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Hjälpmedel vid översättning av 
sakprosa 
Den 14 november 1990 anordnade Språkvårdsgruppen en 
konferens med temat "Hjälpmedel vid översättning av sak-
prosa". Det var en fristående fortsättning på föregående års 
konferens där olika typer av sakprosaöversättning belystes. 
Årets konferens var Språkvårdsgruppens trettonde. De tolv 
tidigare har behandlat myndigheternas språk (se Språkvård 
3/1978), språkvården och massmedierna (1/1979), språkvår-
den i skolan (1/1980), reklamspråk (1/1981), författningsspråk 
(4/1981), bokförlagen och språket (1/1983), sjukvårdens språk 
(1/1985), engelska i svenskan (1/1986), språkvårdens mål och 
medel (1/1987), massmediernas ansvar för språket (1/1988), 
informationssamhället och språket (1/1989) samt översättning 
av sakprosa till svenska (2/1990). 

Språkvårdsgruppen består av representanter för Svenska 
Akademien, Svenska språknämnden, Tekniska nomenklatur-
centralen (TNC), SJS - Standardiseringskommissionen i Sve-
rige, Samspråk - samarbetsorgan för språkvårdare inom of-
fentlig förvaltning, Svenska språkbyrån i Finland samt Sveri-
ges radios språkvård. Gruppen är ett forum för diskussion och 
kontakt mellan de språkvårdande instanserna. 

De förberedda inläggen vid den senaste konferensen åter-
ges här utom de som behandlade översättning i EG och 
upprättandet av en svensk termbank i samband med översät-
tandet av EG:s regelverk. Vi räknar dock med att återkomma 
till detta mycket omfattande översättningsprojekt. 

Utöver bidragen från konferensen innehåller detta nummer 
åter en lista över nyare ord i svenskan, frågor och svar och 
blandade notiser. 
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Hyr en väg! 
Från Gunnar Ericson i Stockholm har vi 
fått en annons ur Svenska Dagbladet där 
det står så här: 

Tjänsteresa till 
Göteborg? 

Hyr bil! 
Även en väg! 

Vi finns på ett 70-tal 
orter över hela landet. 

A VIS 
BILUTHYRNING 

Ring din rcsnbyrå cfler AVIS bokningkontor 020-788 200. 

Om avgifter till post-
giro och bank och 
priset på Språkvård 
Från och med januari 1991 tar postgirot ut 
en expeditionsavgift på 20 kronor för varje 
avi vi får från utlandet. Tyvärr måste vi 
alltså i fortsättningen lägga på den avgif-
ten på fakturor och inbetalningskort till 
våra prenumeranter i utlandet. 

Vi uppmanar ändå våra prenumeranter i 
utlandet att när det är möjligt betala pre-
numerationen direkt via postgirot, inte via 
bank eller med check. 

Skälet är att det kostar 65 kronor att 
lösa ut en vanlig utländsk check på bank-
en. Språkvård kostar nu 70 kronor om 

Gunnar Ericsons kommentar: "En vanlig 
människa kan förledas att känna sig upp-
manad att hyra inte bara en bil utan även 
en väg. Högst förbryllande. Annonsörens 
avsikt lär väl emellertid vara att förkunna 
följande: Man kan få hyra en bil även om 
det gäller endast enkel resa. Bilen kan 
lämnas till uthyrarens representant på be-
stämmelseorten. - Men får man verkligen 
ersätta uttrycket enkel resa med en väg? 
Finns det ingen som kan ingripa mot allt-
för vansinnigt anammande av utrikiska 
mönster? Vad kan göras?" 

Svar: Man bör kanske ta dem på orden 
och försöka hyra vägen. 

året, och det innebär att vi måste fördubb-
la prenumerationsavgiften för checkbeta-
lare för att få någonting att producera tid-
skriften för. 

Men det kan bli ännu dyrare: Om t.ex. 
en prenumerant i Finland ger sin bank i 
uppdrag att betala via postgirot, så tar 
banken först ut en expeditionsavgift, för 
närvarande 35 mark, och därefter tar det 
svenska postgirot också ut en avgift för att 
hantera en utländsk check, för närvarande 
25 kronor. För att vi ska få våra 70 kronor, 
måste alltså den finländska prenumeran-
ten betala in ett belopp motsvarande 149 
kronor. 

Presstopp! Från den 1 mars tar postgirot ut 
en avgift på inbetalningar till oss också 
inom Sverige, nämligen 2:50. 
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Gunnar 	Hjälpmedel för översättare - 
Lemhagen 

en översikt 
Det finns många olika hjälpmedel som en översättare kan 
behöva. Här ges en översikt av fil. dr Gunnar Lemhagen, som 
är föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet, inrättat vid 
Stockholms universitet år 1986. Institutet bedriver tolk- och 
översättarutbildning på högskolenivå och har dessutom an-
svar för tolkutbildning vid folkhögskolor och studieförbund. 
Institutet svarar också för utvecklingsarbete och främjar 
forskning på området. 

Inledning 
Oversättare har det funnits i alla tider. 
Men det var först med Gutenberg som 
förutsättningar skapades för översättaryr-
ket i modern mening. Tack vare tryckeri-
tekniken växte det fram en marknad för 
de alster som hade översättaren som upp-
hovsman. Tryckerikonsten utgör också 
startpunkten för den industrialiseringspro-
cess som det skrivna ordet utsatts för och 
som blivit alltmer markant i våra dagar. 

Den här industrialiseringsprocessen är 
tydligast där omsättningen på texterna är 
snabbast och där kopplingen till markna-
den är starkast. Datoriseringen har gått 
särskilt fort på tidningarna. För 30 år se-
dan skedde all tidningsframställning med 
hjälp av bly. Först datoriserades sätterier-
na, sedan redaktionerna. Från det att den 
första redaktionella textterminalen instal-
lerats i USA tog det bara tio år innan 
samtliga amerikanska tidningsredaktioner 
datoriserats. 

De tekniska förändringarna rör inte 
bara arbetsredskapen för skribenter och 
journalister utan påverkar alla led inom 
textproduktionen. Inte heller bokutgiv-
ningen går fri från den här processen. 1 
USA ersätts i många fall den enskilde för-
fattaren av spökskrivare som producerar 
böcker i samarbete med kändisar, eller av 
en hel stab av skrivare, där en del skriver 
utkast till handlingen, andra fyller på med  

löpande text åt icke existerande "författa-
re", som bara förekommer som fiktivt 
namn på försättsbladet till boken. 

Översättarna dras också med i den här 
utvecklingen. Men alla översättarkategori-
er drabbas inte lika fort av förändringens 
vind. Mest utsatta är nog de översättare 
som säljer sin översättning som ett slags 
underleverantör till ett exportföretag, där 
översättningen skall ingå som ett led i 
marknadsföringen av en produkt. Här för-
ändras inte bara arbetsprocessen utan ock-
så synen på översättningens funktion i 
företagets totala marknadsföring. Inom 
exportindustrin använder man alltmer den 
engelska termen "language conversion" i 
stället för att tala om översättning, och 
menar då en bredare anpassning av bud-
skapet till de främmande marknader man 
vill slå sig in på. 

Översättarnas arbetsvillkor påverkas 
förstås också av den enorma ökning som 
har skett när det gäller efterfrågan på 
översättningar, kanske än så länge mindre 
här hemma än ute i Europa och i världen i 
övrigt. Man har beräknat att det i hela 
världen satsas mellan 10 och 20 miljarder 
dollar om året på översättning. Enligt en 
annan undersökning lär det finnas totalt 
sett 175 000 heltidssysselsatta översättare i 
EG-länderna, som tillsammans översätter 
ca 150 miljoner sidor om året. 1 sådana här 
sammanhang brukar man också nämna att 
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40 % av EG-sekretariatets budget går till 
översättningar mellan organisationens 9 
språk (= 72 språkpar). 

Översättarna utgör numera den främsta 
produktionsfaktorn i vad man på engelska 
brukar kalla "the language industry", och 
som söker slå mynt av den samhällsut-
veckling som jag just skisserat. Men natur-
ligtvis är inte allt detta enbart av ondo. 
För översättaren kan det innebära effekti-
vare hjälpmedel. Men det finns också en 
uppenbar risk att man i datoriseringens 
kölvatten får en högre toleransnivå för 
språkligt ofärdiga texter. 

Stort och varierat utbud av 
hjälpmedel 
Frågan är nu vad allt detta innebär för den 
enskilde översättaren och för valet av 
hjälpmedel. Trots vad jag sagt inlednings-
vis finns det ett mycket stort utrymme för 
individuella variationer beroende på ar- 

betsbetingelser och inte minst beroende på 
tycke och smak. Lite tillspetsat kan man 
säga att alla typer av hjälpmedel förekom-
mer bland översättarna alltifrån gåspen-
nan till maskinöversättning. Men man kan 
också urskilja en gyllene medelväg, ett 
slags allfarväg fram mot alltmer sofistike-
rade hjälpmedel som de flesta översättare 
slår in på förr eller senare. 

Det finns ibland en överdriven tro att 
datortekniken totalt skall förändra över-
sättaryrkets villkor. 

Med bild 1 visar en tecknare hur detta 
översättarens paradis skulle kunna te sig. 
Översättaren spelar gitarr och läppjar på 
sin drink vid poolkanten medan hans sek-
reterare matar in den text som skall över-
sättas och sedan sköter datamaskinen res-
ten. 

Det kan råda delade meningar om huru-
vida detta verkligen motsvarar översättar-
nas paradis eller ej. Men alla kan nog vara 
överens om att bild 2 bättre svarar mot 

Bild 1 	 Copyright: Ulla Magnusson Murray 
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Teckning: Lotta Glave 

översättarens vardag som den ter sig i dag. 
Och det är den här översättaren jag tän-

ker ta som utgångspunkt för en snabb 
översikt över de hjälpmedel och redskap 
som han kan tänkas använda. 

En översikt över en översättares hjälpme-
del skulle kunna disponeras enligt två 
principer. 

A) Man skulle kunna utgå ifrån vilka upp-
gifter som behöver lösas och då får man 
följande disposition: 

Informationssökning 
- språklig 
- av fakta 
Textproduktion 
Kontorsadministration 

B) Man skulle också kunna utgå från vil-
ken typ av hjälpmedel som används: 

CAT 
BOK 
Kringutrustning 

Det rör sig alltså huvudsakligen om två 
typer som jag angivit med två förkortning-
ar: a) Den första står för "Computer Aid-
ed Translation", och med den termen me-
nar jag här något mindre specialiserat än 
man annars brukar; jag menar helt enkelt 
all hjälp man kan få genom att använda en 
dator. b) BOK står för "Bunden Organi-
serad Kunskap", i dagligt tal kallat bok, 
dvs, all tryckt information som översätta-
ren använder. Jag såg en gång boken pre-
senteras så här av en pedagog som ville 
poängtera att boken fortfarande är en mo-
dern och praktisk form för förmedling av 
information. c) Med kringutrustning me-
nar jag sådant som är mindre direkt kopp-
lat till översättarens huvuduppgift, det kan 
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gälla kontorsadministration eller hjälpme-
del som bara används för viss typ av över-
sättning. 

Men det är svårt att renodla de här två 
perspektiven, så därför tänkte jag helt en-
kelt använda bild nr 2 som disposition för 
min översikt. 

INFORMA TIONSSÖKNING 

Bokhyllan 
Som vi ser har vår översättare en bokhyl-
la. Vad kan man då tänka sig att han har 
på bokhyllan, eller vad borde han ha för 
böcker? 

Om översättaryrket 
Den första typ av hjälpmedel för översät-
tare som jag tänkte ta upp är handböcker 
som beskriver och ger tips om översätt-
ning. Men det är ganska illa ställt med 
sådana handböcker på svenska. Om vår 
översättare har varit med ett tag i gamet 
har han kanske hunnit skaffa i stort sett 
den enda handbok om översättning som 
finns på svenska, nämligen Börje Söder-
lunds Att översätta som kom ut 1965, men 
som trots det fortfarande kan ha en del att 
ge, även om man nu får gå till bibliotek för 
att få tag i den. 

Men kanske blir det snart bättre. Det 
finns några verk på svenska som är på 
gång och det finns några utländska titlar 
som jag vill ge tips om. 1 första hand gäller 
det en bok på engelska med titeln The 
Translator's Handbook, utgiven i London 
1989. 

Jag kan också annonsera två svenska 
titlar som är på gång. Det är först och 
främst Studentlitteratur i Lund som nu i 
vår ger ut en handbok i översättning 
skriven av professor Rune Ingo vid Vasa 
högskola i Finland med titeln Från käll-
språk till tnålspråk. Sen vill jag ta mig 
friheten att anmäla att vi på Tolk- och 
översättarinstitutet räknar med att i något 
mera anspråkslös form ge ut ett kompen- 

dium för översättarutbildningen under det 
kommande året. Det kompendiet kommer 
att vara upplagt som en antologi, där olika 
författare skriver om olika ämnen, som 
praktiska tips från erfarna översättare, 
grafisk produktion, ordbehandling, tek-
nisk dokumentation osv. 

