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Språknämndens framtid 
Språknämndens framtid är osäker. Det beror som så mycket annat på det eko-
nomiska läget. Men vi vill fortsätta och tänker fortsätta att verka för det sven-
ska språket. Den som vill stöda Språknämnden kan göra det genom bidrag till 
vår jubileumsfond på postgiro 19 94 75-7. 

Det är ju inte så att svenska språket är det bästa språket i världen, för det 
finns inget bästa språk, objektivt sett. Utan för oss handlar det om det språk vi 
har fått, så som det gör för alla andra. En människa får sitt språk i barndomen 
i sin omgivning. Genom språket lär man sig hur världen ser ut, hur man kan 
bete sig i den och hantera den, vem man själv är, kort sagt: vad som gäller. 
Därför är svenska språket så oersättligt för oss. Språk kan man inte byta som 
man byter skjorta. 

Vi vill fortsätta med att förse våra läsare med texter som säger något tänk-
värt om vårt språk. För det är viktigt att fundera över språket. 1 det här numret 
finns en lång artikel om framtidens språk med den nya tekniken av Hans Karl-
gren. Det finns också artiklar som visar hur svenskan blir trängd på olika sätt i 
EU-sammanhang. Det måste vi tänka på. 

Så har vi förstås som vanligt Frågor och svar. 
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Hans 	 Språkvård och språkstyrning 
Kar/gren 

med framtida teknik 
Hans Karigren, docent i lingvistik, känd språkdebattör i 
dagstidningarna, avled i vintras. Här presenterar han sina 
tankar och idéer om vad som kan hända med språket i fram-
tidens tekniska samhälle. Artikeln ingår i boken "Svenskan i 
IT-samhället" som anmäls på annan plats i detta nummer av 
tidskriften. 

"Språkvårdare håller på med en massa 
löjliga detaljer som inte har märkbar 
effekt i levande livet." 

"Språkreglerare är en alldeles särskilt 
närgången avart i den hord beskäftiga 
planerare som försöker bestämma över 
mitt privatliv." 

Bägge argumenten förekommer, det 
förra särskilt i de nordiska länderna, där 
effektivitet ses som ett överordnat värde, 
det senare mera på andra håll där in-
dividens självbestämmanderätt värderas 
högt. Inte sällan anförs bägge samtidigt, 
trots att de ju kan förefalla oförenliga. 

Ser man på dagens verklighet måste 
man konstatera att det ligger mera i det 
första påståendet än i det andra. Kommer 
den tekniska utvecklingen att ändra på 
förutsättningarna? Kommer språkvården 
äntligen att bli effektiv? Och hos vem 
hamnar makten? Kommer överheten att 
förses med maktmedel - "instrument" - 
för att genomdriva språkregleringar? 

Visioner och gissningar 
Ingenting föråldras ju så snabbt som bil-
der av framtiden. Framtidsvisioner bru-
kar bygga på de allra färskaste iakttagel-
serna i den skrivandes nutid. Ja, de bru-
kar inte ens vara ärliga försök till prog- 

noser utan gjorda i uppsåt att påverka. 
När jag här skriver om inflytande och 
möjlighet till inflytande på språket i en 
mer eller mindre avlägsen framtid är mitt 
underlag självfallet begränsat till det som 
finns åtminstone in nuce i dag; det ännu 
icke uttänkta är det ju bokstavligen 
omöjligt att ha en aning om annat än så 
att det vore överraskande om det inte 
kommer överraskningar. Och jag ska inte 
dölja att mitt uppsåt inte är den opartiske 
prognosmakarens utan är i vid mening 
politiskt. Jag känner både entusiasm och 
oro inför perspektiv där teoretiska hinder 
verkar ligga fjärran åt vilket håll man än 
blickar. 

Mina tekniska framtidsperspektiv är i 
själva verket mera begränsade än så. Det 
är utvecklingen av den datorbaserade 
tekniken för informationshantering och 
kommunikation som jag försöker extra-
polera. Mina kunskaper och min fantasi 
förslår inte till ens en alldeles oansvarig 
skiss - ett s.k. scenario - där till exempel 
genteknik utnyttjas för språklig styrning. 

Förbehåll måste förstås också göras 
för katastrofer i form av atomkrig eller 
stora miljöskred, inte för att sannolikhe-
ten för sådana vore försumbar utan för 
att varje försök till prognos för dylika 
fall ter sig fåfängt. 
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Språkvårdens vanmakt 
Traditionella råd till skribenter är ju en 
blandning av detaljanvisningar på lägsta 
nivå - om stavning, interpunktion, ter-
mer och vissa grammatiska konstruktio-
ner - och välmenande allmänna råd om 
disposition och textgestaltning i stort. De 
senare har inte undergått avgörande för-
ändringar sedan klassisk retorik och 
delar med denna nackdelen av att inte 
vara operationella: det är svårt att ge 
vägledning i konkreta fall och än svårare 
att i färdiga texter uppdaga alla brott mot 
anvisningarna. Det är i praktiken ogörligt 
att restlöst utmönstra barbarismer. 

Med datatekniken hittills har detaljfix-
eringen blivit etter värre. Dagens maski-
nella assistenter för textkontroll är ännu 
närsyntare än den gamle kriarättaren. De 
fokuserar på det lättprogrammerade. 
Med viss framgång kan de datoriserade 
systemen peka ut ord som troligen är fel-
stavade, inkonsekvenser i val av termer 
eller fraser, stilbrott på ord- eller fras-
nivå, såsom ge men taga eller favour 

men color i samma text, och liknande. 
För textkontroll på högre nivåer finns i 
dag praktiskt taget ingenting i allmänt 
bruk. Man kan med viss välvilja säga att 
stavningskontrollprogram som varnar när 
ett ord förekommer två gånger å rad 
("han förklarade att att det var så") har 
nått satslärans nivå; funktioner som upp-
täcker bristande kongruens - "min i fjol 
framlagda förslag", "the decisions taken 
last year has" - har onekligen gjort det. 
Men ungefär där slutar det i dag. För 
syntaktisk kontroll i allmänhet på den 
skrivandes modersmål finns knappast 
någonting vettigt, och för kontroll av 
textprogression och sammanhang i stort 
har marknaden just ingenting att bjuda. 
När datorn kommer med förslag till  

ändring, är det typiskt en annan ordform 
eller en synonym, inte en omformulering 
av ett längre avsnitt eller en omgruppe-
ring av flera avsnitt. De anspråk som 
görs beträffande helhetsanalys med hjälp 
av datorproducerade nyckeltal för läsbar-
het - "lix" med flera - visar sig vid när-
mare betraktande vara minst så löjliga 
som de vid första påseende förefaller 
(vilket inte hindrar att de maskinellt 
framräknade värdena ibland kan vara till 
nytta som tankeställare för mycket med-
vetna stilister). 

Den tillgängliga tekniken har förskjutit 
också den sociala normen. Det är i 
många sammanhang inte längre accepta-
belt att t.ex. skicka koncept med över-
hoppade småord, bläckkludd och och sta-
yat ohc. Vi har vant oss vid att få och att 
kräva bra ytputs, som ingenting betyder 
för läsbarheten (men som kan ge en 
informationsförlust eftersom det blivit 
svårare att se skillnad på ett tidigt utkast 
och ett genomtänkt opus), men finner oss 
i slappa och grumliga formuleringar. 

Den datorteknik som i praktiken har 
inverkat mycket på skrivandet hittills är 
inte alls sinnrika språkstödsfunktioner 
utan möjligheterna att sudda spårlöst 
utan att x:a eller skrapa, att slippa som 
det hette "skriva rent" sidor där det 
mesta var bra samt att kunna kopiera och 
distribuera nästan hejdlöst. Språkvårdsef-
fekterna blir motstridiga: å ena sidan 
minskar hämningarna att korrigera, bätt-
ra och skriva om i många vändor, vilket 
borde leda till en mera normenlig slut-
produkt, trots att ordbehandlaren har lika 
lite kunskap inbyggd om språket som en 
gammal skrivmaskin; å andra sidan har 
det blivit möjligt att snabbproducera text, 
vilket leder till att vi översvämmas av 
illa genomtänkta alster med många 
normavvikelser. Den stilistiska grundsats 
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som blivit mest lidande har hittills varit 
"Fatta er kort!". Även i framtiden kom-
mer troligen rationaliseringsvinster att 
tas ut än som volymökning, än som kva-
litetshöjning, än som större bekvämlighet 
(för skribenten). Avvägningen dessa 
emellan är inte en teknisk fråga utan en 
social: vems tid respekteras mest? 

En effektivitetsdröm 
Bristen på vidare perspektiv i både kon-
ventionella skrivanvisningar och i skriv-
stödprogram beror nu inte på språkvår-
darnas småskurenhet och bara delvis på 
programmakarnas bristande språkliga 
kompetens och obekantskap med prak-
tiskt textarbete. Det är helt enkelt i dag 
oöverkomligt svårt att i stringenta termer 
mer än fragmentariskt beskriva långfibri-
ga språkliga strukturer. Och samspelet 
mellan olika nivåer: redan för att avslöja 
det vanliga skrivfelet frö eller for förför 
behövs åtminstone kraftfull satsanalys, 
för att se när han borde ha varit hon, jul 
borde ha varit juli eller Foikstam borde 
ha varit Foiksam krävs mycket mer. 
Redan ett program för den mest osjälv-
ständiga korrekturläsning skulle behöva 
all den språkliga kompetens som finns i 
de bästa översättningsprogrammen och 
mycket mer därtill - och bli oerhört 
mycket mera användbart eftersom alla 
texter behöver korrekturläsas men bara 
vissa behöver översättas: konstruktionen 
av ett sådant verktyg låter inte så hero-
iskt och är inte lika lätt att vinna fonders 
och journalisters gunst med, men blir en 
av de största utmaningarna för tillämpad 
språkvetenskap under de närmaste år-
tiondena. 

Den teknik som skulle kunna ge språk-
vården tänder finns inte i dag och kom-
mer inte att finnas i morgon, men en del  

därav är under framväxt. Det handlar inte 
främst om bättre apparater, större minnen 
och högkapacitetslinjer utan om metodik 
för att i formella termer precisera språkli-
ga samband. Det behövs enkelt uttryckt 
mera "grammatik", inte mer mackapärer. 
Och det kommer. Lingvistisk forskning i 
sådan riktning pågår i nära anslutning till 
forskning om särskilt artificiell intelli-
gens, psykologi och formell logik. Vi 
kommer att se allt mer interaktiva förfa-
randen, där samspel mellan aktörerna, 
mänskliga och andra, inte bara drama-
tiskt höjer prestanda utan också undan-
röjer hinder som eljest vore i princip 
oöverkomliga. 

När vi för ett principiellt resonemang 
om informationsteknikens inneboende 
möjligheter på gott och ont, måste vi 
hålla i minnet att vi hittills bara sett en 
första början av någonting mycket stort. 
1996 firades 50-årsjubileum av ENIAC, 
som kan anses vara den första datorn i 
modern mening. När jag själv, som i 
skrivande stund ännu inte är folkpensio-
när, hade slutat skolan och skulle ha valt 
yrke, om jag nu gjort det, fanns det ingen 
dator i landet; den första, BESK, som ny 
den snabbaste i världen, kom ett par år 
senare, 1953. Och ingen av de utan tve-
kan visionära personerna bakom ENIAC 
och BESK, ehuru medvetna om att de 
stod vid randen av en genomgripande 
nydaning, anade då att det de kallade 
matematikmaskiner vid kommande se-
kelskifte mest skulle användas som 
skrivmaskiner. Ännu när jag tre år senare 
gjorde första bekantskapen med dessa 
fantastiska maskiner var det siffror, inte 
ord, som stod i centrum. 

Hela teknikområdet är alltså ännu inte 
ens en mansålder gammalt, dvs, mycket 
ungt i språkens värld, där strukturer och 
enskilda ord uthärdat flera årtusendens 
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alla kulturrevolutioner och ändå är igen-
kännliga. Exemplen på att datorer redan 
har gett eller fått makt över språket är 
med nödvändighet marginella. Denna 
brist på empiriska belägg och datorernas 
trots allt undanskymda roll i dagens sam-
hälle får inte förleda oss till att under-
skatta den fundamentala förändring som 
den mekaniserade informationsbehand-
lingen inneburit: vi kan nu över tid och 
rum flytta inte bara färdigformulerade 
tankar utan också lite av någons sätt att 
tänka. Med termer som är näraliggande 
för en språkman: skrift gav någon icke 
närvarande ordet för att hålla en mono-
log, datorn öppnar möjlighet till dialoger 
med avlägsna personer. Eftersom dialog 
är och förblir en i grunden språklig pro-
cess, hur påhittade koder man än använ-
der, kommer datatekniken när den har 
utvecklats att få djupgripande följder för 
vårt sätt att kommunicera. Det är en helt 
orimlig tanke att den inledda informa-
tionsteknikrevolutionen skulle lämna 
våra mänskliga språk i stora drag sådana 
de nu är. Vi vet mycket lite om vad som 
kan komma att ske, men vi bör vara 
beredda på stora och djupa förändringar. 
Även om vi kan skratta åt tidiga över-
drifter om hur snart elektronhjärnorna 
skulle göra underverk, t.ex. översätta 
automatiskt, har insiktsfulla personer hit-
tills underskattat arten av de förändringar 
som skulle komma. 

