllning av 
ingredienser kan programmeras att vid 
viss tid blanda och knåda degeri och 
slutligen också grädda brödet. 1987. 
Ibrra hösten var apparaten helt okänd. 
Den första soni DN Konsument tog in 
från Japan förvånade alla som hörde ta-
las om den. Ett år senare kommer bak-
maskinerna med sådan fart att man 
knappt hunnit översätta recept och 
bra ksan visningar innan de står på varu-
husens hyllor. DN 23.11.1988 [no. bake-

maskin] 
bergscykel terrängcykel (se detta ord). 

Bergscykeln är en av de få nyheter som 

presenterades vid cykelmässan i Paris. 
Den är avsedd att cykla med i terrängen. 
DN 9.11.1983 [av eng. mountain bike] 

betongparti politiskt parti som i sina beslut 
åsidosätter miljöintressena. Det är 
orättvist att kalla socialdemokraterna för 
betongparti, säger den nye rniljörnints-

tern. DN 5.10.1985 
bildskärmsarbete arbete vid bildskärm. 

1983 - bildskärmsarbetare person som 
yrkesmässigt sysslar med bildskärmsar-
bete. 1986. Bildskärmsarbetarna är en 
annan utsatt grupp, som drabbas av 
muskulära skuldra-nack-smärtor. SvD 
30.10.1987 [da. skcermarhejde] 

bloddop(n)ing dopniug av -idrottsman ge-
nom transfusion av eget, tidigare avtap-
pat blod el. genom tillforsel av roda 
hlodkroppar i koncentrat (i syfte att öka 
syreupptagningsförmågan och den fysis-
ka kapaciteten). 1970-talets mitt. 
Svensk bloddoping. Fusket ska stoppas. 
DN 21.1.1985 [da., no. bloddoping] 

bokvideo kort videofilmad presentation av 
ny bok. 1988 

Boverket inofficiell benämning på det nyli-
gen inrättade Plan- och Bostadsverket. 
1988 

broilersamhälle sårbart samhälle vars 
medborgare saknar grundläggande kun- 
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skaper för att klara sig i en utsatt situa-
tion. 1987 - broilerstat jfr föreg. ord. 
Tierpsveckan genomfördes av fria män-
niskor med egen vilja att göra en insats 
för att motverka Sveriges förvandling till 
en sårbar "broiler-stat". SDS 5.2.1985 

datamöte åsikts- och informationsutbyte 
via dator eller dataterminal som står i 
förbindelse med andra datorer. Uttalan- 
dena gjordes inom ramen för datamötet 
Fritt forum i slutet av 1985. Fritt forum 
är ett av datasystemet KOM:s kanaler för 
åsikts- och informationsutbyte - ett slags 
datorernas heta linje om man så vill. 
SvD 5.7. 1988 

datorstödd (forskning, undervisning o.d.) 
som sker med hjälp av dator. Den s.k. 
datorstödda undervisningen gav bättre 
resultat än den konventionella. SDS 
8.1.1981 [da. datamatstøttet, no. data-
maskinassistert, datamaskinstøttet] 

ensambo -n, pI. -r ensamboende person. 
1987 (efter mönster av sambo o. särbo; 
jfr även enbo i nyordslistan i Språkvård 
1/1987 samt helgbo nedan) [da. alenebo-
er] 

fyrtiotalist ny bet. person som är född på 
fyrtiotalet. De litterära Fyrtiotalisterna 
är ett klassiskt begrepp. Nu har vifått en 
ny grupp "fyrtiotalister", beskriven av 
journalisten Ludvig Rasmusson. - Jag 
talar om dem som föddes under 40-talet. 
SvD 19.12. 1983 

föräldrakooperativ Ett föräldrakooperativ 
är ett daghem som startats av en föräld-
raförening och som sköts genom en vald 
styrelse. GP 10.5.1982 [no. foreldrebar-
nehage] 

graddhylla attraktivt bostadsområde med 
fint läge. Omkr. 1980. J. lockar med 
goda bostäder, till och med med sjöutsikt 
("rena gräddhyllan"). DN 3.12.1987 