Skrivregler 
På en särskild hylla har vår översättare 
böcker som sammanfattar regler och rikt-
linjer för ett riktigt och enhetligt svenskt 
språkbruk. Språknämndens skrivregler är 
rättesnöret, och den kommer i utvidgad ny 
version senare i år under namnet Svenska 
skrivregler. Den kompletteras av andra 
framställningar, som Tekniska nomenkla-
turcentralens (TNC:s) Skrivregler och Tid-
ningarnas telegrambyrås lilla skrift TT-
språket. 

Ordböcker 
De främsta hjälpmedlen för översättarens 
språkliga informationssökning är ju olika 
typer av ordböcker och lexikon. Det är 
mindre ofta som han behöver slå i en 
grammatik, även om det säkert står någon 
sådan på hyllan från den tid då han läste 
på universitetet. 

De ordböcker som översättaren använ-
der är av olika typ. Det är tvåspråkiga 
lexikon, enspråkiga, fackordböcker och 
termlistor. De enspråkiga lexikonen kan 
syfta till att täcka in ett språks allmänna 
ordförråd eller kan rikta in sig på en sär-
skild variant, t.ex. slangordböcker, eller 
det kan vara synonymordböcker och te-
saurer. Encyklopedier och uppslagsverk 
används främst för att skaffa fram fakta-
kunskaper, men ofta får man språkliga ut-
tryck med på köpet. 

Här hittar vi en uppsättning svenska 
ordböcker. Det är Svenska Akademiens 
ordlista, Svensk ordbok, Svensk handord-
bok och Ord för ord, som är till större 
nytta som synonymordbok än Strömbergs 
Stora synonymordboken genom att Ord 
för ord är upplagd på ett sätt som bättre 
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passar översättarens sätt att arbeta. Över-
sättaren slår inte efter enstaka synonymer 
i en ordbok utan söker sig fram över ett 
helt betydelsefält, där associationer och 
motsatspar släpper loss hans språkliga fan-
tasi. Alla de här böckerna hjälper översät-
taren att söka sig fram till rätt uttryck och 
till en varierad stil. 

Tvåspråkiga lexikon och enspråkiga 
Bland folk i gemen finns en överdriven tro 
att det finns ord på olika språk som bety-
der exakt samma sak. Därför tror folk 
gärna att det är de tvåspråkiga lexikonen 
som är översättarnas främsta arbetsred-
skap. Men översättare använder de två-
språkiga lexikonen på ett annat sätt än de 
gör som inte är översättare. Översättaren 
slår inte i det tvåspråkiga lexikonet för att 
få rätt översättning serverad på ett fat utan 
han använder de ord som finns i lexikonet 
som förslag och som uppslagsändar, som 
måste kollas mot översättarens egen 
språkkänsla och mot definitioner och 
exempel i enspråkiga ordböcker. 

Om det inte vore så skulle det vara hart 
när omöjligt att arbeta som översättare 
med svenska som ett av språken, eftersom 
de tvåspråkiga lexikon som finns i Sverige 
som regel är klart undermåliga, åtminsto-
ne sett ur en professionell översättares 
perspektiv. Det är egentligen bara till 
engelska som vi har ett fullödigt lexikon i 
Esseltes Stora svensk-engelska/engelsk-
svenska ordboken (1980-1989) som om-
fattar ett modernt ordförråd med 120 000 
uppslagsord i vardera riktningen. 

Om man går till ett annat språk som 
ligger mig nära, franska, så har bristen på 
ordböcker länge varit i det närmaste en 
kulturpolitisk skandal. De två ordböcker 
som till helt nyligen var de enda större 
verken från och till franska påbörjades 
båda år 1926, även om de gavs ut något 
senare och delvis har reviderats i nyare 
upplagor. 

Hur kan man då arbeta som översättare 
under sådana förhållanden? Lyckligtvis  

finns det andra ordböcker som hjälper upp 
situationen. För franskans del t.ex. har 
utgivits ett flertal mindre ordböcker som 
baserar sig på ett modernt språk och i 
första hand gäller fackspråk. Och man kan 
gå via andra språk som engelska och dans-
ka. Men framför allt har man tillgång till 
större och mindre enspråkiga ordböcker, 
och det är fortfarande de som utgör över-
sättarens pålitligaste bundsförvant. 

Det som översättaren söker i det en-
språkiga lexikonet är just det som alltför 
ofta saknas i de elektroniska lexikon som 
tas fram som del i datorstödda översätt-
ningsprogram, nämligen definitioner, 
många exempel, breda kontexter, kolloka- 
tioner och konstruktioner. 1 allmänhet in-
nehåller ordböckerna - även de enspråki- 
ga - alltför lite upplysningar om t.ex. vilka 
prepositioner som kan användas vid olika 
ordsammanställningar. 

Fackordböcker 
Det som översättaren inte hittar i ordböc-
ker över allmänspråket får han leta efter i 
fackordböcker och termlistor. 

Den som översätter till eller från ett 
invandrarspråk behöver översättningar av 
olika termer som rör företeelser i det 
svenska samhället. Det finns tre svenska 
ordboksserier som alla åtminstone delvis 
syftar till att få fram sådana svenska sam-
hällstermer. Det är de tolkordlistor som 
tidigare gavs ut av Skolöverstyrelsen men 
som vi numera ger ut på Tolk- och över-
sättarinstitutet. Det är lexikon för bl.a. 
hemspråksundervisningen som ingår i 
LEXIN-serien. Och det är det s.k. TER-
MIN-projektet som just skall ta fram sam-
hällstermer på invandrarspråk. Vidare 
finns det en svåröverskådlig mängd ordlis-
tor över samhällstermer som hänför sig till 
någon viss sektor av det svenska samhäl-
let. Bara för att ta ett exempel ur högen 
har Centrala Studiestödsnämnden gett ut 
en Ordlista över termer inom det studieso-
ciala området översatta till tolv olika in-
vandrarspråk. 
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Det är ännu svårare att skaffa sig en bild 
av det totala utbudet av ordlistor och 
facklexikon inom områden som juridik, 
medicin och teknik. Men det enda över-
sättaren behöver kunna är egentligen att 
ta reda på hur man kan få tag i de fackord-
listor som han kan behöva för ett visst 
uppdrag. Jag ska här bara ge några exem-
pel på vad man kan hitta. 

För en första kontakt med ett nytt fack-
område kan det löna sig att gå till ett 
allmänt uppslagsverk. Ännu bättre kan 
det vara att utnyttja specialband av typen 
Tekniken i Focus, men tyvärr har Focus 
numera slopat de separata översiktsvoly-
merna över t.ex. teknik och konst. Allt 
finns numera uppspjälkat på olika upp-
slagsord inne i encyklopedin. 

En typ av ordböcker är de illustrerade. 
Mest känd är Dudens illustrerade ordböc-
ker i olika språk där samma bilder ges ut 
med de rätta termerna på respektive 
språk. Men det finns annat material som 
kan fungera på liknande sätt. Förlaget Det 
Bästa har i Sverige gett ut en svensk ver-
sion av en reparationshandbok för hem-
met, som är en översättning av ett eng-
elskt original. Även där kan man med 
hjälp av tydliga teckningar leta sig fram till 
rätt beteckning på ett visst verktyg eller ett 
tillvägagångssätt, t.ex. hur man gör för att 
tapetsera eller för att rensa rörvattenlåset i 
ett avlopp. 

För svenskans del finns också Gullbergs 
Svensk-engelsk fackordbok och Einar 
Engströms tekniska ordböcker. Men 
Engströms ordböcker kan man inte helt 
lita på, framför allt eftersom de inte inne-
håller någon som helst form av definitio-
ner. Samma sak gäller de ordböcker som 
ges ut av Elseviers förlag i Holland, som är 
en av de största producenterna av fackord-
böcker i världen. 

När det gäller mer specialiserade term-
ordlistor är det i första hand TNC:s ordlis-
tor som man bör titta på. Hittills har TNC 
gett ut 90 skrifter i sin serie och den allra 
senaste är en Kärnenergiordlista. TNC:s  

material har blivit av ännu större värde 
genom att det nu finns tillgängligt på CD—
ROM-skiva. 

En stor del av de termlistor som tas 
fram bl.a. av TNC utarbetas i nära anslut-
ning till det standardiseringsarbete som 
pågår. Inom olika företag har man samma 
behov av standardisering och enhetlighet 
inte bara vad gäller de tekniska kompo-
nenterna utan även vad gäller termer och 
översättningar. De här företagsinterna 
ordlistorna blir ett viktigt arbetsredskap 
för de översättare som arbetar för det 
företaget. 

Så ger t.ex. Volvo ut en Teknisk ordlis-
ta, som bara finns i bokform, och som 
närmast får ses som ett komplement till 
Volvos 	terminologidatabas, 	kallad 
Namniex, som består av godkända över-
sättningar till nio olika språk. 

Andra särskilda problem 
Ibland stöter vår översättare på detalj-
problem som kan vålla huvudbry. Därför 
har han en liten avdelning med böcker 
som kan hjälpa honom med sådana spe-
cialproblem. Där har han en förkortnings-
bok och en eller flera citatordböcker. Om 
det finns ett citat i texten måste översätta-
ren kunna leta upp det och ta in en even-
tuell etablerad översättning av det citatet i 
sin översättning. 

Men det svåraste kan ibland vara att 
inse att det rör sig om ett citat. Från min 
egen erfarenhet som översättare på TV 
minns jag följande exempel. 1 ett manus 
fanns följande mening som någon gång 
hade kommit över Ronald Reagans 
läppar: 

"Arm, knee, audacity 
from head to foot" 

Den stora frågan var vad det hela egentli-
gen kunde betyda: arm, knä, huvud, fot? 
Det verkade hänga ihop, men vad hade 
"audacity", djärvhet, i sammanhanget att 
göra? De flesta citat kommer antingen 
från Bibeln eller Shakespeare. Och myc- 
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ket riktigt. Efter mycket letande kunde 
jag belägga följande citat från Shake-
speares Cymbeline som vid utskriften för-
vandlats till oigenkännlighet: 

"Boldness be my friend! 
Arm me, audacity, 
from head to foot!" 

Olika typer av egennamn bjuder ofta på 
alldeles särskilda svårigheter, både när de 
skall översättas till främmande språk och 
vid översättning till svenska. Till sin hjälp i 
det förra fallet har översättaren två ut-
märkta skrifter. Den ena heter Utrikes 
namnbok (2 upplagan 1990) och ger 
namnen på svenska myndigheter och orga-
nisationer på fem språk, och den andra 
heter 755 svenska organisationer på fyra 
språk (1987). Här kan man hitta officiella 
utländska namn på såväl Riksantikvarie-
ämbetet som Cykelfrämjandet. 

När det gäller att hitta rätt svensk 
namnform kommer Nationalencyklopedin 
att bli det nya rättesnöret. Geografiska 
namn måste återges med den i Sverige 
brukliga namnformen. Det engelska Bava-
ria måste genomskådas och bli Bayern på 
svenska. Resultatet kan annars bli löje-
väckande. Det lär vara så att Sjöwall/ 
Wahlöös deckarböcker - åtminstone i nå-
got fall - blivit översatta till franska inte 
direkt från svenska utan via engelska. 
Därför kan man som svensk råka ut för 
den säregna upplevelsen att på franska 
läsa hur intrigen i boken utspelar sig i ett 
Stockholm där gatorna heter King's Street 
och Queen's Street. 

Invånarna i fjärran länder måste få rätt 
beteckning. 1 TT-språket får man veta vad 
man ska kalla den som bor i Burkina Faso. 
Och om inte det räcker kan man gå till en 
samnordisk skrift utgiven av Nordiska 
språksekretariatet i Oslo (1987) som heter 
Statsnavn og nasjonalitetsord. 1 TT-språket 
sammanfattas också på två sidor några 
enkla riktlinjer kring ett stort problem, 
nämligen hur man skall transkribera ord 
och namn från språk med andra ljud- och  

skriftsystem än vårt eget. Jag kan nämna 
att det under Statskontorets och Svenska 
språknämndens ledning pågår ett arbete 
på att ta fram en standard för hur tran-
skribering eller translitterering skall göras 
i Sverige för flera av världens språk och att 
det arbetet bl.a. skall mynna ut i en hand-
ledning som kan bli till stor hjälp för över-
sättare. 

Telefonen 
Om vi tittar igen på bilden av vår översät-
tare så ser vi att alla de böcker som vi har 
nämnt inte kan rymmas i hans lilla bokhyl-
la. När det egna bokbeståndet inte räcker 
till går översättaren förstås till biblioteket. 
Och när han inte ens där hittar vad han 
söker, då tar han till översättarens kanske 
viktigaste hjälpmedel, nämligen telefo-
nen. 