Det kommer att lyckas att framställa 
datorburet skrivstöd som med mycket 
stor träffsäkerhet pekar ut felskrivna ord, 
ogrammatiska satskonstruktioner, inkon-
sekvent termval, ord och konstruktioner 
som tillhör annat stilskikt (alltför vardag-
liga eller omvänt för lärda för textens 
målgrupp, alltför eller alltför lite kom-
mersiellt präglade, alltför hög- resp. låg-
kyrkliga, osv, osv.), termer brukade i  

annan än rekommenderad betydelse, 
överhoppade eller omkastade led i en 
argumentstruktur, utsagor som är ofören-
liga med vad som sägs på annat håll i 
samma text eller i bakgrundslitteratur. 
Varje sådan kontroll är i enkla fall myck-
et enkel att implementera och kommer i 
svåra fall måhända alltid att ha en fel-
frekvens som är märkbart större än noll; 
var yttersta gränsen för det mekaniser-
bara i mänskligt språk teoretiskt går 
borde de lärde tvista om mer än de gör, 
men det betyder föga för den praktiska 
konsekvensen, nämligen att vi får medel 
till effektiv bevakning av regelefterlev-
naden på alla nivåer. 

Ännu snabbare än den kvalitativa 
utvecklingen kommer troligen den kvan-
titativa att bli. Praktiskt taget all skriven 
text kommer att i ett eller flera steg på 
vägen till sin läsare ha passerat datorer 
med hög språklig kompetens. Postverken 
i egenskap av organisationer för beford-
ran av brev på papper håller redan på att 
avveckla sig själva. De ger upp domän 
efter domän till fax och e-post. Naturligt-
vis kommer lite papperspost att finnas 
kvar till nöje eller nytta, liksom vi i dag 
har bågskytte, roddbåtar, beriden hög-
vakt och kravailpolis till häst, men det 
blir en liten rännil. Bevakningen kommer 
att bli praktiskt taget heltäckande vad 
skrivet språk beträffar. Inte ens det munt-
liga ordet behöver slinka igenom nätet, 
något jag strax återkommer till. 

Detta låter som språkvårdarnas eldora-
do. Äntligen lönar det sig att skriva för-
hållningsorder! 

Standardisering 
1 vilken riktning kommer sådan dator-
stödd språkreglering på bred front att 
verka? Först och främst blir det lättare att 
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åstadkomma enhetlighet, inom en text 
och inom genrer. Konsekvens underlättar 
läsningen och förebygger misstolkningar 
och är i många genrer - särskilt tydligt i 
juridik och handbokslitteratur - ett mål i 
sig. De som strävar mot det målet kom-
mer att lyckas bättre. 

Utarmning? Inte nödvändigtvis, efter-
som det mekaniska systemet inte bara 
kan värna och förbjuda utan också kan 
föreslå alternativ. Men det ligger nära till 
hands att använda tekniken för att 
genomdriva en standardisering som av 
något skäl är önskad. Man kan inom ett 
område - en tidningsredaktion eller ett 
stort företag t.ex. - vilja etablera ett ord-
förråd, vårdat av en ansvarig ordboksre-
daktör eller språkresursdirektör som ska 
svara för tydlighet, lättbegriplighet och 
rätt företagsprofil och som måste ge sitt 
tillstånd innan ett nytt ord införlivas. 

Opersonlig stil? Ja, varje standardise-
ring undertrycker individuella avvikelser, 
det är själva poängen. Inom teknikens 
värld är det erkänt att standardisering på 
rätt nivå ger en rationaliseringsvinst som 
bland annat öppnar möjligheten för inno-
vationer på andra. Det går att göra flera, 
inte färre, kul konstruktioner med Lego 
därför att alla bitar har samma gränssnitt. 
Vi förlorar inga omistliga kulturella eller 
privata värden om vi undantagslöst sta-
var vilken med ett 1, varken mer eller 
mindre. På vissa andra nivåer bör vi akta 
oss för stereotypisering. Var vi väljer att 
främja variation blir en sak vi kommer 
att kunna avgöra på andra grunder än var 
vi tekniskt förmår att bevaka språkbru-
ket. Det blir utrymme för rationella över-
väganden - men också för statuskamp 
mellan skribenter och språkresursdirek-
törer. 

Standardiseringen har redan i dag dri-
vits långt i vad vi kan kalla reglemente- 

rade språk (controlled languages) för 
begränsade ändamål. De är i princip van-
liga mänskliga språk där brukarna ålagts 
en rad strikta begränsningar. Till skillnad 
från konstgjorda språk avses de regle-
menterade vara omedelbart begripliga för 
den som kan det språk som var utgångs-
punkten. Ett exempel är Simplified Eng-
lish - som har tillkommit för att över-
brygga språkbarriärerna i det europeiska 
Airbus-projektet där tekniker från en rad 
språkområden samarbetar. En fransk 
motsvarighet är Franais rationalisé - 
verbet simplifler har en alltför simpel 
klang på franska. Simplified English har 
ett ordförråd som är begränsat till ett litet 
antal uppräknade glosor, förutom ett 
större antal likaledes uppräknade namn 
på flygplansdelar, kemiska substanser, 
kretskort mm. För varje ord anges tillå-
ten ordklass. Ingen mening får vara mer 
än 24 ord, inget stycke längre än 6 me-
ningar. Flertydiga ord och konstruktioner 
har förbjudits. Sålunda får man inte 
använda ordet next, som kan betyda 'den 
närmaste' i rumslig betydelse eller 
'nästa' i tids- eller ordningsföljd. 1 förra 
fallet ska next ersättas med adjacent, i 
det senare med following. 

Flera av restriktionerna, t.ex. begräns-
ningarna på menings- och styckelängd, 
verkar också förnuftiga i den avsedda 
miljön. Som icke uppvuxen med engel-
ska håller jag också med om att det ovan-
ligare adjacent är lättare än next; sådana 
utbyten är vi utlänningar tacksamma för 
liksom över huvud taget för begränsning 
av variationen i prosaiska sammanhang. 
Det berättas att det brukar ta ett halvår att 
lära sig skriva Simplified English, om 
man inte är infödd engelsman, i vilket 
fall det tar längre tid. Det är inte helt sant 
att texten är lätt att förstå utan övning; 
självfallet, skulle jag väl kunna säga, 
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måste en läsare för att kunna läsa rätt 
innantill känna författarens villkor. 

Det bör noteras att Simplified English 
inte har tillkommit för att göra det lättare 
för datorer utan för att människor som 
saknar gemensamt modersmål ska kunna 
samarbeta lätt. Det fanns till en början 
inte ens en specialutformad ordbehandla-
re. Reglementerade språk är inte en följd 
av datorisering, men de kan få spridning, 
och hållas rena, endast med fullgott 
datorstöd. Vi kommer att få se mera av 
den varan. De innebär extrem utarmning 
om man så vill - och en utomordentlig 
chans att överbrygga språk- och bild-
ningsklyftor i en alltmer internationell 
värld. 

Prat och pratighet 
Det talade språket, kan läsaren säga, 
kommer väl ändå att fo••rbli ett andnings-
hål för den som uppskattar spontanitet 
mer än planering. Tal kan väl inte regle-
ras effektivt! Nej, inte lika lätt som 
skrift. Men det finns påverkansmöjlighe-
ter. Först förstås som hittills genom att 
skapa mönster som den talande präglas 
av. Skrivna och talade mönster, de senare 
inte sällan datorproducerade. Tal ande 
automater i dag reproducerar mestadels 
hopfogade snuttar digitalt lagrat inspelat 
mänskligt tal - det som nestorn i svensk 
forskning på området, Gunnar Fant, kal-
lar "tal på burk" - vilket begränsar reper-
toaren och/eller suggestiviteten. De låter 
ofta som monstren i en klassisk skräck-
film eller som Telias kundtjänst och är 
ingenting man vill identifiera sig med. 
Men det blir snart möjligt att producera 
njutbart sammanhängande tal från en 
godtycklig skriven förlaga och detta med 
sådan kvalitet att det kommer att få bred 
användning och bli en viktig förebild. 

För det andra kommer talspråket att 
kunna styras mera direkt. Tekniken att 
registrera och tolka löpande tal närmar 
sig snabbt den nivå där systemet kan ge 
talaren en signal så fort han eller hon 
bryter mot de språkliga föreskrifter som 
utfärdats för låt oss säga förhandlingarna 
vid en viss domstol, föreläsningarna vid 
ett universitet eller framträdanden i en 
TV-kanal. 

Vi kan förvänta oss också inverkan i 
omvänd riktning. Bland annat genom 
blandformer mellan tal och skrift, där 
informationsfiödet är muntligt så att säga 
på en deisträcka. 

Jag tänker särskilt på diktamen, dvs, att 
text först produceras muntligen för att nå 
mottagaren i skriftlig form. Som storska-
ligt fenomen har detta arbetssätt både 
kommit och gått under det nu snart för-
flutna århundradet. Det fick en volym 
utan tidigare motstycke med den första 
mekaniseringen på kontoren, då skrivma-
skiner och maskinskriverskor gjorde sitt 
intåg, och blev under seklets sista tredje-
del allt ovanligare i och med att kvinnlig 
arbetskraft blev nästan lika dyr som man-
lig och de unga cheferna soulagerades 
med en statusdator för att de inte fått 
egen sekreterare. Pendeln kommer att 
svänga igen. När taltolkningsförfarande-
na blir så bra att diktamen blir bekväma-
re, inräknat mödan att städa bort hörfel, 
kommer vi att få ett flöde av snabblagad 
text. Det kommer att dröja innan vi får 
redigeringsprogram värda namnet, mäkti-
ga att ta bort upprepningar, stuva om i 
läsarvänlig ordning, ta bort ovidkomman-
de avsnitt som kommit med av farten från 
ett tidigare skriftstycke i snarlikt ämne. 
De stora volymerna ytputsad men pratig, 
illa strukturerad text kommer att påverka 
vår språkkänsla och vår stil också när vi 
författar mera genomtänkta opus. 
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Språkdisciplin och 
maktmedel 
Nordisk språkvård har en charmerande 
tradition av frivillighet. Språkvårdsorga-
nen är inte statliga och saknar formella 
befogenheter att ingripa. Vår lagstiftning. 
som eljest reglerar stort och smått, säger 
nästan ingenting om språket. Skrivanvis-
ningar är inte rättsligt bindande annat än 
möjligen indirekt såsom arbetsinstruktio-
ner för vissa anställda. De framställs i 
stället som goda råd som den enskilde i 
eget välförstått intresse har anledning att 
ta till sig. 

Denna strävan att avmoralisera språk-
vården är falsk. Språkbruk kan aldrig 
vara den resandes ensak. Det är fult att 
missbruka språket. Det är inte alls säkert 
att den som skriver illa misslyckas att 
överbringa sitt budskap till läsarna eller 
tappar läsare. Effekten kan bli att arbete 
obehörigen flyttas från skrivare till läsa-
re. Eller till tredje man: kommunikatio-
nen fungerar ostört, men verktyget trub-
bas av. Den som skriver biljon i betydel-
sen miljard blir kanske utan möda rätt 
uppfattad, t.ex. därför att läsaren vet att 
statsskulden dessvärre inte rör sig om 
enstaka miljarder, men medverkar till att 
ordet biljon i andra sammanhang blir vil-
seledande eller oklart. Ibland kan miss-
bruk rent av löna sig för alla de primärt 
inblandade. Överord kan ge effekt för 
stunden men leda till språklig inflation. 

En viss enhetlighet i bruket är i själva 
verket yttersta förutsättning för språkets 
funktion. Det finns rationella skäl för 
språkgemenskapens företrädare att se till 
att normerna efterlevs, förutom att plane-
rarnas ego kräver det. Men vare sig dt 
är rationellt eller inte kommer de som 
makten haver inte att nöja sig med att ge 
råd utan de kommer att tillgripa tvångs- 

medel, med en återhållsamhet som växlar 
med maktens konjunkturer. 1 ett politiskt 
klimat liknande det vi här i landet har 
just nu är väl vittgående statlig språkreg-
lering inte acceptabel, men att en tid-
ningsredaktion eller industrikoncern vid-
makthåller sin språkliga profil med visst 
tvång vore knappast kontroversiellt. Vil-
jan att utöva makt kommer inte att sak-
nas; vilka maktmedel kommer att stå till 
buds? 

1 och med att överträdelser kan regist-
reras nära nog fullständigt, kan gängse 
sanktioner mot avvikare sättas in: avdrag 
på lön, utebliven befordran, avsked, 
straff vid upprepat missbruk. Läsbarhets-
beräkningar har redan använts på vissa 
kvällstidningar för att mäta journalisters 
duglighet och därmed indirekt bestämma 
deras avancemangsmöjligheter. Arbets-
givare kan utveckla metoder för språklig 
betygsättning, med de konsekvenser de 
väljer att ge sådan lämplighetsgradering. 

Man kan inhibera överföring av med-
delanden som inte håller måttet. En 
mening där det står vi är ... glad eller där 
interface eller controller figurerar bland 
idel svenska ord tas helt enkelt inte emot 
av systemet. Om "systemet" är rikstäck-
ande eller omfattar en hel koncern eller 
ett globalt nät av kolleger och har legalt 
eller praktiskt monopol inom sin räjong, 
är detta en verksam sanktion. 

Man kan vägra att ta emot meddelan-
den som inte har specificerade språkliga 
egenskaper. En del myndigheter betrak-
tar redan i dag ansökningar som inte är 
skrivna enligt myndighetens formulär 
eller rent av på dennas blankett såsom 
icke ingivna, och det finns monopolföre-
tag som inte noterar beställningar som 
inte har formulerats på begärt sätt. 

10 	4/97 



4. Man kan låta rådgivning bli så på-
trängande att brukaren i trötthetens teck-
en faller till föga. Om systemet genom en 
funktion som inte går att ställa av stän-
digt oombett påpekar att det bör heta den 
här när jag skrivit denna, orkar jag till 
slut inte insistera. 