halvmara yard, lopp motsvarande ett halvt 
maratonlopp. 1982. Förra året bytte vi 
distanser till HalvMara, KvartsMara och 
MiniMara och det blev succé direkt. SvD 
19.7. 1983 [no. hal vmaraton] 

heigbo -n, pi. -r jfr ensambo ovan. En 

tredje art är den då de båda kontrahen-
terna bor isär på vardagarna men flyttar 
ihop på helgerna... De blir heigbor. GP 
18.5. 1987 

hivsmitta smitta orsakad av hiv. 1987 (jfr 
HIV i nyordslistan i Språkvård 4/1987; 
Språknämnden rekommenderar nu 
skrivningen hiv.) [da. HIV-smitte, no. 
hivsmitte] - hivsmittad smittad av hiv 
(jfr föreg. ord). 1 Stockholms län bor ca 
sjuttio procent av alla hivs,nittade och 
aidssjuka. 1 mars 1988 fanns här 1207 
kända fall av hivsmitta. Broschyr utg. av 
Sthlms läns landsting 1988 [da. HIV-
smittet, no. hivsmittet] 

husnalie husockupant (i Göteborg). Flera 
av ockupanterna är sk. husnallar. Till-
sammans med hyresgästerna har de lagt 
ned åtskillig möda på att göra huset be-
boeligt, och de vill ta över huset. GP 
8.12.1987. Den som hittade på att kalla 
husockupanterna för "hu.snallar" har i 
alla händelser lyckats på så sätt att ordet 
snabbt accepterats. SvD 10. 10. 1988 

högriskprojekt projekt som medför stora 
ekonomiska risker. Eftersom privat sa-
tellit- TV är högriskprojekt, som kräver 

fl era hundra miljoner kronor i investe-
ringar, vill man fördela riskerna på flera 
företag. SvD 24.2.1987 [da. højrisiko-
projekt] 

investerarrelationer, av. fR Investor rela-
tions (JR) kommer att få en alltmer fram-
trädande roll i företagen i framtiden 
Investor relations är bara en av många 
ekonomiska termer som importerats från 
USA ... På svenska betyder det investe-
rarrelationer, med vilket kort och gott 
menas företagets relationer till sina aktie-
ägare/kreditgivare och andra intressen-
ter. SvD Ekonomi special 19.10.1987. 

Ik-avdelning (ett företags) avdelning för 
investerarrelationer (se detta ord). JR 
som begrepp har inte så många år på 
nacken i Sverige. Följaktligen är det bara 
våra större bolag som byggt upp egna 
JR-avdelningar. SvD Ekonomi special 
19. 10. 1987 
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kablad ansluten till kahelteve. Sveriges Te-
levision oroar sig för att svenska barn 
och ungdomar i så hög grad lutar på 
satellitprogram i de kablade bostadsom-
rådena. Fönstret nr 5 1987 [no. kablet] 

klottersanering rengöring av nedkiottrade 
ytor på tåg, bussar, byggnader o.d. 1987 

kontaktfamilj familj som mot viss ersätt-
ning från social myndighet kan ge stöd i 
form av samtal, samvaro etc. åt person 
med sociala problem. 1986 (Ordet an- 
vänds i Allmänna råd från Socialstyrel- 
sen 1986:5 i samma betydelse som det 
tidigare stödfamilj, se nyordslistan i 
Språkvård 1/1987). - kontaktförlder 
person som mot ersättning från social 
myndighet vid behov kan stödja och av-
lösa föräldrar till barn med handikapp. 
1987 [jfr da. kontaktforwldre] 

kontokortstelefon telefonautomat där sam-
talsavgiften erläggs med hjälp av konto-
kort. 1986 

korttelefon telefonautomat där samtalsav-
giften erläggs med hjälp av förbetalda 
kort. 1987 [da., no. korttelefon] 

kvartsmara yard, lopp motsvarande ett 
kvarts maratonlopp (jfr halvmara). 1982 
[no. kvartmaraton] 

kärngrd gård som drivs i syfte att bevara 
en äldre tids kunskaper om självförsörj- 
ning och på så vis skapa beredskap för 
en eventuell krissituation. 1987. På en 
kärn gård förbereder man gård och män- 
niskor så att de kan behärska en krissitu-
ation - en avspärrning eller ett tekniskt 
missöde. Det finns redan ett nät av går-
dar, fast det är ännu så länge något glest. 
Alternativet nr 38, 1988 