Experter 
Med telefonens hjälp kan han kontrollera 
sina översättningar med infödda informan-
ter. Det gäller inte bara språkfrågor utan 
realia i mycket vid mening. 1 Salman 
Rushdies roman Midnattsbarnen talas det 
på ett ställe om "Lata Mangeshkar, the 
singer". 1 den svenska översättningen talas 
det om "Lata Mangeshkar, sångaren". Nu 
råkar det vara så att Lata Mangeshkar 
med en djärv liknelse är ett slags Indiens 
Alice Babs och då måste man skriva sång-
erska på svenska. Sådana upplysningar 
kan man få av den infödde experten. 

Men ofta måste man också rådfråga oli-
ka ämnesexperter. Och man bör vid behov 
utnyttja den service som står till buds från 
olika institutioner. Museer och bibliotek 
hjälper till i mån av tid. Svenska språk-
nämnden har rådgivning i språkfrågor, li-
kaså Sverige-finska språknämnden. Och 
nu finns också en särskild medicinsk 
språkvårdare, tillsatt av Svenska Läkare-
sällskapet, tillgänglig på Språknämnden. 
TNC:s termtjänst är också en utmärkt till-
gång, även om den i första hand är avsedd 
för medlemmar i TNC. 
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Modern 
Om översättaren dessutom skaffar sig ett 
modern till telefonen och ansluter sin da-
tor till telenätet så öppnar sig datorkom-
munikationens underbara värld för ho-
nom. Han kan då delta i den datordialog 
som pågår mellan olika översättare och 
den vägen be om hjälp med kniviga över-
sättningsproblem. Men framför allt kan 
han koppla in sig på olika databaser ute i 
världen. 

Datorn 
Hur kan då översättaren använda sin da-
tor för databaserad informationssökning? 
Han kan använda tre metoder: han kan 
söka on line via sitt modern, han kan söka 
information som finns lagrad på en CD-
ROM-skiva och han kan söka information 
som han hämtar på en diskett och som 
sedan kan läggas in på hårddisken i da-
torn. 

Men jag skall inte gå in närmare på det 
eftersom det hör till de saker Rolf Gavare 
behandlar i sitt bidrag. (Se sidan 21.) 

TEXTPROD UKTIONEN 

Skrivmaskin eller dator? 
Den här översättaren verkar ha ställt un-
dan skrivmaskinen och knappar i stället 
lite nybörjaraktigt på sin dator. Och så är 
det nog för många översättare. Men det är 
faktiskt så att det i dag förekommer alla 
varianter när det gäller att skriva översätt-
ningstexten. 

De flesta översättare använder dock an-
tingen en skrivmaskin eller en dator med 
ordbehandlingsprogram. Och meningarna 
går starkt isär om datorns välsignelser som 
skrivredskap. 

Inför krävande uppgifter är det inte all-
tid den praktiska delen av skrivandet som 
är problemet utan att frigöra den egna 
kreativiteten. Det finns författare som  

uppfunnit alla möjliga ritualer för att inte 
börja skriva för fort när de sätter sig ned 
att arbeta. De vässar tio pennor som de 
lägger på rad på skrivbordet, de gör något 
annat praktiskt för att "komma i form". 
För andra innebär datorn en befrielse. Fri-
heten att kunna ändra och pröva sig fram 
utan hämningar inbjuder till en lek med 
orden. 

Enligt en undersökning som gjorts av 
Eva Wikholm vid Centrum för datorling-
vistik i Uppsala var det 59 av 104 tillfråga-
de auktoriserade translatorer som använ-
de dator i sitt översättningsarbete, medan 
det bara var sex som använde diktafon. 
Det skulle innebära att bortåt hälften av 
alla översättare använder datorer, om de 
här siffrorna är representativa för hela yr-
keskåren. 

Dator + skrivare 
Som vi ser har vår översättare en dator 
och en skrivare. Så ser det säkert ut hem-
ma hos de flesta översättare. Men det sä-
ger egentligen inte särskilt mycket om hur 
effektivt han använder sin dator. 

Vanliga ordbehandlingsprogram 
Många översättare använder sin dator 
mest som en ovanligt praktisk skrivma-
skin. Och det är nog ganska få som använ-
der sig av de program som utvecklats sär-
skilt med tanke på översättarnas behov. 
Men redan på den minst avancerade 
nivån, där man bara har tillgång till ett 
vanligt ordbehandlingsprogram som Word 
eller Word Perfect, kan man utnyttja olika 
finesser som stavningskontroll, delad 
skärm vid arbete med två olika texter sam-
tidigt, import in i texten av ord och fraser 
från ett eget separat fraslexikon, kortkom-
mandon för att skriva långa och krångliga 
termer eller ofta återkommande namn etc. 

Arbetsstationer för översättare 
Persondatortekniken erbjuder oändliga 
möjligheter att skräddarsy program för 
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olika användargrupper, inte minst översät-
tare. Nu finns det t.ex. specialprogram för 
TV-översättning. Screen Electronics heter 
ett företag som har tagit fram ett program 
som används både av de nationella TV-
bolagen i Danmark och Norge och av 
privata TV-textningsfirmor. Och vid Sve-
riges Television har man just tagit i bruk 
ett nytt PC-baserat textningssystem som 
kallas Scantitling-systemet. För vanliga 
översättare finns det numera en ganska rik 
flora av skräddarsydda program som INK-
Tools, Mercury/Termex och ABC Word 
från ALPS. 

Det som är utmärkande för den här ty-
pen av program är att man oftast arbetar 
med skärmen uppdelad på två fönster, där 
källtexten ligger i det ena fönstret och den 
egna översättningen i det andra. En av 
fördelarna med det systemet är att man 
t.ex. kan flytta över tabeller, illustrationer 
och siffror direkt till sin egen översättning. 
Men det förutsätter att man har den text 
som skall översättas i maskinläsbar form i 
sin dator, vilket snarare hör till undan-
tagen än så länge. 

Betydligt vanligare är det att en översät-
tare förväntas leverera sin översättning på 
diskett eller direkt över telefonnätet via 
sitt modern. Översättning är ett serviceyr-
ke och därför vill många översättare kun-
na leverera översättning i den programva-
ra som kunden vill ha. Då kan han ha 
nytta av något av de specialprograrn som 
finns för konvertering mellan olika pro-
gramvaror, som Word for Word och 
Software Bridge för MS-DOS-program 
och Apple File Exchange for Macintosh. 
Eller kanske ännu hellre bara skicka det 
på elektronisk väg via sitt modern. 

Maskinöversättning på PC 
Det finns även en del PC-baserade pro-
gram som närmast är att betrakta som 
maskinöversättningsprogram. Så vitt jag 
vet är det bara två program av den typen 
som kan erbjuda svenska. Ett av dem är 
SYSTRAN som i vår kommer med en 

version där man kan få en svensk översätt-
ning genom ett program som går via eng-
elskan. Ett litet amerikanskt bolag, Lm-
guistic Products, erbjuder också ett föga 
sofistikerat översättningsprogram kallat 
PC-Translator, där svenska ingår. 

KRING UTRUSTNING 

Kaffebryggare etc. 
Tiden medger inte att gå närmare in på 
vad jag kallat den "kringutrustning" som 
översättaren kan behöva. Ett hjälpmedel 
tycks ändå den här översättaren ständigt 
ha till hands, nämligen kaffebryggaren. 
Uppe på hyllan står det också en kortlåda 
där han samlat egna ord och uttryck som 
han behöver i sitt arbete. Förmodligen 
står den så långt bort därför att han nume-
ra lagt upp ett eget lexikon i sin dator. 
Däremot tycks han ännu inte insett den 
nytta man kan ha av en telefax och en 
telefonsvarare, särskilt om man arbetar 
som frilansande översättare. 

Slutord 
Jag har nu kommit till slutet på detta för-
sök till översikt över översättarens hjälp-
medel, och ändå har jag inte berört det 
allra viktigaste redskapet av dem alla. Det 
är vad man i den engelska översättarhand-
bok jag nämnde kallar "the intellectual 
tools of the translator". Låt mig därför 
avslutningsvis slå fast att inga hjälpmedel i 
världen kan ersätta översättarens egen 
kompetens och skicklighet. 
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Lars 	 Maskinöversättning - en kort 
Ahrenberg 

översikt 
Datamaskiner kan användas i översättning på olika sätt. Ma-
skinöversättning bygger i sin tur på olika metoder. En redogö-
relse för detta och en diskussion av problemen ges här av Lars 
Ahrenberg som är docent i datorlingvistik och föreståndare 
för forskningsgruppen för databehandling av naturligt språk 
vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universi-
tet. 

Maskinöversättning och dator-
stödd översättning 
Maskinöversättning har funnits som forsk-
ningsområde i snart 40 år. Målet med den-
na forskning sägs ibland vara att utveckla 
metoder och system för helt automatisk 
översättning av godtycklig text. Eftersom 
detta mål är omöjligt att fixera i tiden 
föredrar de flesta forskare idag att formu-
lera sig i betydligt blygsammare termer. 
Målen och bevekelsegrunderna är i själva 
verket mycket varierande och har väl så 
ofta en rent språkteoretisk inriktning som 
en praktisk. 

De system jag diskuterar i den här arti-
keln är sådana som tillåter åtminstone 
hela meningar på källspråket som inmat-
ning och levererar en översättning på 
målspråket som utmatning. Framför allt 
vill jag belysa de metoder som utvecklats 
för sådana system och vilka förväntningar 
man kan ha på dem. Sådana system är 
idag inte aktuella att införskaffa för en 
enskild översättare, eftersom de ställer 
stora krav på datorresurser och är dyra 
och svåra att anpassa till olika översätt-
ningsuppgifter, men de används i ökande 
utsträckning av stora företag och organisa-
tioner. På sikt kan de därför komma att 
förändra vardagen också för dem som inte 
använder dem. 

Det ska betonas att det bara är i sällsyn-
ta fall som dessa system ska användas iso-
lerat. Interaktiva system är ju tidens lösen  

och i den riktningen går också maskin-
översättningen. Förutom att erbjuda auto-
matisk översättning bör ett översättar-
system således vara väl integrerat i ett 
större textproduktionssystem och ge andra 
former av översättningsstöd. Detta bety-
der alltså att användaren gör en stor del av 
översättningsarbetet, med större eller 
mindre kontroll över processen. För att 
skilja system åt som ger olika tyngd åt 
systemets respektive användarens roll an-
vänds ibland de engelska beteckningarna 
HAMT, Human-Aided Machine Transla-
tion, och MAHT, Machine-Aided Human 
Translation. Några bra svenska termer för 
dessa begrepp är svåra att finna, men vi 
kanske skulle kunna säga "(manuellt) as-
sisterad maskinöversättning" respektive 
"datorstödd översättning". 

1 den första typen av system ingår då 
förutom eventuell för- eller efterredige-
ring av texten också möjligheten att syste-
met ställer frågor till användaren medan 
det översätter, t.ex. när det stöter på pro-
blem angående betydelsen av ett flertydigt 
ord eller en flertydig konstruktion. Det 
ska också vara möjligt för användaren att 
göra uppdateringar av lexikon och gram-
matik när ord och konstruktioner inte 
känns igen av systemet. 1 den senare typen 
av system kallar användaren på den auto-
matiska översättningen bara när hon själv 
vill, och hon har dessutom andra möjlig-
heter att utnyttja systemets språkkunskap, 
t.ex. för att slå upp uttryck i lexikon eller 
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textdatabaser. Naturligtvis kan man tänka 
sig att blanda dessa två typer av interak-
tion i ett och samma system, så distinktio-
nen HAMT/MAHT bör ses som graduell 
snarare än absolut. 

Under 70-talet befann sig maskinöver-
sättning i en ekonomisk svacka, i synner-
het i USA, där den nedgörande utvärde-
ringen i den s.k. ALPAC-rapporten från 
1966 ledde till att praktiskt taget allt stat-
ligt stöd till denna forskning upphörde. 
Men under 80-talet gjordes nya kraftiga 
satsningar av såväl privata som statliga och 
överstatliga organisationer. Ett påtagligt 
exempel är EUROTRA, den europeiska 
gemenskapens eget maskinöversättnings-
projekt som nu pågått i sju år. Idag fram-
står maskinöversättning som det kanske 
populäraste delområdet inom vad som nu-
mera kallas språkteknologi. Vid den se-
naste internationella datorlingvistikkonfe-
rensen i Helsingfors i september 1990 var 
maskinöversättning det tillämpningsområ-
de som hade överlägset flest bidrag. 