Man kan också skapa mjukare och diskre-
tare blandformer. Systemen kan om man 
så vill konstrueras t.ex. så, att de går trögt 
om man inte väljer det förutsedda alterna-
tivet. Om skärmen visar ett timglas i 4 
sekunder, under vilka systemet inte tar 
emot signaler från användaren, när man 
skrivit icke och i 8 sekunder när man skri-
vit ej, kommer folk till vardags att nöja sig 
med negationen inte. Man kan låta portot 
eller kommunikationsskatten beräknas på 
en kvantitet där vissa oönskade konstruk-
tioner väger tyngre, låt oss säga en funk-
tion där kvadratsumman av meningarnas 
längd ingår. Det finns kort sagt en uppsätt-
ning bättre metoder att dressera människor 
än att ge strömstötar vid olydnad. 

Tvångsmedel av dessa slag förutsätter 
att makt redan är koncentrerad. Många 
finner det lugnande att den senaste infor-
mationstekniken har visat en decentrali-
serande tendens. Praktexemlet på icke-
hierarkiska system är Internet, som onek-
ligen berövat stater, televerk, förläggare 
och tryckeriägare faktiska monopol. Det 
är för ett liberalt hjärta hugnesamt att 
konstatera, att toppstyrning inte alltid är 
det effektivaste, ens som kybernetiskt 
system inom ett maskineri, och höra tek-
niker förorda många mera autonoma 
maskinella aktörer som delvis arbetar i 
egen takt i lös interaktion. De entusiastis-
ka skildringarna av sådana lösningar 
sammanfaller stundom nästan ordagrant 
med klassiska utopier om samhällen med 
individer i frivillig samverkan. 

Vad jag hävdar är heller inte att infor-
mationstekniken måste skapa maktkon-
centrationer; den kan användas som 
verksamt vapen i kamp mot makt- och 
informationsmonopol. Vad jag vill fram-
häva är att tekniken ger medel att bevara 
och förstärka faktiska maktkoncentratio-
ner som av det ena eller andra skälet har 
uppstått så att vissa förskjutningar blir 
irreversibla processer. 

Konsumentmakt 
Resonemangen hittills handlar om makt-
fördelningen mellan den skrivande eller 
talande individen och centrala organ 
såsom redaktionsledning eller offentlig 
förvaltning. Men det finns minst en part 
till: läsaren. Denne kan förstås som hit-
tills rösta med fötterna eller eljest indi-
rekt påverka värderingar och regelverk. 
Men kommer läsaren att direkt kunna 
göra sina språkliga preferenser gällande? 

Inkommande elektronisk text kan redi-
geras innan man läser den, med samma 
medel som vid skrivning. Det ärju redan 
i dag lätt att justera radbredd och typ-
snitt. Ingenting hindrar mig som läsare 
att låta min assistent stava om mej till 
mig, karaktärisera till karakterisera, 
California till Kalifornien, på Lidingö till 
i Lidingö osv, osv, om jag trivs bättre 
med det. Nästan alla ordbehandlare er-
bjuder inställningar som genomgående 
ändrar sättet att skriva datum och dcci-
malbråk så att de överensstämmer med 
de konventioner användaren föredrar. 
Det är inte särskilt svårt fastän inte i alla 
enskildheter trivialt - att normalisera lit-
teraturhänvisningars form. 

Låt oss tänka oss några tusental lik-
nande små steg till att börja med, och vi 
har redan en avsevärd användaranpass-
ning, som gör att vi slipper se, och påver- 
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kas av, andras mönster. Detta ger då en 
tendens i divergerande riktning. 

För att varje läsare ska få texten i 
önskad form, måste den skrivande ibland 
lämna mera uppgifter i sak än han eller 
hon eljest hade gjort. Den skrivande 
måste t.ex. ange förnamnen explicit på 
citerade författare för att systemet ska 
kunna tillgodose både de läsare som vill 
ha litteraturhänvisningar med utskrivna 
förnamn och dem som bara vill se initia-
lerna. Går vi långt i riktning mot konsu-
mentinflytande, måste skribenten mer 
eller mindre övergå från att skriva löpan-
de text på eget initiativ till att besvara 
frågor och fylla i formulär. Därmed är vi 
framme vid en annan utvecklingslinje, 
den mot datorgenererad text. 

Text utan författare 
Ett ganska litet barn kan lära sig räkna ut 
att 7 gånger 13 blir 91. Det är betydligt 
svårare att komma på att 91 är 7 gånger 
13. Med större vana och erforderliga red-
skap går bägge delarna snabbare, men 
faktoranalys är och förblir svårare än 
gångring. Det är visserligen egentligen 
samma sak fast åt andra hållet: förstår 
man sig på multiplikation, lyckas man ju 
alltid hitta faktorerna till ett givet tal, förr 
eller senare. Men asymmetrin består. kr 
talen stora nog, kan man med visst tåla-
mod för hand multiplicera ihop dem till 
en produkt som det är praktiskt taget 
ogörligt att dela upp i faktorer med de 
bästa datorer och program. Vissa proces-
ser går lättare i ena riktningen än andra. 

På det språkliga området har det visat 
sig, lite överraskande, att det är en stor-
leksordning svårare att analysera givna 
uttryck och ta reda på vad de ska betyda 
än att konstruera ett uttryck med givet 
innehåll. Det lyckas bättre att, som det  

heter, generera sammanhängande texter 
som förklarar vad som står i en uppsätt-
ning tabeller än att på svenska återge det 
som redan är uttryckt på begriplig engel-
ska, det senare en skenbart enkel och 
mekanisk uppgift. När systemet för över-
sättning av väderleksrapporter mellan de 
två officiella språken i Kanada behöver 
förfinas, ersätter man det med ett system 
som författar direkt på de bägge språken 
utgående från en meteorologisk modell. 

Lättheten och säkerheten vid genere-
ring av text kommer att ge oss mera 
massproducerade texter utan författare i 
gängse mening. Det behöver inte sägas, 
att de perfekt återspeglar de i genere-
ringsprogrammet inbyggda språkspecifi-
kationerna; frågan blir i vad mån de 
kommer att stämma med mönstren för 
mänskligt språk. De brukar göra anspråk 
på att vara utan vidare begripliga för oss 
människor, detta kommer inte alltid att 
vara sant. 1 varje fall kommer det att 
behövas tillvänjning. Och framför allt, 
vad som är av intresse för oss just nu, 
dessa texter kommer att påverka stilkäns-
la och språkvanor. Vare sig vi eller några 
andra vill det eller ej, kommer de att fun-
gera som mönster för vårt spontana skri-
vande och talande. 

Läsa och skriva - 
en överdriven distinktion 
När skrivandet delvis består i att tillhan-
dahålla underlag för en textgenerators 
arbete, när läsningen delvis består i att 
avlocka ett system svar på frågor med 
specifikation av hur man vill ha svaren 
språkligt utformade, vem är då författa-
ren? Den som vill ha någonting sagt och 
eventuellt angett synpunkter på hur det 
ska presenteras? Den som beställer en 
rapport i viss form om det han eller hon 
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vill veta? Eller den som konstruerat sys-
temet som med viss hänsyn till avsända-
res och mottagares önskemål formulerat 
något som liknar sammanhängande text? 
Frågan blir, när användaranpassningen 
drivits långt och många aktörer är inblan-
dade, närmast meningslös. Den som 
"skriver" kommer att behöva läsa frågor 
och anvisningar, den som "läser" kom-
mer att behöva skriva instruktioner och 
specifikationer i en avancerat interaktiv 
miljö. Rollerna växlar från sekund till 
sekund. 1 en multimedial miljö är alla 
samtidigt mottagare och avsändare. Den 
fråga som däremot förblir meningsfull 
och som inte får tappas bort i beundran 
för all rationalitet och elegant automatik 
är vem som bestämmer över innehåll och 
form: den ena eller andra kommunikan-
ten eller någon instans mellan eller över 
dem. 

Innehåll och form, skrev jag. De två 
kan ju när det handlar om mänskligt 
språk inte hållas riktigt åtskilda vare sig i 
praktik eller teori, ens när man vill. 

Styrning genom språk 
Goda rationella skäl kan som sagt anfö-
ras för språklig disciplin inom en organi-
sation eller ett helt samhälle. Men språk-
lig disciplin kan nyttjas i andra syften än 
att göra språket mera tjänligt för brukar-
na som kollektiv. Om en språklig kon-
trollapparat fungerar effektivt, kommer 
makthavare att söka utnyttja den för att 
tygla mänskor på andra sätt. Kommer det 
att lyckas? Kan man genom språklig 
styrning lära folk att tänka lojalt och 
förebygga att de tänker oppositionellt? 

Det hävdar som bekant George Orwell 
att man kan i den berömda romanen 
1984, skriven 1948 och förlagd till det då 
avlägset framtida 1984. Den, liksom den  

sex år tidigare tillkomna ännu mera sug-
gestiva Kallocain av Karin Boye, byggde 
på intrycken av de totalitära regimer som 
var aktuella i folks medvetande på 40-
talet och borde vara det i dag. Vi har nått 
och passerat år 1984 utan att mardröm-
marna gått i uppfyllelse, men ingenting 
av vad som hänt i väridspolitiken sedan 
dess eller vad vi har hört om diktaturers 
inre funktion ger oss fog att slå bort tan-
ken att sådana regimer kan uppstå. Viljan 
finns och kommer att finnas hos vissa 
politiker även i civiliserade länder att 
med alla medel styra andras liv och tän-
kande. Kommer det att bli tekniskt möj-
ligt att göra det så totalt? 

Visionen var tekniskt orealistisk med 
1948 eller 1984 års teknik, av samma 
skäl som dagens ymniga telefonerande 
hade varit omöjligt 1914 eftersom det 
skulle krävt flera telefonister för att 
koppla samtalen än staden har invånare. 
Den totala övervakningen blir för perso-
nalintensiv, om brev och telefonsamtal 
ska övervakas manuellt. Men i dag kan 
vi maskinellt snabbplöja praktiskt taget 
obegränsade textmassor och avstämma 
dem mot tillåtna lexika och frassamling-
ar, och vi närmar oss den tidpunkt då det 
blir möjligt att maskinellt tolka ordaly-
delsen av avlyssnade samtal. En ständig 
bevakning i realtid av en befolknings 
hela språkliga beteende blir möjlig. 

Men räcker språklig disciplin till för 
tankemässig disciplin? 1 ett bihang till 
romanen utvecklar Orwell i vetenskapli-
ga termer principerna bakom framtidssta-
tens språk, Nyspråk. Resonemanget illus-
treras mest med exempel från ordförrå-
det. Genom att ge de värdeladdade orden 
rätt valör, i vissa fall en lämplig dubbel-
betydelse, och inte tillhandahålla uttryck 
för negativa eller ifrågasättande attityder 
mot det bestående, skulle överheten 
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kunna göra det omöjligt för en oliktän-
kande att uttala sig kritiskt, ja ens att 
tänka kritiskt, samtidigt som språket lik-
väl skulle vara kapabelt att vara redskap 
för intellektuella ingenjörsmässiga upp-
gifter. 

Tanken inger hälsosam skräck. Men 
Orwell hade helt enkelt fel när han trod-
de - eller låtsades tro, ty även bihanget 
är en del av fiktionen - att man skulle 
kunna styra innehållet genom att frysa 
formen. Han bortser från dynamiken i 
mänskligt språk. Saknar vi ett färdigt ord 
för en tanke, skapar vi som brukare nya 
ord eller ordsammanställningar. Det går 
att skriva en programmeringshandbok på 
samiska, och det gick att skriva om kris-
ten ödmjukhet på det som var vikingar-
nas tungomål. Hindras vi att införa nya 
stammar, sammansättningar och avled-
ningar, förskjuter vi innebörden i ord och 
ordsammanställningar. Saknar vi ordet 
drullig, säger vi att chefen är fyrkantig 
eller bär sig åt som en elefant i en pors-
linsbutik; liknelserna behöver inte som i 
de fallen vara etablerade för att förstås av 
den som vill förstå. En begränsning på 
ytan, t.ex. ett förbud att använda glosor 
som inte är upptagna i en sanktionerad 
förteckning, gör det trögare men inte 
omöjligt att säga något opassande. Det 
skapar en fördröjning men ingen garanti 
mot nytänkande. Också inom ramen för 
ett konstant ordförråd kan ett språk 
semantiskt utvecklas åt olika håll genom 
samspel mellan språkbrukare. En ensam 
språkbrukare kan däremot inte göra 
mycket utan resonans från några andra. 
Ensam gör man inte revolution, och sä-
kerhetsorganens uppgift brukar ju också 
alltid vara att på tidigt stadium hitta 
maligna celler. 

Ett övervakningssystem som bygger 
på förfinad lingvistisk analys kan utan 
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tvekan öka fördröjningen. Man kan före-
bygga oavsedd användning av ordet fyr-
kantig genom att förbjuda ordet som 
bestämning till människor, men ett oge-
nomträngligt tak för semantiska vildskott 
förefaller i princip vara omöjligt att 
bygga. 

Däremot torde det bli allt lättare att 
med hög träffsäkerhet känna igen texter 
med förgripligt innehåll. Dokumentalis-
ter världen över kämpar redan med viss 
framgång med problemet att maskinellt 
klassificera dokument efter tema. Proble-
met ställs på sin spets när elektronisk 
post får verklig spridning. Framsynta 
politiker och tidningsredaktioner förbere-
der redan metodik för att ta hand om 
tusentals väljarbrev och insändare per 
timme, underrättelsetjänsterna har satt 
dessa problem högt upp på dagordning-
en. Det är lite för svårt för dagens teknik 
- och restlöst kommer det aldrig att lyck-
as - att få datorer att tolka (somliga säger 
med skamlös förenkling "förstå") text, 
men förmågan att med utgångspunkt från 
viss förhandskunskap i det avhandlade 
ämnet göra det någorlunda riktigt för-
bättras dramatiskt dag för dag. Vi kom-
mer att se en kapplöpning mellan över-
vakningsmyndigheternas analysförmåga 
och de övervakades finurlighet att hitta 
inlindade ordalag. Det blir ett slags 
språkstyrning det också, i individua lise-
rande riktning. 