lådbutik ett slags lågprisbutik. 1983. En 
bilburen barnfamilj kan tjäna upp till 
250 kronor i månaden på att göra sina 
inköp i en så kallad lådbutik, där man 
kan handla av ett begränsat sortiment till 
låga priser i enkla lokaler och med mmi-
mal service. GP 28.9. 1987 

lattakut akutmottagning vid vårdcentral 
för besök utan föregående tidsbeställ-
ning. 1984 Vårdcentralen vid Hornsiull 

på Södermalm har därför öppnat en så 
kallad lättakut, där man får besöka dok-
torn utan att beställa tid i förväg. DN 
25.3. 1988 

mansjour jourmottagning för män i kris. 
Stockholms män har fått en jour... För-
beredelserna för en mansjour i Stock-
holm har pågått i över ett år. SvD 
11.10.1987 [jfr kvinnojour 

matmissbrukare person som hetsäter och 
vars onormala ätande kan jämföras med 
missbruk av alkohol, narkotika o.d. 
1982. Behandlingshem för matmissbru-
kare. SDS 19.10.1988 [jfr da. madmis-
brug] 

mikra Många av veckans maträtter kan du 
mikra - tillaga i mikrovågsugn. ICA-
kuriren nr 44, 1987 

mikro -n, pI. -r el. -ugnar mikrovågsugn. 
Den enda micron som tar två tallrikar 
sida vid sida. SvD 14.4.1988 [da. mikro, 
som dock oftare förekommer i betydel-
sen 'mikrodator'] 

miljöstation uppsamlingsplats för miljöfar-
ligt avfall. Nu har vi fått vår egen miljö-
station! Antligen slipper du fundera på 
var du ska göra av dina gamla batterier 
och allt annat miljöfarligt avfall. Ekerö 
tidning nr 7, 1986 

muif se tank(nings)muff 
natursponsring Ordet natursponsring har 

på allvar trängt in i vårt språk, i och med 
att näringslivet nu beslutat finansiera 
upprustningen av Sveriges finaste fågel-
sjö, Tåkern i Östergötland. SvD 

5 .9. 1987 
nuddare Från och med den här artikeln 

kallar vi på ICA-kuriren "touch-kon-
troll" för NUDD/tRE. Det står för reg-
lage som man bara behöver nudda för 
inställning. ICA-kuriren nr 46, 1987 

onöda -n, pi. -or onödig sak el. företeelse. 
Det bästa och käraste ... behåller han 

Men mängder av onödor lämnar han 
lättad ifrån sig på lördagens auktion och 
två dagars lopptnarknad i stallet. SDS 
1.6. 1983 

pendelbåt båt i pendeltrafik mellan bostä- 
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der och arbetsplatser. Pendelhåt till job-

bet ny möjlighet för 600. SvD 6.8.1982 

repa återköpsöverenskommelse. Så kalla-

de repor ... som innebär att riksbanken 

köper statspapper av bankerna, som 

lovar att köpa tillbaka dem efter en viss 

tid. GP 22.7.1987 [kortord av eng. re-

purchase agreement] 

riskbeteende levnadssätt som medför risk-

er av olika slag. Begreppet riskgrupper 

vill aidsdelegationen försöka tvätta bort 

från informationen. Istället har man valt 

att tala om riskheteende. / detta kan då 

inbegripa.s exempelvis män som går till 

prostituerade, människor med många 

sexuella kontakter och så vidare. GP 

17.3.1987 (da. risikoadfa'rd, no. risi-

koatferd] 

seniorbostad bostad avsedd för äldre per-

soner. Seniorbostäder är det allra senaste 

på bostadsmarknaden ... Lägenheterna 

ska vara förhehållna stockholmare över 

55 är och anpassas individuellt efter de 
boendes servicebehov. DN 12.3.1987 - 

seniorlägenhet jfr föreg. ord. 1987 

sextiotalist person som är född på sextiota-

let (jfr fyrtiotalist ovan). 1987 

sjuka-hus-sjuka sammanfattande benäm-

ning på olika sjukdomssymtom (aller-

gier, trötthet, huvudvärk mm.) som 

drabbar människor i nybyggda hus och 

som antas bero på överkänslighet mot 

vissa byggnadsmaterial, bristfällig venti-

lation mm. 1988 [av eng. sick building 

syndrome 

skarmarbetare bildskärmsarbetare (se det-

ta ord). Plåtslagare, skärmarbetare 

drabbas oftast av ryggont. SvD 

30.10.1987 

smartklinik klinik för patienter med kro-

nisk smärta. 1983 [da..merteklinik, no. 