Skälen för denna nystart var flera. Be-
hoven av att rationalisera översättningsar-
betet inom alltmer internationaliserade 
företag och organisationer var stora. Det 
hade också visat sig att de system som 
utvecklades med 60-talets teknik, med 
SYSTRAN som det kanske mest kända 
exemplet, kunde vara lönsamma, trots att 
de i sig själva producerade mycket medi-
okra översättningar. Det arbete som kräv-
des med redigering av texten innan eller 
efter att maskinen översatte den var alltså 
betydligt mindre i dessa fall än med en 
normal icke-maskinell översättning. En-
staka exempel på system som producerade 
bra översättningar kom också fram, även 
om de då arbetade med texttyper av myc-
ket begränsad komplexitet. Det mest kän-
da exemplet är det kanadensiska TAUM-
METEO som översätter väderleksrappor-
ter från franska till engelska och som an-
vänds än idag. Ett annat viktigt skäl var att 
det fanns en utbredd teknikoptimism och 
utrymme för stora tekniksatsningar i all- 

mänhet på datateknikens område, t.ex. 
det japanska femtegenerationsprogram-
met och dess efterdyningar i USA och 
Europa. Slutligen ansåg sig forskare inom 
datorlingvistik och artificiell intelligens ha 
mycket bättre metoder att tillgå än tidiga-
re. 

Resultaten av 80-talets ansträngningar 
är svåra att överblicka idag. Det finns en 
viss systematiserad kunskap om metoder 
och centrala problemställningar, och det 
finns fler och fler system som fungerar i 
forskningsmiljöer och för speciella bestäl-
lare. En översikt från 1988 redovisar inte 
mindre än 20 japanska system för över-
sättning mellan japanska och engelska, el-
ler omvänt, varav hälften kommersiellt 
tillgängliga. Också för den europeiska 
marknaden finns fler system än för bara 
några år sedan, men de mest tillgängliga 
och utprövade är väsentligen baserade på 
äldre metoder. Några företag börjar lanse-
ra utvecklingsverktyg som använder nyare 
metoder, men då i prislägen mellan hund-
ra och tvåhundra tusen dollar. Det går inte 
med någon säkerhet att uttala sig om hur 
mycket kvaliteten förbättrats i dessa nyare 
system; ett problem är nämligen att det 
inte finns någon etablerad utvärderings-
metodik av översättningssystem, även om 
det finns ett nyvaknat intresse för detta. 

Metoder i maskinöversättning 
Det finns grovt sett tre klassiska metoder 
inom maskinöversättningen: direktmetod, 
transfermetod och interlingua- eller 
mellanspråksmetod. 

Direktmetoden, som är den tidigaste 
och som används i äldre översättningssys-
tem som SYSTRAN, innebär att inmat-
ningen stegvis transformeras till sin över-
sättning. Stegen kan vara ganska många 
och gäller sådana saker som att analysera 
ord morfologiskt, att identifiera komplexa 
uttryck och fraser, att tolka flertydiga ord 
och fraser, att bestämma viktigare sats-
delar som subjekt och predikat, att synte- 
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tisera ord på målspråket och att ordna form av fullständig meningsanalys. Detta 
dessa i enlighet med målspråkets ord- 	kan ske i flera steg med separation av 
följdsregler. Någon fullständig satslösning 	morfologisk analys, satsdelsanalys osv., 
görs således inte utan valet av ekvivalent 	men det viktiga är resultatet, en fullstän- 
för ett givet ord eller uttryck sker på 

	
dig satslösning. Med meningen som den 

grundval av det som finns närmast i tex- 	relevanta analysenheten kan man alltså 
ten. Sårbarheten i denna metod är uppen- komma fram till att fundamentet i exem- 
bar; om vi vill översätta den svenska sat- 	pelmeningen ovan uttrycker ett satsled i 
sen På henne tror jag inte att Peter väntar 	en bisats. 
så länge med direktmetod, så skulle ett 

	
Skillnaden mellan de båda metoderna 

bästa möjliga resultat bli något i stil med 1 
	

ligger i att transfermetoden använder 
don't believe in her that Peter is waiting for 	språkspecifika analyser som i översätt- 
a while. 	 ningssteget måste relateras till varandra, 

1 både transfermetod och interlingua- 	medan interlinguametoden analyserar en 
metod arbetar man däremot med någon mening i generella, språkövergripande ter- 

sarslösning för 	transfer 	sarslösnin2 för a 	källsPråke 	 mdlsprker 

ana17/ 	\nererin . 	. 
mening på 	 mening på 

källspråket 	 målspråker 

Figur 1: Schematisk framställning av de två vanligaste metoderna 
i maskinöversättning: (a) transfermetod, (b) interlinguametod. 
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mer (se figur 1). Vid transfermetod är ana-
lysen primärt syntaktisk, men vissa inslag 
av semantisk information kan förekomma. 
1 transfermomentet, dvs, då lexikala enhe-
ter i källspråket byts ut mot lexikala enhe-
ter på målspråket, används regler som 
hänvisar till den gjorda analysen. Också 
strukturella drag i den globala analysen 
kan transformeras, s.k. strukturell trans-
fer. 1 det tredje steget genereras så me-
ningen på målspråket. 

Vid interlinguametod görs en integrerad 
analys av meningens struktur och betydel-
se. Vi får då en översättning i två steg, 
först från källspråksmening till en repre-
sentation i mellanspråket, sedan från den-
na representation till målspråket. 1 jämfö-
relse med transfermetoden elimineras ett 
helt steg, men å andra sidan måste inter-
linguarepresentationen innehålla mycket 
mer information. Målet för interlinguame-
todens förespråkare är alltså att utveckla 
ett språk som kan användas för översätt-
ning mellan två godtyckliga språk, eller i 
alla fall för en given uppsättning språk. En 
vanlig invändning är givetvis att detta inte 
är möjligt. En annan vanlig kritik är att i 
praktiken går viktig strukturell informa-
tion förlorad, t. ex. ordföljdsinformation. 
Både kritiker och anhängare håller med 
om att vi inte får en översättning utan 
snarare en parafrasering på målspråket av 
den givna meningen. Transfermetoden har 
en fördel i att den kan ta hänsyn till både 
yt- och djupsyntaktiska drag och att likhe-
ter mellan språk kan utnyttjas. Mot trans-
fermetoden brukar man istället invända 
att den kräver mycket arbete som inte kan 
återutnyttjas, i synnerhet vid flerspråkig 
översättning, då en specifik transferkom-
ponent måste utarbetas för varje par av 
språk och varje riktning. 

En brist i båda metoderna är att de 
arbetar på meningsnivå. Många uttryck 
kräver kunskap om en större kontext för 
att kunna översättas adekvat, t.ex. val av 
rätt anaforiskt pronomen när korrelatet 
befinner sig i en tidigare mening eller val  

av rätt målspråksekvivalent för ord som i 
målspråket alltid har flera möjliga alterna-
tiv, som engelskans grandmother, när vi 
översätter till svenska (dvs, med mormor 

eller farmor). Det räcker inte heller att 
representera betydelse i begränsad me-
ning, eftersom så många andra faktorer 
påverkar uttrycksvalet. Denna kritik fram-
förs inte minst av japanska forskare där 
uttrycksvalet, vid översättning till japans-
ka, måste ha rätt artighetsmarkör. 

Om skillnaden mellan transfermetod 
och interlinguametod kan framställas så 
renodlat som jag har gjort det här, så är 
skillnaden i praktiken inte alltid så stor. 
Många interlinguasystem visar sig behöva 
stöd i form av regler som bra mycket 
liknar transferregler, medan transferfö-
respråkare också inser att ju mer man kan 
göra i analys- och genereringsstegen, desto 
mindre arbete har man att utvidga syste-
met till flera språk. Det pågår alltså en 
utveckling mot vad som ibland kallas hyb-
ridsystem. 1 ett sådant system har man 
möjlighet att använda både transferregler 
och analyser i termer av språkoberoende 
kategorier. Om vi till exempel ska översät-
ta mellan två språk som båda gör skillnad 
mellan bestämda och obestämda nomi-
nalfraser med god överensstämmelse i an-
vändningen, så använder vi en (trivial) 
transferregel uttryckt i termer av, säg, be-
stämd och obestämd form; om vi ska över-
sätta från ett sådant språk till ett som inte 
gör den distinktionen, så är det också en-
kelt; om vi däremot ska översätta i den 
andra riktningen så måste analysen av 
källspråkssatsen tillhandahålla den infor-
mation som i genereringen av målspråks-
satsen avgör valet mellan bestämd och 
obestämd form, dvs, någon form av analys 
i semantiska och pragmatiska termer. Om 
distinktionen finns i båda språken men an-
vänds på delvis olika sätt, så kan vi använ-
da transfer för en del av fallen och inter-
lingua i de resterande fallen. 
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Några aktuella problem-
områden 
Många problem i maskinöversättning har 
en generell språkteoretisk karaktär, även 
om man i lyckliga fall då språken som 
översättningen gäller är tillräckligt lika 
inte behöver befatta sig med dem. Hit hör 
till exempel problemen att bestämma refe-
renter till pronomen, att hantera ellipser 
och beskriva satsers tematiska struktur. 
Allt detta hänger samman med problemet 
att överhuvudtaget ge uttömmande be-
skrivningar av texters struktur och inne-
håll. Ett annat problem gäller semantiska 
och pragmatiska kategorier. Det finns inga 
allmänt accepterade uppsättningar av se-
mantiska roller eller ontologiska typer, el-
ler metoder att beskriva betydelsekompo-
nenter som stilvärde, talarattityder mm. 
Så fort det inte föreligger en entydig kor-
respondens mellan målspråk och käll-
språk, så måste en semantisk/pragmatisk 
beskrivning av källtexten göras och den 
vet man alltså inte hur den ska se ut. Så 
länge dessa problem är generellt olösta 
kan man inte heller förvänta sig att ma-
skinöversättning kan göras generellt. 

Automatisk översättning av godtycklig 
text med god kvalité är alltså långt borta 
och kräver mycket mer kunskap på många 
områden. Men det är inte givet att all 
kunskap vi har ska representeras i ett 
översättningssystem; snarare tvärtom, ef-
tersom de bästa automatiska översätt-
ningssystemen är de som arbetar med be-
gränsade texttyper. Det är alltså en fördel 
om systemet inte har mer kunskap än det 
behöver för en viss översättningsuppgift, 
då problemet med tolkningsalternativ och 
uttrycksval därmed blir mindre. Proble-
met är hur man avgör vilken kunskap som 
behövs, dvs, hur det språk ser ut som sys-
temet i ett visst sammanhang ska översät-
ta. Detta brukar kallas för subspråksana-
lys och är en etablerad forskningstradition 
inom maskinöversättning. Några forskare 
argumenterar även för behovet av mik- 

rospråk, dvs. grammatiska system för små 
texter av typen rubriker, titlar och refe-
renser, som aktualiseras vid behov, dvs. 
översättningssystemet får med texten ock-
så information om vad för slags mikrotyp 
texten har och aktualiserar då själv rätt 
grammatik. 

En fråga som ofta diskuteras är om sam-
ma språkbeskrivning kan användas i både 
analys och generering och hur väl det går 
att i översättningssystem använda en 
språkbeskrivning som utvecklats för andra 
ändamål. Detta är en viktig fråga eftersom 
det tar mycket tid och resurser att ta fram 
en stor formaliserad språkbeskrivning för 
datorbruk. Här finns olika åsikter som står 
emot varandra. Mitt intryck är att de som 
har erfarenhet av att utveckla system för 
praktiska ändamål tenderar att argumen-
tera för att olika grammatiker behövs i 
analys- och genereringsfaserna. Många 
teoretiska lösningar på hur en och samma 
grammatik kan användas i analys och 
generering har dock presenterats, så frå-
gan kan inte anses vara definitivt avgjord. 

Ett ofta diskuterat problem gäller hur 
mycket systemet måste "förstå" av den 
text som ska översättas för att kunna pro-
ducera goda översättningar. Från forskare 
med bakgrund i artificiell intelligens (Al) 
hävdas ibland att översättning inte erbju-
der något specifikt problem, utan kan fås 
på köpet om bara språkförståelseproble-
met kan lösas. Andra hävdar att förståelse 
är nödvändig om än inte tillräcklig. Dessa 
forskare argumenterar för en interlingua-
metod som vanligen kallas kunskapsba-
serad maskinöversättning där texten re-
presenteras som en strukturerad helhet 
med information om propositionellt inne-
håll, textfunktion och textkopplingar för 
varje mening. Utifrån en sådan beskriv-
ning, som härleds i analyssteget, kan tex-
ter i princip genereras på flera språk sam-
tidigt. 

Maskinöversättningsforskare av tradi-
tionellt snitt tenderar att vara skeptiska. 
Ett argument är att begreppet förståelse 
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självt är oklart i en allmän mening; det 
måste ses i relation till en praktisk verk-
samhet. Det slags förståelse vi behöver för 
att översätta en bruksanvisning är faktiskt 
en annan än den vi behöver för att följa 
bruksanvisningen. 