Individualiserad 
masskommunikation 
Vi är vana vid att föreställa oss totalitära 
regimers propaganda som onyanserade 
budskap från skränande högtalare, bras-
kande banderoller och urtråkiga tidning-
ar. 1 sin extrema form är denna mångfal-
digade enfald en 1900-talsföreteelse, be- 



tingad av en teknik som möjliggör mass-
kommunikation till priset av att ingen 
differentiering görs med hänsyn till mot-
tagama. Med informationssystem där 
meddelandena går till adresserade motta-
gare kommer både politiska och kom-
mersiella budskap att bli skräddarsydda 
för att nå bästa effekt. Läsaranpassningen 
behöver inte begränsas till vad läsaren 
själv önskar. 

Centrala samhällsorgan kommer att 
kunna förfoga över mycket väl under-
byggd kunskap om varje medborgares 
profil. En grov överslagsberäkning visar 
att redan befintlig teknik räcker för att i 
ett befolkningsregister under varje per-
son uttömmande registrera allt vad denne 
under sin livstid har skrivit, sagt, läst 
eller hört, med undantag möjligen för 
vad som tilidragit sig vid personliga 
möten utan förmedling av telekommuni-
kation, det senare en allt mindre andel av 
totalvolymen. Ordagranna förhandlings-
protokoll blir enligt en tumregel 24 A4-
sidor (18 normala boksidor enligt gam-
mal boktryckarstandard) per oavbrutet 
pratad timme; det motsvarar en talhastig-
het av 200 stavelser per minut, vilket är 
en ihärdigt malande långsam talares has-
tighet men högt som genomsnitt. Den 
som under hela sin vakna tid, 16 timmar 
per dygn, utan att tiga eller sakta ner t.ex. 
för att lyssna eller läsa, håller den takten 
i 80 år presterar ändå inte mer än cirka 
16 Gb text, som med enkla förfaranden 
skulle kunna komprimeras avsevärt och 
rymmas på hårdskivan i vad som i dag 
säljs som en ordinär persondator. Det 
vore också enkelt att registrera vem eller 
vad vederbörande varit uppkopplad till 
och därmed också notera merparten av 
vad han eller hon har läst och hört, lik-
som vi kan få alla samtal specificerade 
på en telefonräkning. Inte heller den in- 

formationen blir särskilt skrymmande. 
Man kan alltså dokumentera en persons 
språkliga erfarenheter in extenso, låt vara 
ytligt. Sammantagna ger sådana levnads-
beskrivningar ett klargörande nationellt 
eller globalt sociogram. 

Varje försök att begränsa insynen bru-
kar mötas med indignation. "Den som är 
oskyldig har ingenting att frukta och bör 
inte sabotera vällovlig offentlig verksam-
het." Förbud mot kryptering med nycklar 
som är okända för myndigheterna har 
införts i en rad länder med lång demo-
kratisk tradition och förbereds i vårt 
land. Protesterna har varit påfallande låg-
mälda. Kritiska remissinstanser, angeläg-
na att inte framstå som ointresserade av 
kampen mot narkotikahandel och illegal 
invandring, har åberopat sådant som 
praktiska olägenheter för företag men i 
regel bara försiktigt hänvisat till de prin-
cipiella skälen. 

"Systemet" kommer att veta vilka ord 
och i alltmer förfinad mening vilka for-
muleringssätt personen brukar föredra, 
vilka han eller hon aldrig hört eller troli-
gen inte uppfattar på avsett sätt osv. 
Beroende på kända språkvanor hos den 
som ska påverkas kommer samma före-
teelse måhända av textgeneratorn att be-
tecknas som ohederlig, osjysst, okollegi-
al, svndig, osolidarisk, finansvalpig, in-
adekvat eller strukturstörande. Detta 
kommer att skapa en utveckling i indivi-
dualiserande riktning. 

Det finns ingen anledning att tro att 
flödet från officiella organ blir homo-
gent. Vi kan betvivla de högsta styrandes 
förstånd i olika avseenden, men de bru-
kar vara språkligt begåvade, och det 
finns i varje fall ingen anledning att anta 
att de kommer att få svårt att rekrytera 
skickliga personer till intressanta textbe-
arbetningsuppgifter. 
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En trädgårdsmästare vill gallra och 
inte bara så. Ett sätt att skapa homogeni-
tet i ett samhälle är att hejda inflödet. 
Om någon till äventyrs tycker att förfat-
taren ser troll på ljusa dagen när han häv-
dar att dessa bekymmer angår oss, kan 
erinras om att vi efter världskriget i dju-
paste fredstid sett åtminstone en propå 
om långtgående censur i Sverige, när en 
grupp tongivande politiker föreslog för-
bud mot privata satellitantenner ("para-
boler") med den uttryckliga motivering-
en att detta undanröjde de offentliga 
organens möjlighet att styra informa-
tionsinflödet till landet. 

Ovälkomna inflytelser kan elimineras 
med den gamla primitiva metoden att 
stoppa brev och stänga kanaler, men 
öppen censur väcker motkrafter. Effekti-
vare, och språkligt intressantare, är att 
redigera om inkommande meddelanden 
så att främmande substans opereras bort 
utan att det uppstår synliga ärr. Här kom-
mer kundanpassningen väl till pass. Om 
alla ändå inte får samma tidning, är det 
inte iögonenfallande om jag saknar något 
som står i grannens. Varför skulle man 
ha berättat för mig att General Foods 
informationsdirektör blivit jordbruksmi-
nister när jag annars alltid väljer bort 
jordbrukspolitik? Om det finns en rad 
"intelligenta" aktörer mellan avsändare 
och mottagare, blir det vanskligt att skil-
ja mellan oavsiktliga funktionsfel - såda-
na kommer alltid att finnas och bli flera 
ju mera komplexa systemen blir - och 
avsiktliga förvanskningar. De härskande 
kommer inte längre att ha intresse av 
enhetlighet. 

Sänka sig till datorernas nivå 
De framtidsutsikter jag hittills diskuterat 
har förutsatt en svindlande hög förmåga 
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hos våra tjänare. Under en lång tid ännu 
kommer vi att leva omgivna av oumbär-
liga robotar som visserligen behandlar 
texter kostnadseffektivt men gör det på 
ett valhänt sätt. Vi kommer att överösas 
med texter som är framställda eller bear-
betade - översatta t.ex. - av automater 
som påstås arbeta med vad tekniker kal-
lar "naturligt språk", vilket visar sig vara 
en odefinierad utvidgning av en obe-
stämd delmängd av ett mänskligt språk, 
vanligen engelska. Likaså kommer vi att 
behöva skriva något slags maskinesiska 
- inte nödvändigtvis samma som flyter 
ur maskinerna - för att göra oss förståd-
da av vår maskinella omgivning. Själv-
fallet kommer dessa vanor att påverka 
oss även när vi kommunicerar med var-
andra, liksom småbarnsföräldrar ibland 
börjar tala barnspråk sinsemellan. 

Dessutom kommer mycket av vad vi 
skriver att vara riktat både till mänskliga 
och maskinella läsare. Vi kan redan iakt-
ta att författare väljer rubriker och for-
muleringar i själva texten för att kunna 
fånga uppmärksamheten hos enfaldiga 
dokumentsökningssystem. Det är alltså 
inte bara uppräkningar av nyckelord eller 
klassifikationskoder som anpassas nedåt 
till maskinernas fattningsgåvor. Likaså 
finns det medvetna stilister som undviker 
det som man vet blir svårt för översätt-
ningsprogramrnen, liksom en härdad in-
ternationell politiker väjer för uttryck 
som han vet överstiger tolkarnas förmå-
ga. Ju betydelsefullare de maskinella 
sökningarna och bearbetningarna blir, 
desto större blir denna effekt; till en viss 
gräns blir det värre, ju bättre maskinerna 
arbetar. 

1 vilken riktning kommer härmandet 
av maskinernas härmande att verka? 
Som språkman blir jag misstänksam när 
jag hör uttrycket "naturligt språk". Också 



en ergonomiointresserad ingenjör borde 
ha gjort den grundläggande upptäckten 
att det finns flera olika mänskliga språk, 
även om man vid fördjupat studium kan 
hitta några bärande gemensamma kon-
struktionsidéer. Men även uttrycket "na-
turliga språk", i plural, leder tanken vill. 
Alla kända mänskliga språk bär spår av 
medveten styrning; de har inte vuxit 
människors vilja förutan som svampar ur 
jorden eller lymfkärlen i vår kropp. Det 
är praktiskt meningslöst att skilja mellan 
naturliga och konstgjorda språk; det är en 
osmält rest av klassiskt grekiskt filosofe-
rande om det naturgivna och det konven-
tionella som antiteser. 

Intressantare än ett sådant motsatstän-
kande är vilka egenskaper hos våra gäng-
se mänskliga språk, vilket slags "natur-
lighet", som man har lyckats bygga in i 
apparaturen. Det brukar först och främst 
vara en viss ytlig likhet med gängse 
språk - mångordighet, långa termer, eng-
elsk stavning, oavsiktlig flertydighet - 
som ibland får matematikens och logi-
kens formelspråk att framstå i förklarad 
dager. 

Den naturlighet som hittills nästan helt 
saknats är den som kanske är avgörande 
för att våra språk fungerar så bra som de 
gör i så många situationer: förmågan till 
successiva steglösa betydelseförskjut-
ningar i samspel mellan språkbrukare, en 
ständig föränderlighet till priset av en 
vaghet som dock i varje ögonblick kan 
reduceras genom dialog. Eftersom vi i 
skolan övas att observera och undvika 
språkliga missförstånd, har vi en benä-
genhet att glömma bort hur smidigt språ-
ket till vardags faktiskt fungerar. Visst 
kan det bli oreda i livsmedelsstatistiken 
om den ene räknar mjölk till mat och den 
andra till dryck, men i ett normalt samtal 
klarnar sådana oöverensstämmelser i all- 

mänhet efter en kort insvängningsperiod. 
Det räcker med att den ene råkar nämna 
"mjölk och andra matvaror". Den ömse-
sidiga språkliga anpassningen under 
samtal - och den snarlika anpassningen 
till författaren vid läsning - sker oavbru-
tet på alla språknivåer och i huvudsak 
omedvetet; definitioner tillgrips bara i 
yttersta nödfall. 

Modelleringen av detta samspel, som 
är en så väsentlig del av mänskors 
umgänge, har nätt och jämt påbörjats. De 
språk datorerna kan hantera i dag är, 
både då de kallas koder och då de kallas 
naturliga, låsta, utan annan dynamik än 
den - låt vara i princip obegränsade - 
möjligheten att uttryckligen införa nya 
definitioner. Lättillgängligheten är till 
stor del ett sken, eftersom uttrycken 
funktionellt är förklädda formler. 

Umgänget på datorernas villkor upp-
muntrar till en stilart som strävar efter att 
ge varje uttryck ett fixt innehåll, klart 
och oföränderligt och oförsonligt. 
Tvånget till anpassning till dessa ofull-
gångna språkbehandlande apparater 
kommer troligtvis länge än att förstärkas 
av beundran: datorerna är det rationella 
västerländska tänkandets största triumf 
och åtnjuter och kommer länge att åtnju-
ta en enorm respekt: det du ej kan pro-
grammera vet du ej. När jag blir missför-
stådd därför att jag är otydlig eller "olo-
gisk", är det jag arma människa som är 
ofullkomlig. 

Amoraliska tekniker 
Teknik och tekniker är som sådana amo-
raliska. Jag skulle rent av vilja generellt 
definiera teknik som kunskap om hur 
man gör det man av någon anledning vill 
göra. 1 den meningen är tekniken ett idyl-
liskt område. Men om etiken inte ingår i 
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tekniken, betyder inte det att teknikern 
och brukaren ska pröva tillämpningarna 
bara med snäva rationaliseringsargu-
ment. Inte minst på det språkliga områ-
det får tekniska omvälvningar stora 
sociala och politiska konsekvenser. Det 
är min tro att det alltid är olyckligt och i 
längden förmodligen ogörligt att hejda 
eller bromsa kunskapsutveckling, men vi 
som arbetar på att lösa praktiska och teo-
retiska språkliga problem med ny och 
lovande informationsbehandlingsteknik 
bör höra till de första att varna för oöns-
kade verkningar. 

Personligen är jag optimist nog att tro 
att den nya teknikens skadeverkningar 
blir värst under ett övergångsskede, då 
den får stor genomslagskraft men fortfa-
rande är ganska stelbent. Det förefaller 
mig därför önskvärt att påskynda utveck-
lingen så att vi snabbt kommer förbi det  

portföret. Dagens tekniker och ekonomer 
ställs inte sällan inför valet att kosta på 
en förfining av de maskinella processer-
na eller uppfostra användarna till att leva 
med det som bjuds. Jag tror att man gör 
en insats till fromma för både forskning 
och språk- och samhällsutveckling om 
man är en ogin konsument och inte snällt 
försöker vänja sig vid inskränkningar 
som inte motiveras med bättre skäl än att 
maskinerna kräver dem. 

Hur bra eller dålig tekniken än blir, 
ska vi förbli misstänksamma när subjek-
tet till viljeverb som kräva, vilja, fordra 
förbinds med subjekt som pekar på själ-
lösa maskiner eller system. Förvärvandet 
av den insikten borde vara ett primärt 
mål för skolans datorundervisning. Det 
är alltid mänskor som vill eller inte vill 
eller inte ids, och som individ bör jag 
inte ta för givet att de vill mig väl. 