smerteklinikk] - smärtmottagning jfr 

föreg. ord. 1984 

synvidga -n, pi. -or vidgat synsätt, särskilt i 

frågor som rör miljö och levnadsvillkor. 

1985 [ordet lanserades i miljödiskus-

sionen inför valet 1985 av miljöpartisten 

Anna Horn] 

särvux Vuxenutbildning for psykiskt ut-

vecklingsstörda, särvux, startar den 1juli 
i år. SvD 16.3.1988 [efter mönster av 

kom vux] 

tagg -en, pI. -ur. "Tags" är en del av graffi-
tikulturen. Närmare bestämt den sorts 

tecken eller signaturer som pryder T-ba-

nevagnarnas väggar, ryggstöd och säten. 

Målade i en färg - mest svart - och repe-

terude så ofta och tätt som möjligt. DN 

9.11.1986 [av eng. tag 'märke'] - tagga 

åstadkomma klotter i form av taggar (se 

föreg. ord). Bomba heter det när man 

klottrar i stor skala, tugga när man bara 
småklottrar. DN 13.2.1987. - taggare 

person som taggar (se föreg. ord). 1987 

takej Dessutom satt jag och smakade på det 

nya hälsningsordet "takej". Det uttalas 

som "lakej", fast med t. Det används för 
att avsluta telefonsamtal. Ersätter alltså 

"adjö" eller "hej då". . . det torde vara 

en sanmandragning av "tack, hej". DN 

31.8.1988 

tank(nings)muff, äv. mufT anordning i 

form av ett veckat gummirör som sitter 

runt hensinslangens pistolmunstycke 

och hindrar utsläpp av bensinångor vid 

tankning. 1 bruk sedan 1986. 

teknostress stress till följd av påfrestningar 

vid arbete i högteknologisk miljö, där 

maskinerna, särskilt datorerna, får be-

stämma arbetstakten. 1985. Teknostress 
är... det sjukdomstillstånd som blir följ-
den när den ömtåliga jämvikten mellan 

människor och datorer rubbas. Det är de 

orimliga arbetskraven i samband med 

datoranvändningen som är det primära. 

DN 7.9.1988 [da. teknostress, jfr äv. no. 
teknostresset] 

terrängcykel robust och tekniskt avance-

rad cykel för åkning i kuperad terräng 

(jfr bergscykel). 1987 [da. terrcencykel, 
no. terrengsykkel] 

videokonst konstnärligt alster framställt 

med hjälp av videoteknik. Videokonst 
kan vara allt från experimentfilm till da-
tagrafik. DN 26.2.1983 [da., no. video-
kunst] - videokonstnär jfr föreg. ord. 
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1988 

vantare utländsk medborgare som väntar 

på uppehållstillstånd i landet. 1983. Mo-

deraterna anser också att snabbt inledda 

studier är att föredra för 'vantarna" 

även om de kanske inte får stanna. DN 

8.6.1984 

åldringsbrott brott begånget mot en äldre 

person. Vågen av åldringsbrott i Stock- 

holm fortscitter. SvD 4.2.1987 

överlevnadskurs kurs där deltagarna får 

lära sig hur man på naturens villkor 

överlever en krissituation utan reguljär 

livsmedelsförsörjning och samhällsser-

vice. 1983 (Kurser i överlevnad förekom 

dock redan i mitten av 1970-talet inom 

försvaret.) Ida. overlevelseskursu.s] 

Svensk skolordlista 
Ny upplaga 
Den skolordlista som Svenska språknamn-

den och Svenska Akademien tillsammans 

ger ut har nu kommit i en tredje, kraftigt 

reviderad upplaga. Namnet är ändrat till 

Svensk skolordlista. Den innehåller över 

30000 ord och den bygger på 11 upplagan 

av Svenska Akademiens ordlista betraf-

fande stavning och böjning. 