Oavsett vad man tycker i denna princi-
piella fråga, så erbjuder Al-tekniker en 
hel del intressant för maskinöversättning, 
t.ex. för att göra lexikala databaser eller 
terminologidatabaser konsekventa och 
fria från motsägelser och för utformningen 
av gränssnitt. Andra beröringspunkter 
finns med expertsystemtekniken, dels i 
förslag att representera översättningsarbe-
tet självt som ett expertarbete, dels i ut-
vecklingen av s.k. systemskal, dvs, sys-
tem som innehåller grundläggande sys-
temprogramvaror som parser, generatorer 
och transfermoduler, och ett antal utveck-
lingsverktyg som på olika sätt stödjer ar-
betet mot ett fullödigt översättningssystem 
för olika tillämpningar. 

Ett område som först nyligen börjat 
uppmärksammas på allvar gäller kriterier 
för utvärdering av översättningssystem. 
Ett väsentligt kriterium för en köpare är 
naturligtvis lönsamhet, ett annat är snabb-
het. Men dessa mått är naturligtvis bara 
meningsfulla om översättningarna har till-
räcklig kvalitet. Detta är svårt att mäta i 
sig självt och kräver expertkompetens. Ett 
förslag som använts i Japan är mätning 
utefter två dimensioner: översättningens 
begriplighet, där bedömaren måste vara 
en målspråkskunnig person med tillräcklig 
erfarenhet av den textgenre som systemet 
arbetar med, och översättningens exakt-
het, där överensstämmelsen med källtex-
ten kontrolleras. Denna del måste utföras 
av en översättare med kunskap i båda 
språken. 

Denna typ av utvärdering tar dock bara 
hänsyn till ett systems aktuella status. Ef-
tersom översättningssystem har en lång ut-
vecklingstid vill man helst också kunna 
mäta deras möjlighet att bli bättre, eller 
att bli användbara för ett visst ändamål. 

Hur detta skall kunna göras är en fråga 
som idag bara har studerats i enstaka pro-
jekt, men som sannolikt kommer att få 
mer uppmärksamhet de närmaste åren. 

Maskinöversättning i Sverige 
De senaste årens satsningar på maskin-
översättning har satt sina spår också i Sve-
rige och övriga Norden. Det största 
projektet i Norden är den danska delen av 
EUROTRA, som återfinns vid Köpen-
hamns universitet. Men överallt i Norden 
förekommer idag större och mindre över-
sättningsprojekt. En första nordisk fors-
karkurs i maskinöversättning kommer att 
genomföras i Göteborg sommaren 1991. 

1 Sverige har flera forskningsråd tagit på 
sitt ansvar att stödja maskinöversättnings-
projekt. Flera projekt finansieras inom det 
för Styrelsen för teknisk utveckling (STU) 
och Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) gemensamma 
programmet med inriktning på språktek-
nologi. De flesta projekten vid svenska 
institutioner är inriktade på att studera 
och utveckla någon specifik metod för 
automatisk översättning i hittills rent teo-
retiska forskningssyften. Sådana projekt 
finns exempelvis vid Institutionen för ling-
vistik i Lund, vid Institutionen för datave-
tenskap i Linköping och vid Swedish Insti-
tute for Computer Science i Kista. Ett 
projekt med annorlunda inriktning finns 
vid Uppsala centrum för datorlingvistik, 
där syftet är att utveckla en flerspråkig 
lexikal databas och en till denna anpassad 
transferbaserad översättningsmodul som 
komponenter i system för datorstödd 
översättning. 

Vid Cap Gemini Logic i Stockholm är 
ett utvecklingsprojekt i samarbete med 
svenska företag och forskare under plane-
ring. Syftet med detta projekt är att ta 
fram ett översättningssystem för svenska 
företags behov. 

Såvitt jag vet finns för närvarande inga 
svenska projekt med direkt mål att ut- 
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veckla lexikon eller regelkomponenter för 
den allmänna marknaden. Den som idag 
vill använda ett översättningssystem med 
svensk "språkvara" är hänvisad till Lm-
guistic Products' PC-Trarislator, som har 
en version för svenska och engelska. Detta 
system är dock inte ett maskinöversätt-
ningssystem i den mening jag använder 
här, utan är i princip begränsat till över-
sättning av ord och fraser. Även SYST-
RAN har i dagarna aviserat en version för 
översättning mellan engelska och svenska. 
1 Sverige borde det dock finnas goda för-
utsättningar för att producera programva- 

ra av god kvalité för översättningsarbete, 
och inte bara stå som passiv mottagare av 
det som erbjuds på marknaden. Det finns 
en stor samlad erfarenhet hos svenska 
företag och översättare för att definiera 
behoven och gott om folk med såväl gedi-
gen språkvetenskaplig som datateknisk 
kompetens, som kan bygga sådana system. 
Förhoppningsvis kan de ovan nämnda 
projekten och det språkteknologiska pro-
grammet initiera ett ökat samarbete mel-
lan de berörda parterna, så att en produk-
tiv verksamhet kan komma igång. 

Srenska Sprakna 
muden 
stod det på ett brev från utlandet. Till 
yttermera visso var det ställt till en sedan 
sju år inaktuell adress. Och ändå insåg 
man på posten att brevet skulle till Sven-
ska språknämnden. Det tycker vi är ett 
tecken både på skicklighet och service-
anda. Tack, posten! 

Uarda-akademiens 
ordbok 
Både Jubileumsutgåvan av Uarda-akade-
miens ordbok, som recenserades i förra 
numret av Språkvård, och Ny Samling kan 
man få tag i på Olins antikvariat i Lund. 
Postadressen är Åkarps antikvariat, Box 
1129, 22104 Lund. Båda utgåvorna kostar 
30 kronor styck. 
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Rolf 	 Lexikaliskt, datatekniskt stöd vid 
Gavare 	översättning och författande 

Sökning efter språklig information och faktaupplysningar är 
ett viktigt moment i skribenters och översättares arbete. Den-
na artikel jämför de traditionella, tryckta hjälpmedlen med 
nya, interaktiva ordboksdatabaser, multimedieuppslagsverk 
och elektroniska fickordböcker. Artikeln baseras på föredrag 
vid Språkvårdsgruppens konferens om hjälpmedel vid över-
sättning av sakprosa och vid Nordiska språksekretariatets 
konferens Lexikonord. Rolf Gavare är docent i språkveten-
skaplig databehandling med lexikologi och verksam vid 
Språkdata, Göteborgs universitet. 

Datorn är numera ett naturligt hjälpmedel 
för översättaren. Många faser i arbetet 
kan avsevärt underlättas och effektivise-
ras. Det gäller alltifrån användningen av 
datorn som ett rent skrivhjälpmedel - ord-
behandlingen har uppenbara fördelar, när 
det gäller att hantera, söka i, revidera och 
skriva ut omfattande dokument - till sys-
tem för helautomatisk översättning, som 
nu används inom vissa, mycket speciella, 
tillämpningar. Det finns mycket att säga 
om olika former av datatekniskt stöd för 
översättningsarbete - det kan exempelvis 
gälla användningen av ackordtangentbord 
för mycket snabb textinmatning, optisk 
text- och bildläsning för överföring av käll-
dokument till datorhanterbar form, la-
serskrivare för framställning av färdiga 
tryckoriginal, elektronisk post för t.ex. 
kontakt med fackexperter och uppdragsgi-
vare och, inte minst, många slag av pro-
gramvaror. Denna artikel syftar dock 
främst till att belysa möjligheterna till da-
torstöd för effektiv sökning i stora infor-
mationsmängder av referenskaraktär: text-
arkiv, uppslagsverk och en- och flerspråki-
ga ordböcker, med särskild hänsyn till de 
möjligheter som de nya, optiska datame-
dierna har fört med sig. Tillgång till stora 
lexikaliska och encyklopediska databaser 
och textsamlingar har förstås ett mycket 
vidare användningsområde än enbart som 

stöd vid översättning. 
Som utgångspunkt skall vi för ett ögon-

blick sätta översättarens traditionellt 
främsta lexikaliska hjälpmedel - ordboken 
- i fokus och studera några karaktäristiska 
drag hos den. 

Vad kännetecknar den tradi-
tionella, tryckta ordboken? 
1. Ordboken kan bara innehålla tryckbar 
information. Denna truism är trots allt 
tankeväckande att reflektera över. Tryc-
ket som medium har sina klara begräns-
ningar. 

Vi kan inte använda rörliga bilder (för 
att åskådliggöra exempelvis ett förlopp 
eller en rörelse); hur beskriver man 
egentligen bäst hur ett norrsken ser ut 
eller hur man dansar jitterbug? 
Vi kan heller inte illustrera med ljud 
(för uttalsanvisningar, muntliga instruk-
tioner, musikexempel, djurläten etc.); 
hur uttalas Schiphol på holländska och 
hur låter en näktergal? 
Interaktion, i egentlig mening, kan inte 
skapas - boken ger ju i princip endast 
envägskommunikation. 
För att kunna utnyttja den implicita, re-
daktionellt underförstådda, informatio-
nen i ordboken förutsätts användaren ha 
vissa kunskaper - man måste själv kun-
na formulera sina sökfrågor på det sätt 
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som den statiska, icke anpassningsbara 
eller adaptiva, tryckta ordboken kräver 
(detta gäller t.ex. analytisk tolkning av 
böjningsformer, avledningsformer och 
sammansättningar som ej finns explicit 
angivna i ordboken). 
Möjligheter till vidarebearbetning av in-
formationen (genom datortillgänglighet) 
saknas; textmassan kan dock, i ostruktu-
rerad form, ofta göras sök- och bearbet-
ningsbar genom optisk inläsning eller 
genom användning av sättband. 

2. Ingången i ordboken är normalt bara 
alfabetisk på stickordets grundform. Detta 
faktum upplevs ofta som den största svag-
heten hos den traditionella, tryckta ordbo-
ken. 

En mycket stor kunskapsmängd ligger  

oåtkomlig i textmassan; informationen 
är åtkomlig endast via artikelns alfabe-
tiskt ordnade uppslagsform. Man måste 
alltså veta i vilken artikel den sökta in-
formationen kan återfinnas, vilket ofta 
är just vad man inte vet. Hur får man 
reda på vilka substantiv som har -s i 
plural? 
Man måste känna till den exakta stav-
ningen för att kunna finna ordet direkt, 
annars får man använda sin språkliga 
kunskap för att slå upp olika, tänkbara 
stavningsalternativ. Hur tar man reda på 
hur [sjetong] stavas? 
Om man inte behärskar det aktuella 
språkets morfologi kan det vara ett stort 
problem att identifiera ordets grund-
form utifrån dess böjda och avledda for-
mer. 

PSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPS 
P 	 P 	 P 

1 	S. 	Tips för dagen! 	 1 
PSPSPSPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPSPs 	 P 

____ 	 ___ 	 /L/LIL 	is 

1 TfNTJJ 
ka p 

i _ _ 	____ 

- 1 Svenska Akademiens Ordlista kan man se hur ord stavas, 
förutsatt att man vet hur dom stavas! 

s 	 s PsPsPspsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPspsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPspsPsPsPs 
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Det är i allmänhet lönlöst att söka efter 
ett slutled, ett sista sammansättningsled 
eller ett inre morfem. 
Omvänd sökning, fritextsökning och 
strukturerad sökning är i praktiken inte 
möjlig att genomföra (såsom sökning ef-
ter ett visst franskt ord eller en fras i en 
svensk-fransk ordbok, eller att ta reda 
på vilka datatermer som finns upptagna 
i en ordbok, eller att finna exempel på 
ord som böjs på ett visst sätt). 
För mer speciella behov, som t.ex. kors-
ordslösande (där man saknar vissa tec-
ken i ett sökt ord) eller när det gäller att 
sätta samman nya ord ur bokstäverna i 
ett givet ord, eller andra ordbaserade 
spel och tävlingar, kommer den vanliga 
ordboken till korta. 

3. Den tryckta ordboken presenterar sam-
ma information för alla användare. Bristen 
på anpassningsbarhet går bara i viss mån 
att kompensera genom att informationen 
struktureras med en tydlig typografi och 
layout. Bland annat bör följande potenti-
ella behov noteras. 

Användarna har olika förkunskapsnivå, 
vilket inte särskilt kan beaktas i en tradi-
tionell ordbok. 
En användares allmänna intresse för vis-
sa typer av ordboksinformation (t.ex. 
för etymologi, källbelägg, uttal) kan hel-
ler inte särbehandlas - alla får samma, 
och därmed ofta ovidkommande, upp-
gifter. 
Resultatet av en sökning presenteras all-
tid lika utförligt - det är inte anpass-
ningsbart till situationen. 
Det finns klart skilda behov hos olika 
användargrupper: skolelever, turister, 
journalister, översättare, invandrare, 
språkforskare m.fl. 