Språkvård 1998 
Vi har måst ändra priset på Språkvård för 1998. Det nya priset är för privat-
personer oförändrat 90 kronor plus porto vid prenumeration direkt hos nämn-
den men för företag och organisationer 125 kronor plus porto, också vid pre-
numeration direkt hos nämnden. 

OBS! Nytt i Finland 
Vi har nu öppnat ett bankkonto i Finland för att våra läsare där ska kunna pre-
numerera på Språkvård till en rimligare kostnad. Det nya kontot är 
Aktia Bank 405511-220007. 

18 	Sj,,åkvå,d 4197 



Sofia 	 Svenskan i IT-samhället 
Malm gård 

Det är många frågor som kan ställas om hur det kan komma 
att gå med språkutvecklingen i det nya informationssamhäl-
let. Här diskuterar Sofia Maimgård, verksam som språkkon-
sult och översättare, en ny bok om detta. 

Svenskan i IT-samhället. 
Språkvårdssamfundets skrifter 28. 
Red. 011e Josephson. 
Hallgren & Faligren 1997. 

Om det vore så, att jag hade skrivit 
denna artikel med gåspenna eller skriv-
maskin i stället för med ordbehandlare, 
hade då texten blivit annorlunda? Mina 
skrivstrategier hade åtminstone sett 
annorlunda ut. Nu när datorn gett mig 
möjlighet att stuva om och redigera tex-
ten kan jag planera mitt skrivande och 
redigera det skrivna mycket lättare och 
friare än på skrivmaskinernas tid. Datorn 
kan också hjälpa mig att kontrollera stav-
ning, ja ibland till och med kontrollera 
textens grammatik efter fastställda nor-
mer. 

Kanske har mitt eget språk också 
påverkats av datorerna? 1 e-brev möter 
och använder jag själv en speciell kort-
fattad och samtaisliknande stil. Hur 
påverkas mitt vanliga skriftspråk av e-
brevsstilen? 

Datorerna har också gett översättarna 
nya hjälpmedel. Hur och i vad mån kom-
mer svenska språket att påverkas av att 
alltfler texter översätts till svenska med 
viss hjälp av översättningsprogram? 

På vilket sätt har datorerna påverkat 
det vi skriver i dag, och hur kan detta i  

förlängningen påverka det svenska språ-
ket? 

De här två frågorna är temat för de tio 
uppsatser som samlats i Språkvårdssam-
fundets årsbok "Svenskan i IT-samhäl-
let" (red. 011e Josephson), utgiven på 
Hallgren & Fallgrens förlag. Uppsatserna 
är grupperade i fyra avsnitt: Att skriva 
med dator, Att översätta med dator, Att 
dialogskriva med dator och Datorn och 
språkvården. Författarna har skiftande 
bakgrund som språkforskare eller prak-
tiskt verkande språkvårdare, och bokens 
tio kapitel anlägger också olika perspek-
tiv, från den vetenskapliga undersök-
ningens till arbetsplatsrapportens. 

"Det är människan som förändrar 
språket" inleder Språkvårdssamfundets 
ordförande 011e Josephsson så riktigt sitt 
förord. Men kanske kan datorerna påver-
ka oss att förändra språket i någon viss 
riktning? Ny teknik har satt spår i språk-
användningen förr, nämner han vidare: 
"boktryckarkonsten i förening med ut-
bredd läs- och skrivkunnighet ledde till 
ett standardiserat och reglerat skriftspråk 
och radion har förmedlat viktiga före-
ställningar om hur man ska tala och inte 
tala i offentliga sammanhang". 

Det finns egentligen inte några 
bestämda svar på de två grundfrågorna 
om hur datorerna påverkat svenskan. De 
flesta av bokens författare uttrycker för- 
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siktighet: tidsperspektivet är alltför kort 
och det är svårt att säga vilka av de för-
ändringar som vi ser i språket i dag som 
beror på vår användning av datorer och 
vilka som är en del av en annan, större 
utveckling. Däremot visar "Svenskan i 
IT-samhället" upp en rad intressanta 
iakttagelser och ställer upp flera intres-
santa hypoteser. Språkvårdaren Hans 
Karlgrens avslutande filosofisk-politiska 
science fiction-vision i orwellsk anda är 
den mest provocerande, kanske framför 
allt för språkvårdarna själva. Övriga upp-
satser tar upp mer konkreta och närlig-
gande (men inte mindre intressanta!) 
iakttagelser av hur datorerna kan tänkas 
påverka svenskan i stort och i smått, nu 
och i framtiden. 

Rickard Domeijs uppsats om Datorn 
och språkriktigheten har till exempel 
vissa beröringspunkter med Karlgrens, 
men ger en mer pragmatisk och grundlig 
beskrivning av hur dagens system för 
datorstödd korrekturläsning fungerar 
(eller inte fungerar) i praktiken. Domeij 
kommer fram till att de system som finns 
i dag är mest användbara för redan vana 
skribenter som har det språkliga och tek-
niska kunnande som tekniken förutsätter. 
Man måste nämligen kunna avgöra när 
datorn har fel. Här finns en risk att språk-
liga avgöranden medvetet eller omedve-
tet överlåts åt otillräcklig teknik. Domeij 
påpekar att det är viktigt att skolan ger 
eleverna kunskap och omdöme att an-
vända datoriserade skrivverktyg efter 
verktygens förtjänst och förmåga. 1 hans 
uppsats får läsaren just den bakgrundsin-
formation som är nödvändig för att kri-
tiskt kunna granska datorns granskning. 

Under rubriken Att dialogskriva med 
dator beskriver Kerstin Severinson Ek-
lundh och Anna-Malin Karlsson i var sin 
uppsats hur nya konventioner för skri-
vande och kommunikation växer fram 
inom de nya och växande kommunika-
tionssätten chatt och e-post, av många 
sedda som mellanformer mellan tal och 
skrift. Detta forskningsområde är, liksom 
tekniken den handlar om, ännu i sin linda 
och det ska bli mycket intressant att se 
hur vi ser på dessa forskarrön om tio 
eller tjugo år, när denna typ av kommu-
nikation förmodligen mer än i dag hunnit 
finna sin form. Vad använde vi för övrigt 
för språk i telefonen när den var ny jäm-
fört med hur vi pratar i telefon i dag? 
Eller i radion? 

De tio författarna ger alla var sin pus-
selbit till, och sin syn på, datorernas 
betydelse för språkutvecklingen. 011e 
Josephsons strukturerande och samman-
fattande förord till varje avsnitt binder 
ihop det hela till en enhet där man upp-
skattar de olika perspektiven och den 
extra dimension som bredden ger. Sam-
mantaget ger boken en bred, allmänbil-
dande och relativt tvärfacklig inblick i 
många (men inte alla) områden där dato-
rema, svenskarna och svenskan möts, en 
givande läsning för alla språkintressera-
de, tekniker som humanister. 

Boken skaffar man enklast genom att 
sända in årsavgiften för 1997 till 
Språkvårdssamfundet, 150 kr till pg 
57 86 3-2. Ange adress så skickas 
boken hem! 

20 	Sp-åka -d 4197 



Ann-Louise 	Varför kallas vattnet i hudkrä- 
Forsstroin 

men för Aqua? 
Varför råder det sådan språklig oreda i innehålisdeklaratio-
nerna av hygienprodukterna på våra butikshyllor? Det är en 
fråga som Ann-Louise Forsström har utrett inom ramen för 

sin utbildning till språkkonsult. 
Hon fann också ett svar - ett svar som talar om en trolig 

domänförlust' för svenska språket. 1 den här artikeln redogör 
hon för de faktiska förhållanden som bäddar för en sådan 
domänförlust samt diskuterar konsekvenser och vad som kan 
göras för att mildra de negativa effekterna. 

Iakttagelser och frågetecken 
Min utgångspunkt var en iakttagelse om 
att ytterst få hygienprodukter har svenska 
innehållsdeklarationer - även om för-
packningen i övrigt är försedd med 
svensk text och alltså avsedd för den 
svenska marknaden. En kontrol12  av 40 
produkter från 20 olika tillverkare visade 
att endast 7 produkter var innehållsdekla-
rerade på svenska. 

1 två av de svenskspråkiga deklaratio-
nerna noterade jag dessutom ett bruk av 
stor bokstav som strider mot svenska 
skrivregler: varje ingrediens i uppräk-
ningen hade versal begynnelsebokstav. 
När det gäller de trettiotre icke-svenska 
innehållsdeklarationerna fann jag så gott 
som genomgående stor bokstav, på 
angloamerikanskt vis även på varje led i 
flerordsuttryck (ex: Sodium Fluoride). 
Lustigt nog fann jag även ett normfel i 
motsatt riktning: en latinsk beteckning på 
en växt var satt med liten bokstav på 
både släktnamnet och artnamnet. (Sven-
ska skrivregler föreskriver stor bokstav 
på det första ordet, släktnamnet.) 

De icke-svenska deklarationerna gav 
upphov till ytterligare funderingar. Var-
för översätts ibland vissa ord inom 
parentes, medan andra minst lika svårbe-
gripliga lämnas utan förklaring? Varför 
kallas vatten för water på en produkt, 
men aqua på en annan - även om produ-
centen är en och samma? Vad är det 
egentligen för språk? (Mycket kände jag 
igen som engelska, medan annat föreföll 
vara latin. Vid sidan av detta stod för 
mig totalt obegripliga förkortningar, t.ex. 
EDTA och PEG.) 

Jag undrade också vad CTFA och 
INCI är för något, eftersom ett flertal 
deklarationer inleddes med en hänvis-
ning till något av dessa begrepp (Dekla-
ration enl. CTFA, Innehåll enl. INCI, 

Domänförlust = när ett språk inte längre är 
gångbart i en viss funktion, dvs, bruket har 
helt gått över i ett annat språk. (Se även 
Ulf Telemans och Margareta Westmans 
artikel i Språkvård 2/1997 samt Telemans 
artikel i Språkvård 4/1992.) 
Oktober 1997, tre försäljningsställen (Apo-
teket. ICA och Hennes & Mauritz). 
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etc.). Jag anade att det handlar om nor-
mer, men förbryllades över att de inte var 
konsekventa. (Det förekom alltså både 
water och aqua kopplat till båda "nor-
merna".) Än mer förbryllad blev jag när 
apotekspersonalen inte kunde reda ut 
begreppen. 

Mina efterforskningar ledde mig vida-
re till en av de svenska tillverkarna på 
hygienproduktområdet. Där fick jag svar 
på mina frågor och insåg att en domän-
förlust kan vara nära förestående. Den 
har dessutom stöd i en lag. 

EU-reglerad norm 
Den 1 januari 1998 träder lagen i kraft 
och den föreskriver enhetliga innehålls-
deklarationer på samtliga kosmetika- och 
hygienprodukter.3  Lagen baseras på ett 
EU-direktiv (76/768/EEG) och är för 
svensk del reglerad i Läkemedeisverkets 
föreskrifter om märkning m.m. av kosme-
tiska och hygieniska produkter (LVFS 
1993:15). 

De nya bestämmelserna innebär att 
samtliga ingredienser ska anges på för-
packningen och att ämnena ska namnges 
enligt den internationella norm som kal-
las INCI (International Nomenciature for 
Cosmetic Ingredients). Den här nomen-
klaturen har sitt ursprung i den amerikan-
ska organisationen CTFA (The Cosme-
tic, Toiletry, and Fragrance Association) 
som i början av 70-talet gjorde en frivil-
lig överenskommelse om enhetlig märk-
ning i USA. 

EU anslöt sig till CTFA:s INCI-norm 

3 Datumet gäller producenternas skyldighet. 
Från och med den 1januari1999 får inte 
heller distributörer sälja varor med gammal 
märkning. 
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1995, men har efterhand beslutat om 
vissa avvikelser. Till exempel ska inom 
EU alla ingredienser som hämtas från 
växtriket namnges med den vetenskapli-
ga latinska beteckningen på själva växten 
(släktnamn + artnamn). 

Man har också bestämt att vatten ska 
benämnas aqua, eftersom det anses lätta-
re att förstå än water för språkbrukarna i 
vissa EU-länder. (Anledningen till det 
vacklande bruket som jag noterade i min 
inventering är alltså att det pågår en 
infasning mot de nya reglerna. De produ-
center som kallar vatten för water anslöt 
sig till INCI-normen i ett tidigt skede och 
kommer att få ändra till aqua.) 

Så ser INCI-språket ut 
Vad är det då för språk som kommer att 
möta den svenska konsumenten fram-
över, när han eller hon vill veta vad en 
hygienprodukt innehåller? Svaret är att 
det är ett specialspråk; INCI-nomenkla-
turen bygger på ett system av fyrtio olika 
logiska klassningar samt förkortningar. 

Förkortningarna är självklart helt obe-
gripliga för den oinvigde, men hur är det 
med de andra uttrycken? Ja, vissa latin-
ska uttryck bör vara möjliga att se ige-
nom, t.ex. paraffinum liquidum (paraffin-
olja), och somligt kan den språkkunnige 
känna igen som begriplig engelska, t.ex. 
namnledet acid (syra). Andra namnled, 
som chioride och fluoride, är så pass lika 
de svenska uttrycken att de förmodligen 
inte bereder några översättningsproblem 
för någon. Knepigare är det dock med 
förleden i sådana här flerordsuttryck - 
till exempel är sodium (i uttryck som 
sodium chioride och sodium .tluoride) 
inte särskilt likt det svenska natrium. Att 
sedan även en svensk översättning kan 
medföra begriplighetsproblem är en an- 



nan historia; i vardagslag talar vi ju till 
exempel om (kok)salt och fluor, inte om 
natriumkiorid och natriumfluorid. 