Förutom att den nya upplagan utokats 

med ca 1 000 ord, har även förklaringar  

och andra uppgifter från föregående upp-

lagor setts över och moderniserats. 

Boken är utgiven på Esselte Studium 

och finns både i hårdband och häftad ver-

sion. Den kan köpas i bokhandeln. Skolor 

bör dock beställa den direkt från förlaget 

för att få utnyttja det s.k. F-priset. Om 

den beställs via Språknämnden är priset 

150 kr för hårdbandet och 120 kr för den 

häftade. Priserna i bokhandeln kan vari-

era, men ligger ofta under våra priser. 

Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 

Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: 

SAOB = Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska 

Akademiens ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Mycket eller många blommor? 
Tack för den givande och intressanta tid-

skriften Språkvård. 

Min fråga gäller ordet mycket, som i 

vårt språkbruk har blivit ett helt accepte-

rat ersättningsord för många. Tyvärr kom-

mer jag på mig själv med denna, som jag 

tror, felaktiga användning i dagligt tal,  

t.ex. Det är mycket flickor här i kväll, Jag 

plockade mycket blo,nmor i går. 
Sådana uttryck används ofta också i tid-

ningsjournalistiken. 

Kan förklaringen vara påverkan från 

den, som jag tror, riktiga användningen av 

mycket i de snarlika exemplen: Det är 

mycket kvinnfolk här i kväll eller Jag ploc-

kade mycket blomster i går, där plural sak- 

34 	Sprdkvdrd 1189 



nas? 
Jamtor med engelskan, dir mudi och 

,nanv knappast kan törväxlas på samma 
sätt. 

Skall vi fortsätta att använda mycket i 
stället för många? 

Lars Lönegren, Täby 

Ordet mycket kan användas på flera sätt. 
Som adjektiv används det främst ihop med 
kollektiva substantiv och ämnesnamn: Det 
är mycket folk häri kväll; jag vill inte ha så 
mycket kaffe; mycket väsen för ingenting. 

Adjektivet mycket ir neutrumtorm av 
mycken som i med mycken möda och stort 
besvär. Den bestämda formen är myckna, 
som i det niyckna talet om frihet. 

Men formen mycket används inte bara 
vid neutrala ett-substantiv; den förekom-
mer också vid en-substantiv i stället för 
mycken, t.ex. med mycket möda och stort 
besvär; gjort mycket nytta; inte mycket tid 
över. Detta är numera ett helt normalt sätt 
att uttrycka sig. 

På liknande vis används mycket vid 
substantiv i plural, t.ex. mycket blommor. 
Detta mycket brukar anses som ett sub-
stantiviskt huvudord med blommor som 
en partitiv bestamning; man skulle kunna 
säga att uttrycket motsvarar mycket av 
blommor. 

Det här bruket är gammalt. SAOB an-
ger exempel både med och utan av: 1 Kap-
landet äro ... mycket aff Strutzer (från 
1667); Mycket Lieutenanter och andra Of-

ficerare (från 1676). 
1 SAOB anges också att det substantivi-

ska bruket av mycket "föredrages i lediga-
re språk" (artikeln är tryckt 1945). Och i 
Svensk handordbok (1966) anges att ut-
tryck som det var mycket bilar på torget är 
vardagliga. Det neutrala uttrycket skulle 
då vara det var många bilar på torget. 

Emellertid kan man ibland urskilja en 
viss betydelseskillnad mellan mycket och 
många före substantiv i plural. 1 uttryck 
som det blev mycket skador anges en 
samlad grad av skadlighet tydligare än i  

det blev många skador, som bara talar om 
antalet. På motsvarande vis kan man upp-
fatta en nyansskillnad mellan jag plockade 
my 	 m cket blommor och jag plockade ånga 
blommor. 1 det första fallet betonas den 
samlade miingden. 1 det andra fallet talas 
om antalet (olika) blommor. 