4. Det behövs separata ord böcker för olika 
syften: 

ordlistor med stavning, böjning och av-
stavning 
betydelse-/definitionsordböcker  

uttalsordböcker 
fackterminologiska ordböcker och stan-
darder 
tesaurer 
synonymordböcker 
etymologiska ordböcker 
syntaktiska konstruktionsordböcker 
flerspråkiga lexikon och parlörer 
bildordböcker 
citatordböcker 
lexikon över förkortningar och akrony-
mer 
korsordsböcker, rimordlistor 
namnregister etc. 

För många av dessa ordbokstyper behövs 
dessutom olika varianter för användare 
med olika förkunskaper och olika behov, 
t.ex. för aktivt respektive passivt bruk. 

5. Den tryckta boken är statisk. Texten 
kan i princip bara läsas, inte förändras/ 
uppdateras eller utplånas. 

Nya uppslagsord, rättelser osv, kan såle-
des inte fogas in på sin rätta plats (annat 
än som enstaka, handskrivna anmärk-
ningar). 
Egna noteringar (t.ex. en översättares 
egna termsamlingar eller textexcerpter) 
kan bara i mycket begränsad omfattning 
föras in (för hand). 

Naturligtvis finns det också andra utmär-
kande egenskaper hos det i många avseen-
den förträffliga mediet Boken, men för 
den aktuella jämförelsen med dagens nya 
medier nöjer jag mig här, i huvudsak, med 
dem jag nu nämnt. 

Optiska dataminnen öppnar 
nya perspektiv 
Dagens minnesteknologi har givit oss möj-
lighet att lagra nästan ofattbart stora data-
mängder, t.o.m. på persondatorer. För att 
kunna få ett begrepp om hur de nya me-
diernas egenskaper kan tas tillvara vid 
lexikografisk publicering, skall vi först, 
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mycket kortfattat, ta upp de nya medier-
nas - särskilt de optiska skivornas - bak-
grund och viktigaste egenskaper. 

Sedan Philips 1973 lanserade den första 
optiska videoskivan, Video Long Play (se-
nare kallad LaserVision) har mycket hänt. 
Skivan var ursprungligen avsedd som 
distributionsmediuni för videofilm. Den 
laserteknik som användes för dessa 30-
centimeters skivor har genom åren på oli-
ka sätt vidareutvecklats för att möta nya 
krav; det gäller främst olika former av 
datorstödd användning, exempelvis inom 
s.k. interaktiv video för utbildning samt 
för stora bildarkiv. Laserteknologin har 
alltmer förfinats och givit upphov till nya 
generationer av optiska skivor - såväl för 
publicering och distribution av datorläsba-
ra material som för användarnas egen re-
gistrering av stora dokumentsamlingar, för 
omfattande säkerhetskopiering osv. 

Från det i särklass mest spridda optiska 
lagringsmediet, CD-skivan för musik (vil-
ken började marknadsföras 1983), har vi 
som "biprodukt" fått ett behändigt data-
lagringsmedium, CD-ROM (Compact 
Disc Read-Only Memory; 1985). En 12-
centimeters CD-ROM-skiva rymmer 650 
MB (megabyte, c. 680 miljoner tecken). 
Översatt till mer konkreta mått svarar det-
ta mot ungefär 250000 sidor tryckt eller 
maskinskriven text, vilket innebär c. 1 000 
böcker eller 6 stora uppslagsverk eller 
2000 disketter. Om man skulle ta sig för 
att läsa denna mängd text skulle det ta 
omkring 6 normala arbetsår (om man läser 
150 ord/minut) och åtminstone tre gånger 
så lång tid om man skulle skriva denna 
mängd text. Informationsmängden kan 
tyckas överväldigande stor, men om bilder 
och i synnerhet filmsekvenser skall lagras, 
så ställs mycket stora krav på mediets ka-
pacitet och överföringshastighet. Mediet 
är, som namnet antyder, enbart ett läsme-
dium och liknar därvidlag det tryckta 
mediet. 

De optiska datamedierna kan sägas ut-
göra hela familjer och släkter. De olika  

typerna benämnes med kryptiska akrony-
mer: OD, ODD, DOD, OROM, MOD, 
MOROM, EOD, WMRA, WORM, VD, 
LD, LV, LV-ROM, IVD, CIV, CD, CD-
A, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-
PROM, CD-I, CD-V, CD-IV, CDTV osv. 
Många av de optiska medierna är basera-
de på samma fysiska lagringsstandard, 
men informationens kodning och logiska 
struktur skiljer dem åt. Det finns fn. ett 
90-tal olika sådana system. Inom gruppen 
finns såväl skivor (av flera storlekar, från 8 
till 30 cm) som kort i kontokortsformat. 
Vissa medier kan datorn enbart läsa infor-
mation från, vissa kan av användaren bru-
kas för dataregistrering en gång (och där-
efter läsas ett obegränsat antal gånger) 
och vissa åter kan både skrivas och läsas 
ett obegränsat antal gånger, precis som de 
vanliga, magnetiska hårddiskarna. Lag-
ringskapaciteten hos de optiska skivorna 
är oftast i storleksordning mellan ett par 
hundra miljoner och ett par miljarder tec-
ken. 

En särställning bland datamedier för 
publicering av statisk information intar 
den nämnda CD-ROM-skivan. Några av 
dess utmärkande egenskaper är följande: 

Relativt god arkivbeständighet jämfört 
med magnetiska lagringsmedier: 10-30 
år, i vissa fall upp till 100 år. 
Stor lagringskapacitet: c. 650 MB data 
på en 12 cm CD-ROM-skiva. Denna 
egenskap är särskilt viktig för hantering-
en av "skrymmande" data, som bild och 
ljud. Även vid textlagring bör man räk-
na med att mycket plats (kanske hälf-
ten) behövs, bl.a. för sökindexfiler. 
Hög tillförlitlighet genom automatiskt 
felupptäckande och felkorrigerande ko-
der på skivan. 
Billig att massproducera - under 20000 
kronor för ett original (master) och någ-
ra tior per kopia. Här åker CD-ROM-
tillverkningen snålskjuts på musik-CD-
industrin. 
CD-skivan är i tekniskt avseende väl 
standardiserad, till skillnad från de fles- 
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ta andra skivtyper, som är mer eller 
mindre leverantörsberoende. Detta 
hindrar dock inte att huvuddelen av hit-
tills utgivna CD-ROM-skivor endast 
kan köras på IBM PC-kompatibla dato-
rer, vissa på Apple Macintosh och några 
i Unix-baserade system. Endast ett fåtal 
kan användas i flera typer av system. 
Tyvärr är emellertid accesstiderna rela-
tivt långa - f.n. är medelåtkomsttiden 
oftast omkring 1/2 sekund, dvs. 20-40 
gånger långsammare än för en hårddisk. 

Utöver dessa grundläggande egenskaper 
finns också särskilda tekniker för att kom-
primera bild och ljud. 1 ett par av syste-
men (CD-I, DVI) ryms nu drygt 70 minu-
ters rörlig video i färg med stereoljud, 
alternativt exempelvis 15000 sidor text, 
5000 stillbilder, 6 timmars ljud samt 20 
minuters videofilm, allt på en 12 cm CD-
ROM-skiva, vilket tycktes helt orimligt för 
bara några år sedan. 

Lexikon och uppslagsverk 
i datorn 
De optiska datamedierna har öppnat helt 
nya möjligheter för lexikon och andra re-
ferensverk: 

Vi kan göra en snabb fritextsökning i 
mycket stora textmaterial. Vi är dock 
inte begränsade till att enbart lagra da-
tortillgängliga kopior av texten i de 
tryckta böckerna. 
Även andra informationstyper än ren 
text kan alltså hanteras: ljud (för t.ex. 
uttalsangivelser), stillbildsfoton (i färg), 
diagram, grafik, kartor, rörlig film, ani-
merad grafik, digitala data (för presen-
tation, sökning och bearbetning), pro-
gramkod, adaptiva och dynamiska kun-
skapsdatabaser (i kombination med 
uppdateringsbara medier). 
1 och med att systemet är datorbaserat 
kan verklig interaktion med användaren 
skapas. 

Ett område som just nu utvecklas mycket 
starkt är s.k. hypertext/hypermedier, där 

länkar etablerats mellan olika delar i in-
formationsmängden. Såväl kopplingar 
från ett textställe till ett annat som från 
exempelvis en del av en bild till en detalj-
bild, filmsekvens, förklarande text (jfr 
bildordboken), talad kommentar el.dyl. 
kan realiseras. Detta fält har en mycket 
stor lexikografisk utvecklingspotential. 

Raderbara optiska (eller optomagnetis-
ka) datamedier skapar också nya möjlig-
heter för hantering av egna, större refe-
rensmaterial, t.ex. textarkiv och omfattan-
de terminologiska databaser. Föränderliga 
(dynamiska) databaser, som efter hand 
uppdateras, kan istället vara lämpliga att 
lagra i centrala on-line-system för åtkomst 
via telenät eller datanät. 

Åtskilliga lexikon och uppslagsverk 
finns redan utgivna på optiska skivor 
(företrädesvis CD-ROM) eller disketter 
(för kopiering till hårddisk). Här följer 
några exempel: 

Lexikon 
Microsoft Bookshelf (inkluderar Ameri-

can Heritage Dictionary, Roget's II 
Thesaurus, Barlett's Familiar Quota-
tions, The Chicago Manual of Style, 
Houghton Mifflin Usage Alert and Spel-
ling Verifier & Corrector, m.fl.) 

Oxford English Dictionary 
Le Robert Électronique ("Le Grand Ro-

bert") 
Multilingual Dictionary Database ("Elek-

tronisk Ordbok på CD-ROM" Esselte/ 
Norstedts) 

Dictionary of Scientific and Technical 
Terms (McGraw-Hill) 

Termdok 89 (Walters Lexikon) 
Economics & Trade Dictionary, Medical 

Dictionary, Legal Dictionary (Van 
Dale) 

Computer Dictionary, Business & Office 
Dictionary (INK) 

Comprehensive Dictionary of Japanese 
(Iwanami Shoten) 

Merriam-Webster's Ninth New Collegiate 
Dictionary 
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Merriam-Webster's Definition Dictionary 
& Thesaurus 

Engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok på 
diskett (Esselte/Norstedts) m.fl. 

Uppslagsverk 
The New Electronic Encyclopedia (Gro-

lier/Academic American Encyclopedia) 
Stora Focus (Esselte/Norstedts) 
Compton's Multimedia Encyclopedia 

(som bl.a. innehåller 60 min, ljud (mu-
sik, tal, läten), 15000 bilder (foton, kar-
tor och diagram), en roterbar och för-
storingsbar världsatlas, 45 rörliga film-
sekvenser, Merriam-Webster's Interme-
diate Dictionary och ett talande lexikon 
med över 1500 vetenskapliga termer) 
(Britannica Software) 

International Encyclopedia of Education 
(Pergamon) 

Encyclopedia of Chemical Technology 
(Kirk-Othmer) 

Concise Encyclopedia of Science and 
Technology (McGraw-Hill) m.fl. 

Även olika typer av textsamlingar finns 
utgivna på CD-ROM, exempelvis dagstid-
ningstexter, facktidskrifter, Bibeln och 
många klassiska författares verk. Pro-
gramvaror och systemdokumentation dis-
tribueras nu också på detta medium. 

Vid utgivning av lexikografiskt material 
i datorläsbar form accentueras de upp-
hovsrättsliga problemen. Olika tekniker 
brukar användas för att skydda materialen 
i de elektroniska ordböckerna, särskilt 
kryptering och märkning med fiktiva ord. 
Ju öppnare systemen är för användaren, 
desto mer inbjuder de till att de utgivna 
lexikaliska materialen utnyttjas på ett 
otillbörligt sätt. 

Elektroniska fickordböcker 
Det bör nämnas att ett flertal lexikon nu 
också publiceras som ROM-chips, dvs. 
som läsminnen med fast information, för 
elektroniska "fickordböcker" och "parlö- 

rer". Några av dessa har nu kommit förbi 
leksaksstadiet och är mycket användbara 
produkter. Man anar klart vart utveckling-
en är på väg, även när det gäller rent 
professionellt bruk. 

Franklin Computers har bland annat 
givit ut ett par talande ordböcker (med 
syntetiskt tal) baserade på Websters och 
Collins ordböcker och innehållande nära 
300 000 lexem med definitioner och drygt 
240 000 synonympar. Apparaten tillåter 
uttalsenlig och feltolerant stavning (man 
finner t.ex. den korrekta formen receive 
om man söker på recieve) och mönstersök-
ning (där man saknar vissa bokstäver i 
sökordet). Man får också information om 
avstavning, böjning, avledning, uttal etc. 
Samma företag har även givit ut ett flertal 
stora, tvåspråkiga lexikon i form av såda-
na elektroniska fickordböcker, dessutom 
finns en uppslagsbok och Bibeln tillgängli-
ga på liknande sätt, med mycket goda 
möjligheter att söka i texten. Även några 
avancerade "miniräknare", av annat fabri-
kat, kan för övrigt förses med utbytbara 
lexikonmoduler. 