Språkkunnig eller ej så lär den svenska 
konsumenten på det hela taget stå ganska 
undrande eftersom många begrepp knap-
past tillhör allmänspråkets lexikon. EU 
har dessutom genom sin specialregel om 
latinska namn på växter försvårat det 
ytterligare. Många av oss skulle till 
exempel troligen förstå att det amerikan-
ska INCI-namnet peanut (Arachis hypo-
gaea) oil motsvarar det svenska begrep-
pet jordnötsolja. Men hur begripligt är 
enbart Arachis hvpogaea, som är den 
beteckning som EU föreskriver? EU-nor-
men är i det här avseendet dessutom 
mindre precis än den amerikanska nor-
men; växtnamnet i sig ger ju inte någon 
upplysning om vad det är som är utvun-
net ur växten. Ett illustrerande exempel: 
När det gäller avokado gör den ameri-
kanska normen skillnad på bland annat 
[avocado (Persea gratissima)] ou, pow-
der, wax respektive leaf extract. EU där-
emot väljer att kalla alla dessa ingredien-
ser för enbart Persea gratissima. 

Så här kan en innehållsdeklaration se ut 
enligt de nya EU-reglerna: 

Ingredients: Aqua, Paraffinum Liqu-
idum, PEG-5 Glyceryl Stearate, 
Octyl Stearate, Sodium Chloride, 
Urea, Stearic Acid, Cetearyl Alco-
hol, Tocopheryl Acetate, Trometha-
mine, Dimethicone, Methylparaben, 
Sorbic Acid, Propylparaben. 

Bra eller dåligt? 
De nya bestämmelserna har vissa förde-
lar som jag återkommer till och kom- 

menterar under nästa rubrik. Jag vill först 
i tre punkter belysa vad jag ser som pro-
blem. De två första punkterna gäller reel-
la konsumentproblem medan den tredje 
handlar om möjlig negativ påverkan på 
svenskt språkbruk. 

Det råder knappast något tvivel om att 
INCI-namnen medför tolkningsproblem 
för konsumenten. När jag påtalade detta 
för Apoteksbolaget menade man att det 
bara blir krångligt under en övergångspe-
riod. Jag håller inte med. Jag vågar påstå 
att för en person med svenska som 
modersmål kommer INCI-normen att 
förbli krånglig. Dels är uttrycken krångli-
ga på grund av att de avviker från svensk 
ordstruktur (stavning och uttal), dels är 
de i många fall helt ogenomskinliga. Till 
exempel leder uttrycken retinyl palmitate 
(A-vitamin) och tocopheryl acetate (E-
vitamin) knappast tankarna till begreppet 
vitamin. Och för den som inte behärskar 
engelska förblir lactic acid krångligare 
än mjölksyra. 

Ett annat problem är att ingredienserna 
oftast inte är kategoriserade på ett synligt 
sätt. INCI-namnen radas alltså upp efter 
varandra utan någon rubricering som 
talar om vad det är för typ av ämnen eller 
vad de har för funktion (fettlolja, konser-
veringsmedel etc.). Inte heller får konsu-
menten veta vad ämnet har för ursprung, 
dvs, om det är en vegetabilisk, animalisk 
eller syntetisk produkt, eller utvunnet ur 
ett mineral. Sådan information kan vara 
högst relevant för den kritiske konsu-
menten. 

Det ymniga angloamerikanska bruket 
av stor bokstav samt särskrivning (jfr 
Sodium Chioride med natriumkiorid) 
skulle kunna förstärka tendenserna till ett 
utökat sådant bruk i svenska språket. 
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1 linje med EU:s 
konsumentpolitik? 
Den nya lagen har en fördel som jag ore-
serverat kan hålla med om, nämligen att 
samtliga ingående ingredienser i en pro-
dukt måste deklareras. Det är helt i linje 
med följande punkter i EU:s konsument-
politik: 

skydd för konsumentens hälsa och 
säkerhet 
konsumentens rättighet till produktin-
formation. 

Något som däremot kan ifrågasättas är 
den beslutade tillämpningen, dvs, att 
märkningen ska ske med INCI-namn. 
Om konsumentens rättighet till produkt-
information ska bli en reell rättighet 
måste informationen presenteras i be-
griplig form. Även om till exempel span-
jorens förståelseprocess underlättas av att 
water får heta aqua, så tror jag knappast 
att EU:s ingrediensnamn blir helt begrip-
liga för någon av språkgrupperna i unio-
nen. 

Men nu är det inte heller den språkliga 
formen som fokuseras när INCI-normen 
införs. Det är istället fördelarna för aller-
giker som framhävs som det goda med 
de nya bestämmelserna. 1 Apotekets lilla 
broschyr Konserveringsmedel, Urea, 
Stearic Acid... Vad innehåller en ansikts-
kräm? (sept. 1997) kan man till exempel 
läsa: "Inom en snar framtid kommer det 
att bli lättare för allergiker att undvika 
skadliga ämnen. Alla krämer ska vara 
innehållsdeklarerade och råvarorna får 
samma namn i hela Europa." Utan att 
skriva det rent ut tycks Apoteket mena 
att fördelen med gemensamma namn är 
att allergikern ska klara sina inköp även 
på utlandsresan. Med detta argument för 
ögonen kan jag inte låta bli att (återigen) 
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ifrågasätta EU:s avsteg från de amerikan-
ska INCI-namnen. 

Hur lätt blir det då för allergikern att 
identifiera produkter som kan vara skad-
liga för honom eller henne? Ja, vad gäller 
eventuella inköp under vistelsen i ett 
annat EU-land så är det förstås bra att 
allergikern (vilken nationalitet han eller 
hon än tillhör) inför resan kan förse sig 
med en INCI-namnlista över icke-önsk-
värda ämnen. 

När det gäller inköpen på hemmaplan 
tror jag dock att den svenskspråkiga 
allergikern behöver en svensk innehålls-
deklaration för att valet i butiken ska 
kunna betraktas som "lätt". Av samma 
skäl som jag tog upp under punkt 1 i pro-
blernsammanställningen ovan bör det i 
allmänhet vara betydligt enklare att lägga 
ett svenskt uttryck på minnet än ett 
INCI-namn. Ju fler ämnen man har att 
akta sig för, desto svårare blir det att ori-
entera sig bland INCI-namnen. Om en 
person till exempel är allergisk mot nöt-
ter o.dyl. tror jag att hjärnan automatiskt 
hissar varningsflagg om ögat sveper över 
ordet sötmandelolja, medan motsvarande 
INCI-namn (Prunus dulcis) lätt skulle 
kunna passera obemärkt om personen 
inte höll aktiv utkik efter just det uttryck-
et. 

Min rekommendation 
Av hänsyn till de svenska konsumenter-
na - allergiker och alla andra - anser jag 
att de nya reglerna om INCI-märkning 
bör kompletteras med en rekommenda-
tion om anpassning till svenskt språk-
bruk. 

Punktningen nedan ansluter till den 
sammanställning av problem som jag 
redovisade tidigare. De två första punk-
terna, som är viktigast, handlar om kon- 



sumentens rättighet till begriplig pro-
duktinformation. Punkt 3 handlar om att 
följa gällande skrivnorm och på så sätt 
underlätta läsningen samt förebygga en 
utveckling mot ökade normbrott. 

Hygienprodukter som saluförs i Sveri-
ge bör, vid sidan av INCI-deklaratio-
nen, ha en komplett svenskspråkig 
innehållsdeklaration. 

Ingredienserna bör sorteras och förses 
med kategorietiketter (se punkt 2 i pro-
blemsammanställningen ovan). 

De svenska beteckningarna bör vara 
skrivna i enlighet med svenska skriv-
regler, dvs, utan obefogad stor bokstav 
och utan särskrivningar. INCI-begrepp 
som saknar svenskt uttryck bör anpas-
sas till svensk stavning (i den svenska 
innehållsdeklarationen). 

Invändningar och 
motargument 
Som invändningar mot min önskan om 
svenska beteckningar har jag från produ-
centhåll fått höra att "deklarationerna är 
så långa ändå" och att "det är många 
intressen som tävlar om utrymmet på för-
packningen". Jag anser inte att dessa skäl 
väger så tungt att man kan ignorera kon-
sumentens rättighet till begriplig pro-
duktinformation. Om producenterna ser 
innehållsdeklarationen som ett nödvän-
digt ont och hellre vill ägna utrymmet åt 
säljtext och annan reklam, ja då är det 
illa. 

Vi konsumenter ska inte behöva nöja 
oss med den generella kommentar som 
syns på vissa förpackningar i anslutning 
till INCI-deklarationen: "Innehåller nog-
grant utvalda ämnen, välkända för att ej 
ge upphov till allergier." 

Lika lite duger det med de halvmesy-
rer som det innebär när enstaka INCI-
namn förklaras inom parentes. Jag tycker 
mig se att tillverkarna i sådana fall styrs 
helt av marknadsföringsintressen. Exem-
pel: om konsumenten har lärt sig att kar-
bamid är bra för huden kan producenten 
peta in det ordet i en parentes efter urea, 
och bortse från att kunden kanske är mer 
intresserad av att få till exempel stearic 
acid översatt. 

Ännu mer tydligt blir producentens 
säljargument när en lång förteckning 
över oöversatta INCI-namn efter sista 
ingrediensen avslutas med upplysningen 
Innehåller natriumfluorid. Är det allt 
konsumenten behöver veta? Ja, tydligen 
anser tillverkaren att det är ett viktigt för-
säljningsargument, för även på framsidan 
av förpackningen kan man läsa att pro-
dukten (en tandkräm i det här fallet) 
innehållerfluor! 

Föredömlig är däremot den nya inne-
hållsdeklarationen av den gamla välkän-
da produkten Idomin Sa/va. Det var en 
av de förpackningar som hade helt 
svensk deklaration i min butiksinvente-
ring. Några veckor senare dök nya för-
packningar upp i butiken, nu med INCI-
förteckning. Dock även med svenska 
uttryck inom parentes efter varje INCI-
namn! De svenska orden var dessutom 
satta med gemena bokstäver i enlighet 
med vår skrivnorm. Tyvärr är sådana 
goda exempel (åtminstone för närvaran-
de) sällsynta. 

Slutord 
1 en artikel i Språkvård 2/1997 ställer Ulf 
Teleman och Margareta Westman frågan 
om vi behöver en nationell språkpolitik. 
Deras eget svar framstår som ett tydligt 
ja. De framhåller bland annat att sven- 
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skan ska vara ett komplett språk i Sveri-
ge, och konstaterar vidare att det krävs 
konsekvensbeslut på många områden. En 
av de frågor som måste besvaras gäller 
just varumarknaden: Ska svenskspråkiga 
varudeklarationer och bruksanvisningar 
krävas? 

Mitt svar på den frågan är ett bestämt 
ja, vilket bör ha framgått av mitt resone-
mang i den här artikeln. Det vore orim-
ligt om vi skulle behöva kunskaper i 
andra språk än modersmålet när vi gör 
våra privata inköp på hemmaplan. 

Vad händer om vi tar till oss INCI-
normen för hygienprodukter utan krav på 
svensk översättning? Blir dagligvarorna 
nästa steg? Allergiargumenten bör funge-
ra där likaväl som för hygienprodukter-
na. Och hur långt är steget från icke-
svensk innehållsdeklaration till interna-
tionalisering av all text på förpackning-
en? Det är uppenbart att tillverkarna av 
ekonomiska skäl strävar efter gemensam-
ma förpackningar för olika marknader. 

Jag instämmer med Teleman och 
Westman när de föreslår att det bör göras  

språkliga konsekvensutredningar i sam-
band med förberedandet av alla politiska 
beslut som kan förväntas påverka sven-
ska språkets villkor. Min utredning har 
tydligt visat att beslut som fattas med 
goda avsikter kan få negativa konsekven-
ser om inte språkliga frågor beaktas. 
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Konserveringsmedel, Urea, Stearic Acid... 
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stav samt två artiklar om särskrivning). 

Svenska skrivregler utgivna av Svenska 
språknämnden, 1991. 
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Näringslivets Ekonomi och EU-fakta: 

www. nfakta.se  
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Helena 	Den smittsamma förlagan 
Palm 

1 den här artikeln diskuteras hur svenska språket kan komma 
att påverkas av att så många viktiga texter utgörs av översätt-
ningar från olika europeiska grundtexter som inte alltid är så 
välformade från början. Utredningen har gjorts av Helena 
Palm, studerande på språkkonsultlinjen vid Stockholms uni-
versitet. 

Diskussioner om främmande språks in-
verkan på svenskan brukar alltför ofta 
mynna ut i att det är de engelska lånor-
den som är roten till allt ont. Egentligen 
är det inte så konstigt, eftersom lånorden 
så tydligt signalerar osvenskhet och 
utländsk påverkan. De flesta språkvårda-
re brukar dock framhålla att det inte är 
någon fara att låna ord så länge det sven-
ska språksystemet, grammatiken, inte 
påverkas. En sådan påverkan är ofta 
mycket svårare att sätta fingret på, i syn-
nerhet när man är mitt uppe i förändring-
en. 1 efterhand kan vi till exempel kon-
statera att tyskan och latinet hade stor 
inverkan på svensk meningsbyggnad 
under medeltiden, men det är mycket 
svårare att säga något om den tid vi själ-
va lever i. Jag vill ändå i den här uppsat-
sen göra ett försök att peka på tendenser 
till att det svenska språksystemet av idag 
påverkas av andra språk - främst engel-
ska, men inte enbart. 

Jag har intresserat mig för vad som 
kan hända med svenskan när översatta 
texter av dålig språklig kvalitet1  får en 

1 Detta innebär inte med nödvändighet att 
översättningen är dålig i sig själv. 

stark ställning och fungerar som förlagor 
och stöd när andra texter ska skrivas. De 
texter som uppsatsen tar sin utgångs-
punkt i är två så kallade regelverk för 
miljöledningssystem, typiska förlagetex-
ter med klara språkliga brister. 