Ett mycket tydligt exempel är uttrycket 
mycket pengar i jämförelse med det nier 
barnsliga eller familjära mmiånga pengar. In-
nan ett barn har lärt sig hur vi vuxna upp-
fattar pengar, så ser det främst till antalet 
slantar och sedlar. 

Men, säger den uppmärksamme, man 
kan väl inte skilja på mycket flickor och 
många flickor och mena att det ena uttryc-
ker grad av "flickighet" och det andra 
antalet flickor? Nej, det kan man inte. 
Båda uttrycken gäller mängden, men den 
ses som en samling i det första fallet och 
mer som bestående av olika personer 1 det 
andra. 

Några exempel till kan åskådliggöra den 
här funktionen hos mycket: 

Flickorna den våren hade ganska raka 
axlar och mycket kilklackar. 

stora verkstäder med mycket ,naski-
ner 

De fick mycket applåder. 
Linder Bratt-systemet konsumerades 

mycket rusdrycker på restaurangerna. 

Svaret på frågan är alltså att vi bör ta vara 
på möjligheten att uttrycka den skillnad 
som kan göras mellan många blommor 
och mycket blommor. 

Margareta Westman 

Rekordvinst på knappt en 
miljard 
Ord som knappt, drygt, inte fullt, nästan, 
något över, nära m.fl. används i radio och 
TV en smula huller om buller. 

Man säger t.ex. "arbetslösheten nu re-
kordlåg, drygt 100000 utan arbete" där 
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jag skulle vilja säga ''endast något over 

100 000 saknar arbete" eller som i rubri-

ken "rekordvinst på nästan en miljard" 

De nämnda orden anger törst och 

främst en ungetärlig relation till en an-

given kvantitet. 

Men samtidigt har de i mitt medvetan-

de - ett positivt eller negativt innehall, 

som gör att de inte kan användas hur som 

helst. 
Karl Henrik Leine, Stockholm 

Ja, uttrycken anger dels en ungefårlig rela-

tion till, dels en attityd till en angiven 

kvantitet. Och det är attityden som verkar 

egendomlig ibland. Man kan prova med 

exempel. 

Förutsättningen är att 10 kronor är en 

låg timlön och 1 000 kronor en hög timlön. 

Om man säger Han tjänar knappt 10 kro-

nor i timmen, så stöder ordet knappt upp-

fattningen att lönen är låg: ''Oj, vad lite!" 

Om man på motsvarande vis säger Han 

tjänar drygt 1 000 kronor i timmen, så sto-

der ordet drygt uppfattningen att lönen är 

hög: "Oj, vad mycket!" 

Men om uttrycken kastas om, så att 

drygt föregår något man anser vara litet 

eller lågt, då låter det konstigt i många 

oron: Han tjänar drygt tu) kronor i tim-

men. Läsaren kan fråga sig om skribenten 

anser lönen hög. Han tjänar knappt tusen 

kronor i timmen låter som om skribenten 

beklagar den stackarn. 

Uttrycket inte Jidlt används som kiappt, 

alltsä hellre vid något som anses litet. Ut-

trycken nära och nästan är mer neutrala; 

det låter riktigt att säga Han tjänar nära 

tu.sen kronor i tunmen. 

1-lelt klart kan sådana hir uttryck an-

vändas också i rätt neutrala sammanhang: 

Pojken är drygt åtta år nu. Flickan år 

knappt femton år gammal. Men samtidigt 

blir uttrycken mer rimliga om det är en 

attityd som avses: Pojken är drygt åtta år 

nu och kan ändå inte 	Flickan ar 

knappt Jernton år gammal och måste för-

sörja sina syskon. 

Den noggranna skribenten bör iaktta 

denna dubbelhet hos sådana uttryck. 

Margareta Westman 

Saxat ur Upsala Nya Tidning 28 okt. 1989: 
Paabud fraan SOE 

Skolöverstyrelsens nya dalorprogram 
saknar å, ä och ö. 
Sorti! Ridå! 
(iodnatt och farväl! Adjö! 
Bokstav med prickar på 
och ringmärkt vokal må dö! 

Hur går det då, 
för vår Frödings å, ä, ö? 
"D'ae e aa, 
aa i aaa ae e oe." 

Det skall nog gaa, 
si eller saa, poe om poe. 	Montanus 
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