En av de intressantaste nyheterna 1990 
var Sony Data Discman - en elektronisk 
bok med storlek som en tjock pocketbok. 
Den har inbyggd CD-ROM-spelare (för 8 
cm skivor), ett alfanumeriskt tangentbord 
och en liten bildskärm med flytande kri-
staller (c. 40 tecken x 9 rader). Till denna 
"bokspelare" finns nu en stor mängd elek-
troniska referensverk utgivna. Bland tit-
larna finns flera ordböcker; en av dessa 
innehåller exempelvis 520 000 definierade 
ord på engelska, franska, tyska och ja-
panska, en annan innehåller tekniska och 
vetenskapliga termer på engelska, tyska 
och japanska. 

Framtidens lexikon 
Jag skall som avslutning försöka att sam-
manfatta vilka lexikografiska önskemål 
som de nya teknikerna bör kunna realise-
ra. 
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Den lexikografiska programvarans upp-
trädande gentemot användaren, det s.k. 
användargränssnittet, kan på ett flex-
ibelt och funktionellt sätt anpassas efter 
varierande, individuella behov. 
Vi skall inte behöva använda en mängd 
olika ordböcker för olika användnings-
områden, utan endast en eller några få, 
välstrukturerade och integrerade data-
baser, där utförlig information finns om 
uppslagsform, avstavningsställen, uttal, 
ordklass, böjning, stilvärde, bruklighet, 
fackområde, definition, frekvens, mor-
fologiska och syntaktiska exempel, sy-
nonymer, antonymer, hyperonymer, hy-
ponymer, idiom, etymologi, språkprov 
med källreferenser, översättningar etc. 
Användaranpassade utdrag ur databa-
sen skall kunna göras med varierande 
grad av utförlighet. 
Materialet kan samtidigt vara sökbart 
utifrån en mängd olika (implicita) sorte-
ringsordningar. 
Snabb och flexibel sökning med booles-
ka operatorer (motsvarande ord som 
"och", "eller", "utom"), avståndsrest-
riktioner, variabla sökelement, höger-
och vänstertrunkering (dvs, fall där man 
känner enbart ordets början resp. slut), 
sökrutiner med lingvistisk kompetens 
(för att rekonstruera grundformer ur 
böjnings- och avledningsformer, auto-
matisk sökning på synonymer och hypo-
nymer etc.), fonetisk/approximativ stav-
ning etc. 
Integrering av text, ljud och (rörlig) bild 
möjliggörs; innebörden hos många be-
grepp och förlopp kan klarare och enk-
lare åskådliggöras med tillgång till bild 
och ljud, som komplement till texten. 
En välutvecklad interaktion och en 
kontextberoende on-line-hjälp är nöd-
vändiga förutsättningar för ett använ-
darvänligt system. 
Med s.k. fönsterteknik kan flera ord- 

boksartiklar (och/eller texter) samtidigt 
studeras på bildskärmen. Typografiskt 
tillfredsställande presentation är nu ock-
så möjlig. 
Artiklar (eller delar av dem) måste lätt 
kunna kopieras till egna texter/filer/da-
tabaser eller skrivas ut. Här finns dock, 
som nämnts, vissa upphovsrättsliga pro-
blem. 
Personliga noteringar, egna nya artiklar 
och uppdateringar skall kunna hanteras 
och länkas till publicerade ordboksdata-
baser - en dynamisk, personlig ordbok 
eller termbank. 
Tillfälliga eller permanenta referens-
punkter, "bokmärken", bör kunna ska-
pas. 
Ordböckerna skall kunna integreras 
med fritextsökningssystem, textbehand-
lingssystem (för t.ex. stavningskontroll 
eller avstavning), och översättningssys-
tem, men även kunna ingå i läromedel, 
spel osv. 
Utgivning av kompletterande refe-
renstextsamlingar, t.ex. flerspråkiga, 
parallella, auktoriserade texter, är också 
angelägen. 

Det är ingen tvekan om att datatekniken 
redan idag erbjuder många intressanta 
möjligheter för både lexikografen och 
översättaren, men det gäller att kunna ut-
nyttja teknikens goda sidor utan att falla 
för frestelsen att låta tekniken i sig bli ett 
självändamål. All ny teknik är inte ekono-
miskt försvarbar eller automatiskt kvali-
tetshöjande. Bästa garantin för att vi ut-
nyttjar tekniken rätt får vi om vi skaffar 
oss bättre kunskap om dess förutsättningar 
och egenskaper och lär oss hur den bäst 
kan användas för att rationalisera och för-
bättra vårt arbete. Här finns rika möjlig-
heter till kreativt nytänkande för den som 
utformar framtidens arbetsplats för språk-
arbetaren. 
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Några nyare ord i svenskan 
1 följande lista förtecknas ett antal ord och fraser som upp-
fattats som relativt nya i svenskan och som varit aktuella i 
svensk dagspress under 1990. En del av dem finns belagda 
tidigare men har inte tagits upp i de nyordslistor som förut 
publicerats i Språkvård (nr 1 och 4/1987, 1/1989, 1/1990). 
Anledningen till att dessa ord nu kommit med är att de ökat i 
användning eller fått förnyad aktualitet. Det datum som an-
ges omedelbart efter ordförklaringen eller senare i artikeln 
avser det tidigaste exemplet på ordets användning i skrift som 
vi träffat på. Liksom i de tidigare publicerade nyordslistorna 
anges slutligen också ordens eventuella motsvarigheter i dans-
ka och norska. 

Synpunkter från läsarna på ordens ålder, betydelse och 
användning tas gärna emot. Listan är sammanställd och redi-
gerad av Lena Moberg. 

aktivkort (plast)kort med inbyggd mikro-
dator i form av ett chips som kan lagra 
stora mängder information. Fäst en mik-
rodator på plastkortet istället för en mag-
netremsa! Idén fick den franske journa-
listen och uppfinnaren Roland Moreno 
redan på 1970-talet. Men det var under 
1980-talet som aktivkorten blev verklig-
het. Ny Teknik nr 5 1-52 1990 

aktivt kort aktivkort (se detta ord). 
Lunchkortet är ett s.k. aktivt kort 
med en inbyggd mikrodator, ett chip, 
som "minns" hur mycket pengar som 
sätts in och tas ut. SvD 11/3 1988 [no. 
aktivt kort] 

ansvarig ökad användning under 1980-ta-
let som efterled i sammansättningar, 
t.ex. ADB-ansvarig, dataansvarig, ut-
bildningsansvarig, videoansvarig, fasad-
ansvarig [da., no. -ansvarlig 

bollplank i uttr. vara bollplank åt ngn fun-
gera som diskussionspartner åt ngn. 
1980-talets mitt. Det handlar också om 
att planera och organisera konferenser 
och att vara bollplank åtförsäljningsche-
fen. SvD 18/1 1990 

bropendling sport som innebär att man, 
fastgj ord i en lina, hoppar från en bro 
och pendlar fram och åter under denna. 

Bropendling har blivit en fluga hos ett 
gäng unga Stockholmskillar. DN 13/8 
1990 [no. bruhopping] 

dagkirurgi På ett år har operationsköerna 
nästan försvunnit helt på Huddinge sjuk-
hus. Man opererar mer än någonsin och 
gör det samtidigt billigare än förut. För-
klaringen är övergången till att göra fler 
operationer med enbart lokalbedövning 
och inte full narkos. Det kallas dagkirur-
gi och innebär att patienten skrivs in, 
opereras och skrivs ut samma dag. SvD 
18/12 1990 [no. dagkirurgi] 

ekologisk flykting flykting som lämnat sitt 
land på grund av miljöförstöring. Eko-
nomiska och ekologiska flyktingar från 
Sovjetunionen kommer inte att få stanna 
i Sverige. SDS 22/11 1990 (jfr miljöflyk-
ting i nyordslistan i Språkvård 1/1990) 

ekoturism Ekoturism är en naturintres-
serad turism som söker kunskap om och 
förståelse för livet i till exempel regn-
skogen, och inte sätter lyx och bekväm-
lighetförstpåprioriteringslistan. DN 14/1 
1990 [da. Økoturisme] 

eurojargong jargong präglad av EG-ter-
mer som i mer eller mindre oöversatt 
form överförts från de olika EG-språ-
ken, främst engelskan. Vare sig vi vill 
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det eller inte, "europeiskan" kommer att 
invadera Sverige i och med vårt inträde i 
EG. Trots gediget översättningsarbete av 
termer och regel verk till behörig och kor-
rekt svenska blir det nog svårt att mota 
bort främst anglicismerna inom fack-
språket vid gränsen. [ ... ]Men auktorise-
rade translatorn . . . ser en skillnad på det 
som skrivs och det som talas. Det senare 
faller ofta in i begreppet eurojargongen. 
SvD 17/12 1990 

faxeria [-'ri:a] -n pi. faxerior butik där 
kunderna även kan sända och ta emot 
telefaxmeddelanden. 1989. Tro det eller 
inte, men i Stockholm finns numera 
stans första faxeria - mötespiatsen där du 
tar en fika medan du faxar meddelanden 
över världen. Inom kort kommer det att 
finnas ett hundratal faxerior runt om i 
landet eftersom avtal skrivits med ett an-
tal tobakshandlare. DN 29/4 1990 

femte sjukan Viruset är tidigare känt för att 
orsaka den så kallade femte sjukan hos 
barn, utslag och feber påminnande om 
röda hund och mässling. SvD 5/1 1990 
[da. den femte sygdom] 

föräldravandring organiserad vandring i 
mindre föräldragrupper på gator och all-
männa platser i syfte att förhindra drog-
missbruk och våldsyttringar bland ung-
domar som befinner sig utomhus natte-
tid. Föräldravandringar, polisundervis-
ning i skolan, ett stort antal kvarterspoli-
ser i skolan samt socialarbetare som sit-
ter i polishuset och arbetar är en del av 
medicinen. DN 8/2 1990 

glasnostisk ['-nåst-] som hör samman med 
glasnost (se glasnost i nyordslistan i 
Språkvård 4/1987). DN:s och Sifos opi-
nionsmätningar i Moskva och Leningrad 

ger i sin anspråkslöshet ändå nya 
belägg för hur starkt den glasnostiska 
vårfloden bryter fram genom det förtor-
kade sovjetiska väldet. DN 26/6 1989 
[da. glasnostet] 

globai ökad användning under 1980-talet i 
betydelsen 'total', 'övergripande'. 

ha radar för ha känsla för, instinktivt ana. 

Jag har väl lite radar för vad folk vill. 
DN 14/2 1990 [da. ha (en) radar for] 

höja ribban ökad användning i betydelsen 
'vidga gränserna för vad som är möj-
ligt', 'satsa mera' (jfr även sänka rib-
ban). Men om inte krav höjer ribban är 
det frågan om jag över huvud taget ska 
nämna ordet krav för min del. Det bara 
förvirrar konsumenterna. SDS 20/10 
1989 [no. legge lista høyere] 

kompostmodernism Kompostmodernismen 
kommer att göra sitt intåg på 90-talet, 
ansågs det på NordForm i Malmö när 
Naturskyddsföreningen och Föreningen 
Svensk Form visade upp resultatet av sin 
gemensamma pristävling om ekologisk 
design. SvD 17/8 1990 (jfr postmoder-
nism) 

lättintensiv Nu har han just flyttat till barn-
klinikernas nyöppnade lättintensiv, en 
avdelning som byggts upp just för de så 
kallade kronikerna, barn som behöver 
intensiv övervakning under lång tid. DN 
29/4 1990 

mega- ökad användning under 1980-talet 
som förstärkande förled. megastad 
1977. - megatrend 1983. - megamyller 
Festen är ett megamyller. Enbart kören 
räknar 30000. DN 8/7 1990 - megastjär-
na Hans unika talang gjorde honom till 
en av 80-talets megastjärnor, en super-
nova, den klarast lysande himlakroppen. 
DN 8/7 1990 [da., no. mega-] 

miljöprofii (ett företags) inriktning på 
miljöfrämjande åtgärder. 1987. Under 
90-talet kommer det att ske en funda-
mental förändring i hur vi producerar 
och konsumerar, tror han. De företag 
som har en miljöprofil kommer att vara 
eftertraktade. DN 23/5 1990 [da. miljø-
profil 