Jag ska börja med att kort förklara vad 
ett miljöledningssystem är och presentera 
de två texterna. Därefter övergår jag till 
att resonera kring varför just de här tex-
terna är intressanta ur språksynpunkt och 
vilken påverkan de har på andra texter 
som anknyter till dem. Avslutningsvis 
funderar jag över hur språkvården skulle 
kunna ställa sig till den här typen av pro-
blem. 

Milj öledningssystem - 
vad är det? 
Många företag strävar idag efter att mil-
jöanpassa sitt arbete och sina produkter. 
De brukar då skriva en så kallad iniljöpo-
licy, en sorts försäkran om miljöengage-
mang med företagsledningens målsätt-
ningar i miljöfrågor. Den del av företa-
gets organisation (principer och rutiner 
hör också hit) som ser till att miljöfrågor-
na hanteras enligt policyn kallas miljö-
ledningssystem. Ett effektivt miljöled- 
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ningssystem är dels inriktat på rätt saker 
(dvs, de delar av företagets verksamhet 
som har stor påverkan på miljön), dels 
inbyggt i resten av organisationen. 

EMAS och ISO 14001 
lägger grunden till systemen 
För att miljöanpassningen av organisatio-
nen ska kunna ske systematiskt, använ-
der man sig gärna av olika regelverk 
eller riktlinjer för hur ett effektivt miljö-
ledningssystem bör se ut och fungera. De 
två regelverk som är flitigast använda i 
Sverige heter EMAS och ISO 14001. 
EMAS (Eco Management and Audit 
Scheme) är en frivillig EU-förordning2 , 

som först och främst är skriven för 
industrier, men som även används i and-
ra företag och organisationer. Uppfyller 
ett företag kraven i EMAS kan det bli 
registrerat och kommer med på en lista 
som presenteras årligen i EU:s tidning. 
ISO 14001 är en internationell standard 
som hör till en hel familj av standarder 
(kvalitetsstandarden ISO 9000 är den 
mest kända) och är konstruerad för alla 
typer av organisationer. Uppfyller ett 
företag kraven i ISO 14001 kan det få ett 
certifikat och får använda symbolen för 
ISO 14001 i sin marknadsföring. 

Tungt språk i regelverken 
Det allmänna språkbruket i de svenska 
versionerna av EMAS och ISO 14001 är 
klumpigt och tungt. Ordvalet är oftast 
abstrakt och meningarna är i vissa fall 
extremt långa, till exempel på grund av 
långa inskott. Det vimlar av passivfor- 

mer. Språket försvåras ytterligare av 
missledande syftningar och många fel-
placerade kommatecken. Kort sagt: for-
men skymmer innehållet (som egentligen 
inte är speciellt komplicerat). Jag ska ge 
några exempel. 1 EMAS inledning får vi 
till exempel veta att förordningen anta-
gits "med beaktande av följande": 

De mål och principer för gemenska-
pens iniljöpolitik som anges i fördra-
get och som preciseras i den resolu-
tion som antogs av europeiska gemen-
skapernas råd och representanter för 
medlemsstaternas regeringar, försam-
lade i rådet den 1 februari 1993, om 
ett 	gemensamt åtgärdspro gram får 
miljön och en bärkraftig utveckling, 
och även i de tidigare resolutionerna 
från 1975, 1977, 1983 och 1987 om ett 
gemensamt åtgärdspro gram för mil-
jön, är framför allt att förebygga, min-
ska och så långt som möjligt hejda 
förorening, helst redan vid källan 
enligt principen om att förorenare 
betalar, för att säkerställa en god 
resurshållning och användning av en 
ren eller renare teknologi. 

Senare heter det att: 

Företaget skall anta en miljöpolicy för 
hela företaget, enligt tillämpliga krav i 
bilaga 1, som förutom att den föreskri-
ver att alla tillämpliga krav i miljölag-
stiftningen skall efterlevas också skall 
innebära åtaganden om lämpliga fårt-
satta förbättringar av verksamhetens 
miljöarhete för att minska miljöeffek-
tema till en nivå som svarar mot ett ur 
ekonomisk synvinkel genomförbart 
utnyttjande av bästa tillgängliga tek-
nik. 

2 Förordningar gäller som lag i alla EU:s 	IISO 14001 sägs det att: 
medlemsstater. 
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Organisationen skall upprätta och 
underhålla dokumenterade rutiner frir 
att identifiera olycksrisker och för att 
kunna reagera i händelse av olyckor 
och nödsituationer saint förhindra och 
mildra den miljöpå verkan SO/fl sådana 
kan tänkas orsaka. 

och 

Förutom att miljöpolicyn måste vara 
väl förankrad i ledningen, måste de 
operativa enheterna avsätta personel-
la och ekonomiska resurser frir att 
organisera och målinrikta miljöarbe-
tet samt för att höja medarbetarnas 
kompetens. Att en ny miljöpolicy anta-
gits eller att den gamla reviderats 
måste injårme ras om mycket brett 
både internt och externt och dämfår 
bör en kommunikationsplan utarbetas 
i samband med införandet av policyn. 

Varför ser det ut så här? 
Det finns flera orsaker till att språket ser 
ut som det gör. De flesta som läser de här 
texterna brukar spontant säga att över-
sättningen är dålig, men det är inte hela 
sanningen. Översättarna är också bundna 
av originaltexternas språkbruk. EU:s lag-
texter måste till exempel av juridiska 
skäl följa den så kallade punktregeln, 
som innebär att en mening på original-
språket måste motsvaras av en mening i 
översättningarna. Eftersom den svenska 
språkvården har kommit betydligt längre 
än språkvården i många andra länder när 
det gäller att skriva begripliga lagtexter, 
blir det då svårt att få texten att kännas 
svensk, hur bra översättningen än är i 
övrigt. Dessutom är det långt ifrån säkert 
att originaltexterna är av hög språklig 
kvalitet, och är originalet inte bra kan 
inte heller den svenska texten bli bra. Det 

är i det här sammanhanget viktigt att 
påpeka att det när det gäller EU inte alls 
bara är engelskan som slår igenom. Till 
exempel är originaltexten bakom EMAS 
skriven på franska. 

Andra miljötexter smittas 
Det är illa nog, inte minst ur demokrati-
synpunkt, att förlagorna har språkliga 
brister. Än värre är det om det här språk-
bruket lever kvar i texter som skrivs på 
svenska med stöd av EMAS och ISO 
14001. En inte alltför noggrann genom-
bläddring av texter som har anknytning 
till miljöledningssystem visar att så är 
fallet. De texter jag tittat på är dels en 
organisations interna så kallade miljö-
pärm, dvs, en handbok som ska fungera 
som stöd för organisationens miljöarbete, 
dels tre miljöredovisningar och en infor-
mationsbroschyr (riktade till allmänhe-
ten) från företag som antingen arbetar 
med att bygga upp ett miljöledningssys-
tem eller redan har ett fungerande system 
igång. Mitt material är inte särskilt stort, 
och jag har heller inte försökt göra någon 
kvantitativ undersökning av till exempel 
hur stor språklikheten är mellan de olika 
texttyperna. Jag har i stället nöjt mig med 
att peka på några av de likheter som är 
mest uppenbara. Förhoppningsvis räcker 
det för att visa att förlagorna smittar av 
sig. 

1 tabellen nedan är några av de tunga 
formuleringarna från förlagetexterna (till 
vänster) uppställda bredvid motsvarande 
avsnitt i de andra miljötexterna (till 
höger). Trots att vissa försök till förenk-
ling!försvenskning gjorts syns det tydligt 
varifrån miljötexternas språkbruk är 
hämtat. Meningsbyggnad och ordval på-
minner om förlagornas och flera osven-
ska uttryckssätt finns kvar. Tydligast är 
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väl [miljöpolicyn] kommuniceras med oidiomatiska grundkonstruktionen är 
medarbetarna (visserligen är originalfor- densamma - Ijgp_t kommuniceras tilll 
muleringen kommuniceras tiLl,  men den med någon). 

[Definition av] miljöpolicy 
uttalande av en organisation om sina Skriftligt uttalande av organisationen 
intentioner och principer för den egna om dess avsikter och principer för 
totala miljöprestanda som utgör grun- miljöarbetet 
den för åtgärder och definierar de 
övergripande milj ömålen och de de- 
taljerade milj ömålen (ISO 14001) 

1. .1 [miljöpolicyn skall vara 1 doku- Organisationens miljöpolicy skall do- 
menterad, 	införd, 	underhållen 	och kumenteras 	skriftligen, kommunice- 
kommunicerad till alla anställda [och] ras med medarbetarna och vara till- 
! ... 1 tillgänglig för allmänheten (ISO gänglig för allmänheten 
14001) 

de åtaganden som ingår i företagets ... upprätta en offentlig miljöpolicy, 
miljöpolicy om fortsatt förbättring av som bl.a. ska innehålla åtaganden om 
miljöarbetet. (EMAS) ständiga förbättringar. 

1 	målsättningen 	måste 	framför 	allt Tillämpliga krav i miljölagstiftningen 
ingå 1 ... ! samt om tillämpliga krav i ska minst efterlevas. 
miljölagstiftningen efterlevs. (EMAS) 

Förutom sådana här tydliga exempel 
finns också många andra konstruktioner 
som hämtar inspiration i förlagornas 
språkbruk. Vi känner bland annat igen 
den abstrakta stilen och passiverna. Trots 
att meningarna är skrivna på svenska 
låter de översatta: 

När målen uppnåtts sätts nya. På så 
sätt skapas garantier för ständiga mil-
jöförbättringar. 

Alla [företagets] aktiviteter ska över-
ensstämma med gällande nationell 
lagstiftning. 

[Företagets] strategi för miljökominu-
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nikation baseras på att konkreta 
åtgärder ska genomföras och sedan 
kommuniceras externt och internt. 

Först tar man fram övergripande och 
detaljerade miljömål samt upprättar 
ett miljöledningsprogram. t. ./ Däref-
ter gäller det att skapa rutiner som ska 
säkerställa att målen nås. 

För att säkerställa en ständig utveck-
ling av miljöarbetet har [Jåretaget] 
initierat ett projekt för att vidareut-
veckla mätbara och jämförbara nyck-
eltal. 



Varför smittar förlagorna? 
De flesta som arbetat med texter som har 
stöd av förlagor som EMAS och ISO 
14001 vet att det är lätt att vänja sig vid 
språkbruket. Fraser och uttryckssätt åter-
kommer och signalerar till slut inte läng-
re något annat än genre (typexemplet är 
ISO 14001:s upprätta och underhålla 
dokumenterade rutiner för ...). Långsamt 
påverkas ens känsla för vad som är ett 
bra och lättbegripligt språk. Då är steget 
inte speciellt långt till att man börjar 
skriva så själv. 

Jag tror också att det trots allt har en 
del med de många nya begreppen att 
göra. Inte just för att de är nya eller över-
satta, utan snarare för att deras stilnivå är 
hög och deras innehåll ofta abstrakt. 
Många fluffiga ord kräver ett fluffigt 
språkbruk för att det inte ska bli stilbrott. 

1 vissa fall misstänker jag också att 
skribenter eftersträvar att inte avvika för 
mycket från förlagorna. Det låter fint, 
tycker man, eller också tror man att det 
måste vara på ett visst sätt och vågar inte 
sätta sin lit till den egna språkkänslan. 
Kanske är man rädd att den egna textens 
innehåll ska avvika från förlagornas och 
behåller därför (delar av) formen. 

EU och näringslivet 
Det är ingen slump att jag valt en EU-
text som underlag för min undersökning. 
Svenskan i översatta EU-dokument ser 
ofta ut som i exemplen ovan, även om 
översättarkompetensen i EU har ökat 
sedan EMAS översattes (vilket gjordes i 
samband med Sveriges anslutning). Ris-
ken att EU-svenskan smittar av sig är 
kanske störst för texter som skrivs i 
samma genre som förlagetexterna, till 
exempel svenska lagtexter. Här kan 

språkbruket bli ännu mer mönsterbildan-
de än i de texttyper jag tittat på. 

Det är heller ingen slump att jag valt 
texter som har anknytning till näringsli-
vet. Många företag har idag engelska 
som koncernspråk eller är starkt influera-
de av utländska företagsmönster. 1 en 
sådan miljö finns en god grogrund för en 
tung och osvenskt klingande svenska. 
Det är dock inte alltid man som här kan 
peka på förlagetexter på svenska och 
hävda att språkbruket förändrats i och 
med översättningen; ofta (oftast?) är för-
lagorna inte ens översatta till svenska. 
När ämnet sedan av någon anledning i 
stället ska behandlas på svenska, följer 
satskonstruktioner och meningsbyggnad 
gärna med de engelska termerna till den 
svenska texten. 

Språkvårdens uppgifter 
Problemet med smittande förlagetexter 
har som synes två delar - dels att förla-
gornas språk brister, dels att bristerna 
smittar till andra texter. Därför kan det 
vara lämpligt att också dela upp det man 
kan göra för att förbättra situationen i två 
delar. Den mest djupgående åtgärden 
skulle då vara att förbättra förlagorna. En 
ytligare, men därmed inte oviktigare, åt-
gärd skulle vara att förbättra de andra 
texterna. 

Vad gäller förlagorna är översättar-
kompetensen central. Det är viktigt att 
trycka på att översättarna inte bara måste 
ha stora kunskaper i språket de översätter 
från, utan också i och om det språk de 
översätter till. Det räcker inte med att 
detta språk är översättarens modersmål 
(vilket är ett krav inom EU), utan han 
eller hon måste också kontinuerligt utbil-
da sig. En översättares språk måste 
påverkas mindre än andras av utländska 
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språksystem för att inte snabba på ut-
vecklingen i onödan. Därför är det till 
exempel särskilt viktigt att översättarna 
inte bosätter sig utomlands för längre 
tidsperioder och därmed trubbar av sin 
språkkänsla. 