miljöreviderad som har genomgått miljö-
revision (se nedan). Amerikanska aktie-
fonder som satsat sina pengar i miljörevi-
derade företag har haft en högre värde-
ökning än mer traditionella fonder. DN 
15/2 1990— miljörevision systematisk ge-
nomgång av ett företags verksamhet i 
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syfte att underlätta företagsledningens 
kontroll av miljöskyddsrutinerna och 
uppnå bättre överensstämmelse med 
miljölagstiftningens krav. 1 USA blir det 
allt vanligare att investerare väljer att sat-
sa pengar i bolag som kan presentera en 
omfattande miljö revision. [.1 Miljö-
revisionerna visar ofta att företagen 
slösar med energi och råvaror, samt att 
det förekommer diffusa, okända utsläpp 
från processerna. [ ... 1 Hittills har ett 
fåtal svenska företag ... i liten skala 
genomfört miljörevisioner vid sina an-
läggningar. DN 15/2 1990 - miljörevisor 
person som utför miljörevision. 1986 

minimjölk mjölk med lägre fetthalt än 0,1 
procent och med tillsats av A- och D-
vitamin. 1 början av september blir det 
ännu trängre i mjölkdiskarna. För då 
börjar den nya minimjölken säljas över 
hela landet. DN 16/8 1990 

måla in sig i ett hörn ökad användning i 
betydelsen 'försätta sig i en trängd situa-
tion'. Man målar in sig i ett hörn. Ju mer 
man fryser priserna för att hejda inflatio-
nen desto större blir påfrestningarna på 
statsbudgeten, säger en diplomat. DN 
11/10 1989 

nedsippringsteori teori som grundar sig på 
antagandet att ett ökat välstånd bland 
de mer gynnade i samhället tenderar att 
"sippra ned" också till de sämst ställda. 
80-talet var i mycket Reagans och That-
chers årtionde. Det ekonomiska funda-
mentet för dessa politiker, som efterapats 
på andra håll, var den så kallade ned-
sippringsteorin (eng. trickle down-theo-
ry). Den gick i korthet ut på att föra en 
ekonomisk politik som främst gynnade 
de "välståndsbildande krafterna", alltså 
de rika. DN 27/4 1990 

nittiotalist ny användning i betydelsen 
'person som är född på 1990-talet'. 
"Kurre" blev Stockholms läns förste 90-
talist. Södersjukhuset vann därmed lä-
nets konkurrens om första barn på det 
nya året. SvD 2/1 1990 (jfr fyrtiotalist i 
nyordslistan i Språkvård 1/1989) 

071-linjen benämning på telefonlinje som 
kan utnyttjas av företag för avgiftsbe-
lagd kundinformation. 071-linjen heter 
det nya medium, där företag kan sälja 
olika typer av information per telefon. 
Sedan en tid tillbaka har nu svenska 
PLUS- och NMT-abonnenter kunnat 
köpa information genom att ringa från 
sin vanliga telefon. Det har varit allt från 
horoskop till börsinformation. DN 1/11 
1990 (annons) [1 Norge kallas motsv. 
teletjänst teletorg 

orkidéämne ämne som intresserar enbart 
ett fåtal specialister och som anses 
mindre nyttobetonat. Orkidéämnen, 
som filosofi, klassiska språk och histo-
ria, som skulle kunna ge insikter som 
dämpade klättermentaliteten, har fått 
minska på sitt utrymme eller helt försvin-
na, medan mer naturvetenskapligt och 
karriär- dvs. klättermässigt nyttiga 
ämnen har fått breda ut sig. G. Adler-
Karlsson, Lärobok för 90-talet, 1990, s. 
266 (motsv. ty. Orchideenfach) 

panterkultur kultur som vänder sig till de 
äldre (jfr benämningen grå panter för 
vital pensionär, belagd i Expressen 
1982, motsv. eng. grey panther). Redan i 
dag är pensionärerna nationens viktigas-
te påtryckargrupp. [ .. . ] 1 takt med att 
denna grupp förlänger sin biologiska, 
sociala och ekonomiska vitalitet, organi-
serar sig .. . kommer behoven av och 
kraven på en särskild panterkultur att 
öka. Pensionärerna har redan tillkämpat 
sig särskilda radioprogram och tidnings-
bilagor, och det råder väl inget tvivel om 
till vem televisionens kaféprogram riktar 
sig. DN 30/12 1990 

pocketpark liten, tillfälligt anordnad park. 
Rysstorget framför Stadsmuseet har för-
vandlats från stenöken till parkidyll. 
[...]"Ritad på en dag - byggd på en 
natt— njut nu" står det på små skyltar vid 
parkgångarna. Och nog njuter stockhol-
marna av "pocketparken". DN 28/8 
1990 

programmeringspenna anordning som av- 
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läser streckkoder för TV-program och 
med vars hjälp man programmerar 
videobandspelare att spela in ett visst 
programinslag. Det finns över 100000 
videobandspelare i landet som går att 
programmera med dessa programme-
ringspennor. De första såldes för nästan 
exakt två år sedan och antalet sålda ökar 
för var dag. SvD 6/4 1989 [motsv. eng. 
digital scanner, no. videopenn] 

riksmedlare inofficiell benämning på per-
son som på regeringens uppdrag leder 
förhandlingarna mellan samtliga parter 
på arbetsmarknaden. Idag fastställs rikt-
linjerna för riksmedlaren Bertil Rehn-
bergs andra försök till riksmedling. SvD 
6/9 1990 - riksmedling inofficiell benäm-
ning på förhandling mellan arbetsmark-
nadens parter under ledning av en riks-
medlare. 1990 

sammetsrevolution benämning på den om-
välvning som ägde rum utan våld i Tjec-
koslovakien i slutet av 1989. 1 dag, ett 
drygt halvår efter "sammetsrevolu-
tionen", kan man i Prag konstatera en 
formlig Masarykkult. SDS 13/8 1990 
[da. flØjlsrevolution, no. flØyelsrevolu-
sjon] 

skyddsköp köp av unika naturområden i 
syfte att skydda dem från förstörelse 
och exploatering. Och sedan flera år 
finns det i Sverige organisationer som 
stöder plantering av nyttoträd i Afrikas 
jordbruksbygder. Varför inte också bi-
dra till "skyddsköp" av hotade, värde-
fulla skogar i Afrika? SvD 21/8 1990 - 
skyddsköpa (jfr skyddsköp ovan). Afri-
kas unika arter är hotade / "Skyddskö-
pa" skog en väg till räddning. SvD 21/8 
1990 

slutare Allt fler slutar sitt arbete och väljer 
en tids arbetslöshet även utan ersättning 
från arbetslöshetskassan....Slutare 
kallar Kjell Eriksson dessa människor i 
brist på annat ord. SvD 18/1 1990 [jfr 
eng. quitter] 

stålkossa mjölkautomat som levererar 
mjölk i lös vikt. Av stålkossan köper vi 

mjölk i lösvikt och med egna flaskor. 
SvD 28/3 1989 

subsidiaritet principen att på central nivå 
behandla endast sådana frågor som inte 
kan avgöras på lokal nivå. Europa är 
alltför stort för en totaladministration. 
"Subsidiaritet" ... är ett slagord inom 
EG, som anger att det som kan skötas 
bäst lokalt också ska ligga där. DN 16/11 
1990 [motsv. eng. subsidiarity, fra. sub-
sidiarité, ty. Subsidiarität; da. subsidiari-
tetl 

sänka ribban ökad användning i betydel-
sen 'göra avkall på sina krav', 'inte satsa 
tillräckligt' (jfr höja ribban). Knappast 
någon av de röster vi hört i sommar 
tillhörde människor som sänkte ribban; 
det är väl det som får oss att lyssna så 
ivrigt i det döende 80-talet. SvD 4/8 1989 

telefonbank Banker med personlig telefon-
service, s. k. telefonbanker, tvingar fram 
nya regler för bankpersonalens arbetsti-
der. Banken stänger inte längre klockan 
tre. DN 25/9 1990 

wok [rimmar på bok] -en, p1. -ar rundbott-
nad stekgryta, använd speciellt vid kine-
sisk matlagning. 1982 [av eng. wok, ur-
sprungligen ett kinesiskt ord; da. wok] - 
woka [rimmar på koka] laga mat i wok. 
Allt måste vara skuret och klart innan 
man börjar woka, eftersom tillagningen 
ska gå snabbt. Ica-kuriren 7/3 1990 - 
wokad (jfr föregående ord). Det finns 
också bland förrätterna "wokade" 
havskräftor och kyckling med grönsa-
ker. DN 9/12 1990 

yuppienalle ficktelefon (se nyordslistan i 
Språkvård 1/1990). Slutet av 1980-talet. 
Ska du skaffa en biltelefon? Ta då ett råd 
av DN Konsument - gå direkt på en 
yuppienalle. För de allra flesta är näm-
ligen en ficktelefon på 900-bandet bästa 
lösningen. DN 2/1 1990 

återvinningsbar som kan återvinnas. Trots 
lovorden till dagens mjölkförpackningar 
arbetar Tetra Pak för fullt med att ta 
fram återvinningsbara kartonger. DN 1/8 
1990 [da. genbrugelig] 
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Frågor och svar 
Svengelska ordmonster? 
Som bekant florerar de "svengelska ord-
monstren" inte bara på det ekonomiska 
området utan lite varstans i samhället. 
Och även om engelskan är mitt moders-
mål blir jag lika bestört som någonsin en 
svensk av att i tid och otid konfronteras 
med allsköns hiskliga språkliga hybrider. 
Särskilt motbjudande är ovanan att använ-
da enbart hälften av ett i engelskan 
sammansatt uttryck, t. ex. grape för gra-
pefruit, college för college sweater, body 
för body stocking, och därigenom kom-
plett utplåna den egentliga meningen. 
Man får hoppas att de individer som 
skapar sådana missfoster någon gång får 
besöka ett engelsktalande land. Där lär de 
raskt upptäcka det pinsamma i att bli to-
talt missförstådda av sitt värdfolk! 

Susanne Heine, filmöversättare 

1 levande språk behövs ständigt nya ord, 
och antingen lånar man dem från något 
annat språk eller så nybildar man ord med 
hjälp av det egna språkets möjligheter. Ett 
tredje sätt är att kombinera lån och ny-
bildning. 

Ett sådant kombinerande kan resultera i 
språkliga hybrider, där en nordisk eller 
germansk ordstam kombineras med en ro-
mansk eller grekisk ändelse. Det finns så-
dana ord i svenskan men de är inte särskilt 
vanliga: seglation, läckage, runolog, bok-
stavera. Även i engelskan uppträder lik-
nande blandformer, t. ex. starvation 
(svält) och truism. 

Mycket vanligare är att ett inlånat ord 
bildar sammansättning med ett inhemskt. 
Tillfälliga eller nya lån låter man ibland 
ingå som förled i sammansättningar, vilket 
gör att orden kan böjas efter svenskans 
regler. Att avvisa ett ord som leasegivare 
bara för att det är sammansatt av ett eng-
elskt och ett svenskt ord förefaller en 
aning förhastat. Ingen människa kan väl  

invända mot ord som babydocka, jeanstyg, 
gospelsångerska, pizzabagare, piståkning, 
där en utländsk förled har kombinerats 
med en inhemsk efterled. Invändningarna 
mot lease och bildningar till detta gäller 
snarare att ordet är besvärligt att stava och 
uttala på svenska. 

Ytterligare ett sätt att hantera ord tas 
upp i brevet. Det består i att man för-
kortar ett långt ord eller uttryck genom att 
helt enkelt ta bort början eller slutet av 
ordet. Det finns mängder av sådana för-
kortningar i modern svenska, som kyl av 
kylskåp, dricks av drickspengar, bio av 
biograf, rea av realisation, rek av rekom-
menderad försändelse osv. 

Även i engelskan är detta ett vanligt 
fenomen, t. ex. photo av photograph, där 
förleden går tillbaka på ett grekiskt ord för 
'ljus', mic av microphone, pop av popular 
music och till och med bus av omnibus 
från det franska voiture omnibus 'fordon 
för alla'. 1 det sistnämnda ordet återstår 
alltså bara den latinska ändelsen för dativ 
plural! 

När man bedömer förkortade uttryck 
som basket, pocket, grape bör man ta hän-
syn till hur de fungerar på svenska och inte 
döma ut dem bara därför att de betyder 
något annat på engelska ('korg', 'ficka', 
'vindruva'). Men kortformerna college och 
body fungerar nog inte så bra på svenska 
(ännu?). 

Man kan jämföra med äldre lån som har 
fått förändrad form eller betydelse i svens-
kan, t. ex. smoking av engelska smoking-
jacket, grogg från det engelska öknamnet 
på en amiral som gav sjömännen utspädd 
rom, biff av beef-steak. På engelska mot-
svaras dessa ord närmast av dinner-jacket, 
whisky and soda (gin and tonic etc.) res-
pektive steak. 

Så visst är det befogat med en varning: 
Man kan inte alls utan vidare använda 
"våra" engelska lånord när man talar eng- 
elska. 	 Margareta Westman 
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