De många juridiska villkor som styr 
översättningsarbetet är svåra att komma 
åt. Till exempel har EU:s punktregel inte 
kommit till utan anledning - det kan vara 
av stor betydelse att man kan hänvisa till 
exakt rätt mening i viktiga rättsakter. Ett 
sätt att komma tillrätta med punktregeln 
utan att ta bort den skulle vara att verka 
för att förenklat lagspråk även i andra 
språk. Allmänheten i andra länder har 
inte bättre förutsättningar än den svenska 
att förstå ett tillkrånglat språk, och sven-
ska språkvårdare är säkert inte de enda 
som intresserar sig för den här frågan. 
Dessutom står följande att läsa i en 
annan av EU:s rättsakter (från 1993): 
Rättsaktens ordalydelse bör vara klar, 
enkel, koncis och otvetydig. Onödiga för-
kortningar, "EG-jargong" och alltför 
långa meningar bör undvikas. Värt att 
tänka på. 

En tredje fråga som är intressant i 
sammanhanget är vem som skriver origi-
naltexterna. Språkbruket i originalet 
måste ju följa med till översättningarna, 
även om det brister. Varken inom EU 
eller någon annanstans krävs att den som 
skriver en text av det här slaget ska skri-
va på sitt modersmål. Det är lite märk-
ligt, med tanke på att översättningar 
inom EU som sagt måste ske till översät-
tarens modersmål. Kanske skulle det 
vara bättre om originaltexten alltid 
skrevs på skribentens modersmål, även 
om det skulle innebära extra översätt-
ningsarbete i vissa fall. 

Men även om den språkliga kvaliteten 
i förlagetexterna skulle höjas på sikt,  

finns det många dåliga förlagor kvar. 
EMAS och ISO 14001 kommer med 
säkerhet att stå modell för många texter 
även i framtiden. Det är då av största vikt 
att höja den språkliga medvetenheten och 
kompetensen hos de skribenter som för-
fattar texter utifrån dessa dåliga förlagor. 
En väg dit är att kräva att alla former av 
högre utbildning skulle innefatta träning 
i att uttrycka det egna ämnet på svenska. 
Inom naturvetenskapen finns det exem-
pel på utbildningar där entusiastiska lära-
re "tvingar" sina studenter att lära sig 
använda både svenska och engelska. 
Även om många kan tycka att det är job-
bigt i början är ändå de flesta positivt 
inställda och inser nyttan med att behär-
ska ämnet även på sitt modersmål. Jag 
tycker att det vore något för fler att ta 
efter. 

Och? 
Men är inte det här bara en naturlig 
språkutveckling, undrar kanske någon. 
Dessutom är det ju ganska subtilt, så var-
för måla fan på väggen? Den här eventu-
ella påverkan är kanske smällar man får 
ta när Sverige ska vara europeiskt och 
internationellt. Informationen är ju trots 
allt översatt, och miljöredovisningarna är 
ju skrivna på svenska - kan vi inte nöja 
oss med det? 

Ja, det är möjligt att detta är en så kal-
lad naturlig språkutveckling, men jag 
tycker ändå att det är en utveckling som 
vi inte får vara likgiltiga inför. Visst är 
påverkan på texter skrivna på svenska 
ännu så länge rätt subtil, men om vi inte 
uppmärksammar den förrän den blivit 
uppenbar för var och en, så kan det vara 
för sent att göra något åt den. För jag 
tycker verkligen att vi bör göra något. På 
kort sikt är det viktigt att språket i texter 
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som gäller allmänheten ska vara begrip-
ligt för allmänheten. Den svenska språk-
vården i Sverige har som jag tidigare 
nämnt kommit långt med lagspråkets 
begriplighet, och att vi nu får tillbaka ett 
krångligare lagspråk genom översätt-
ningar är mycket olyckligt. 

På lite längre sikt kan det vara rimligt 
att spekulera i om den påverkan vi ser 
idag skulle kunna vara ett tecken på att 
svenskan successivt håller på att konkur-
reras ut av större språk, främst engel-
skan. Är påverkan på språksystemet ett 
första steg där det andra eller tredje eller 
femtonde skulle kunna vara att övergå 
till ett annat språk? Det skulle givetvis 
vara utomordentligt allvarligt. Det är vik-
tigt att svenskan är ett fullgott språk som 
går att använda inom alla områden. Än 
så länge är det inget område som sven-
skan tappat helt, men näringslivet ligger 
(liksom naturvetenskapen) i farozonen. 
Och jag tror att om vi börjar tappa käns-
lan för svensk meningsbyggnad och 
svenska uttryckssätt riskerar vi att släppa 
taget mer och mer - och om fler områden 
än så. Så målar jag fan på väggen är det 
för att lära mig känna igen honom. Eller 
också vill jag upprätta och underhålla 
dokumenterade rutiner för att hålla 
honom på avstånd 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Knappt acceptabelt 
Ordet knappt används ofta slentrianmäs-
sigt och onyanserat. Detta kan härledas 
till att knappt kan användas både till att 
neutralt ange avvikelse från ett givet 
värde (jämförelse) och även i värderande 
syfte. Problem uppstår när det oreflekte-
rat används på ett sådant sätt att syftet 
inte är klart. Några exempel kan belysa 
detta. 

1 en artikel i DN skriver t.ex. Torsten 
Ekbom att "Trista Tzara lyckades hålla 
ställningen i knappt tre år". Vad menas, 
är det att betrakta som lång eller kort tid, 
eller är det bara en neutral faktauppgift? 
För en icke-expert kan det uppfattas som 
en inte särskilt lysande prestation, men 
det är kanske tvärtom. 

1 de flesta fall förstår man, trots en 
obekymrad användning av knappt, om 
det är något beaktansvärt som åsyftas. 
Men som i exemplet ovan finns det fall 
där man inte utan vidare inser åt vilket 
håll det pekar. Dvs, om det beskrivna 
förhållandet i något avseende är impone-
rande eller ej. 

De flesta kan göra rätt bedömning av 
beskrivningar där det heter att "statsskul-
den uppgår till knappt 1 400 miljarder", 
men användningen av knappt är störande 
och logiskt sett förringas storleken på 
den ur alla synpunkter enorma skuldsiff- 

ran. Samma effekt blir det när det heter 
att "utan syrgas tog han sig upp till 
knappt 10000 meters höjd" eller att 
BPA-chefens fall skärm uppgick till 
"knappt 47 miljoner kronor". 1 dessa fall 
där det rör sig om tämligen enorma nivå-
er känns användningen av knappt som 
motsägelsefull. 

Knappt associeras ju naturligt med 
knapphet, litenhet, brist, otillräcklighet, 
tillkortakommanden etc. och kombinerat 
med nämnda aktningsvärda skuidbelopp, 
altituder och fallskärmar blir helhetsin-
trycket förvirrande. Rimligare vore att 
t.ex. skriva antingen "ca 1 400 miljarder" 
eller använda ett förstärkande attribut 
och skriva "hela 1 400 miljarder". 

Den mekaniska användningen av 
knappt är mycket vanlig i pressen, och 
några språklärare jag frågat har inte tyckt 
sig se några problem. Är jag möjligen 
ensam om att uppleva detta som störan-
de? 

Terje Granherg, Västerås 

Svar: 
Problemet ligger nog i att både knappt 
och drygt för vissa (äldre?) personer 
både anger en ungefärlig relation till en 
kvantitet och en attityd till kvantiteten. 
Med knappt uttrycks att något är i närhe-
ten av en kvantitet som bedöms som 
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liten. Med drygt anges att något är lite 
större än en kvantitet som bedöms som 
stor. För andra (yngre?) personer där-
emot tycks både knappt och drygt vara 
helt neutrala ifråga om attityden. 

Man kan pröva detta med exempel. 
Om någon säger Han kom knappt trettio 
minuter för sent, kan det tolkas som 
uttryck för attityden "Så det var ju inte så 
farligt". Om man i stället säger Han kom 
drygt trettio minuter för sent, så kan det 
tolkas som uttryck för attityden "Han 
hade mage att låta oss vänta så länge". 
Men den som inte känns vid någon atti-
tyd i uttrycken kan förstås säga t.ex. 
Hans fallskärm uppgick till knappt 47 
miljoner kronor, vilket låter barockt för 
andra. Den som vill uttrycka sig mer 
neutralt bör välja ord som nära eller 
nästan i sådana sammanhang. 

Margareta Westman 

En slags 
1 nr 3/97 av Språkvård skrev jag i ett svar 
till en yngling "risk för att du bara hade 
fått en slags engelsk sprutlackering". 
Detta har fått flera läsare att höra av sig. 

Red. 

1 gymnasiet i Härnösand hade vi på 
1930-talet en lärare i svenska, som an-
sågs mycket skicklig. Han blev oerhört 
upprörd om någon av eleverna sade en 
slags (slag av). Ett slags skulle det heta 
eller en sorts. På Svenska Dagbladets 
ledarsida har jag märkt, att man konse-
kvent skriver ett slags, en sorts. Det ärju 
"slaget" det är fråga om, alltså ett slags 
sprutlackering. Jag vore tacksam för 
kommentar. 

Gustav Åström, Örebro 

Hej! 
Öppna Språkvård 3/97 och titta på sidan 

6, spalt 1, de två sista orden på rad 16. 
"En slags"! 

Hur kan Svenska Språknämnden ge ut 
en tidskrift som innehåller detta språk-
fel? Har ni ingen korrekturläsare? 
"Språkvård" innehåller dock bara knappt 
30 sidor och en extra koll skulle således 
inte ta så särdeles lång tid. Dessutom 
tycker jag att sidantalet bör stå i propor-
tion till antal stav- och språkfel (fast 
helst läser jag en skrift utan några som 
helst fel). 

Varför? Är det bara en "miss" eller 
tänkte ni avsiktligt tabba till det? Jag ser 
ingen annan förklaring. 

Johan Björnson, Malmö 

Svar: 
Detta språkdrag har Bertil Molde kom-
menterat. Texten är hämtad ur boken 
Mera Svenska i dag. Svar på språkfrå-
gor, redigerad av Inger Molde och ut-
kommen 1997 på Rabén Prisma: 

Ordet slags är en genitivform (i singula-
ris eller pluralis) av slag, men den speci-
ella användningen av denna genitivform 
beror på inflytande från lågtyskan. Ordet 
betecknar sort eller art eller kategori, och 
det följs oftast av ett huvudord som 
anger det som sorten eller arten består 
av, t.ex. när man säger ett slags hus. 

1 denna användning står ordet slags på 
samma plats mellan artikeln och substan-
tivet där ett (attributivt) adjektiv ofta 
står. Man kan jämföra ett slags hus med 
ett litet hus. Också till betydelsen kan 
slags i sådana fall sägas stå på gränsen 
till ett adjektiv. Det är därför inte så 
egendomligt att huvudordets genus har 
kunnat påverka också valet av genus hos 
artikeln, dvs, att man i stället för ett slags 
fisk också har kunnat säga en slags fisk, 
därför att det heter en fisk. 
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Detta är ingalunda någon nyhet i vårt 
språk. En slags följt av ett substantiv 
som inte är neutrum har förekommit i 
skrift i svenskan sedan slutet av 1500-
talet. Man kan finna exempel på denna 
konstruktion hos mängder av goda sven-
ska författare, t.ex. en slags vän hos 
Almqvist 1834, en slags honnör hos 
Eyvind Johnson 1935 och med bestäm-
ningsord av annan typ Denna slags korf 
hos Kajsa Warg 1755. Typen en slags 
nämns som ett alternativ också i SAOL, 
och det sedan den åttonde upplagan 
1923, liksom den tas upp såsom korrekt i 
talrika andra ordlistor och ordböcker, 
t.ex. i Östergrens ordbok där det finns ett 
exempel som Vilken slags ost vill du ha? 
(1941). 

Ett speciellt fall kan uttrycket all slags 
vid sidan av allt slags sägas vara. All 
slags är mycket gammalt, och ursprung-
ligen är det ett fullt korrekt uttryck i plu-
ralis. All var i äldre tid inte bara singular-
form utan också neutrum pluralis, varför 
all slags kan sägas vara en gammal form 
för "alla slags". Man kan jämföra med 
ordet allting som egentligen betyder 
"alla ting". Uttrycket all slags uppfattas 
numera som singularis, men det är fortfa-
rande fullt levande och kan inte anses 
oriktigt. 

När uttryck som en slags fisk väl hade 
etablerats i språket, och det var alltså för  

400 år sedan, var steget inte långt till att 
en slags kom att uppfattas som en ståen-
de förbindelse, vid sidan av ett slags. Det 
innebär att man också kom att använda 
en slags före neutrala substantiv, dvs, att 
man också började säga t.ex. en slags 
hus. Detta uttryckssätt har dock alltid 
varit mindre brukligt. Man låter i stället 
ofta valet mellan ett slags och en slags 
styras av huvudordets genus, alltså ett 
slags hus och en slags fisk. 

Det rör sig alltså här om en mycket 
gammal konstruktionstyp i vårt språk, en 
typ som måste anses korrekt. Att sätta 
"bock i kanten" för en slags är orimligt, 
och det var det egentligen också när frå-
geställaren gick i skolan. 

På liknande sätt som slags används 
också sorts, men där är en sorts det 
dominerande, också för neutrala ord. En 
sorts hus är alltså vanligare än det också 
förekommande ett sorts hus. Denna sena-
re konstruktion kan dock inte sägas vara 
oriktig - den förekommer för övrigt 
också sedan länge, även hos goda förfat-
tare. 

Till sist kan nämnas att i danskan (och 
i stor utsträckning också i norskan) är 
(en, den, ingen) slags det normala ut-
trycket - där har slags övergått till att be-
handlas som ett icke-neutralt ord. 

Bertil Molde 
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