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Abstract: Swedish Public Information in Serbian, Croatian and Bosnian 

This paper focuses on Swedish public information in Serbian, Croatian and Bosnian (SCB). The 

language(s) in question do not enjoy legal status as minority language(s), but are represented in 

Sweden by more than 100 000 speakers.  

The following questions are addressed in the paper: (1) How many of Sweden’s public authorities 

offer information in SCB? (2) What is the rationale for offering or not offering information in SCB? 

(3) Under what language designations is the information offered and how is this reflected in the 

orthographies of the information documents? 

A number of Sweden’s public authorities have recently abandoned traditionally translated 

information in favour of Internet based machine translation services. Since Swedish public 

information in SCB is directly affected by this, a brief investigation of such translations is included in 

the article.  

1. Inledning  

Enligt rekommendationer från Språkrådet, Sveriges officiella rådgivande språk-

vårdsorgan, skall språket i offentlig verksamhet vara begripligt, enkelt och korrekt. 

Detta gäller såväl svenska som alla andra språk som man väljer att informera på. All 

information och service ska finnas på enkel och begriplig svenska
1
, i särskilt lättläst 

form, i talad form och i multimodal form. Informationen skall, vid sidan av svenska, 

finnas på de nationella minoritetsspråken, på det svenska teckenspråket och på andra 

språk efter behov (min kursivering – T.R.).
2
  

                                                           
1
 Språklagen fastslår att svenska är huvudspråk i Sverige. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 

meänkieli, romani chib och samiska. I språklagen sägs också att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 

skydda och främja det svenska teckenspråket (Språklag, SFS 2009:600), http://www.riksdagen.se/webbnav/ 

index.aspx?nid=3911&bet=2009:600, 2010-03-22. 
2
 http://www.sprakradet.se/minoritetsspr%C3%A5k, 2010-03-22 
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Svenska myndigheter registrerar inte människors etnicitet eller modersmål, varför 

den informationen heller inte framkommer i officiell statistik.
3
 I brist på sådan statistik 

rekommenderar Språkrådet att en prövning av språkbehov kan baseras på Parkvall 

(2009), vars uppskattningar av antalet talare, enligt rådet, ”får bedömas som rimliga”. 

Av Språkrådets hemsida framgår att Parkvall kommit fram till att de största 

modersmålen i Sverige, vid sidan av svenskan, är: finska 235 000, BKS
4
 113 000 

(bosniska, kroatiska, serbiska), arabiska 93 000, kurdiska 66 000, spanska 65 000, 

tyska 64 000, persiska 59 000, norska 56 000, danska 54 000, polska 49 000, albanska 

49 000, engelska 44 000, arameiska 36 000, turkiska 34 000, somaliska 25 000.
5
 

2. Syfte, metod och material 

Syftet med denna artikel är att redovisa resultaten av en inventering och språklig 

analys av svensk myndighetsinformation på serbiska, kroatiska och bosniska (SKB).
6
 

SKB räknas inte som nationella minoritetsspråk, utan faller i kategorin ”andra språk”. 

Enligt Parkvalls definition hör SKB till gruppen ”invandrarspråk utan särskilt 

erkännande” (Parkvall 2009:14). Myndigheterna är med andra ord inte bundna av 

lagen att erbjuda information på SKB, utan information på dessa språk är en service 

till allmänheten. 

Den information som ligger till grund för denna undersökning har hämtats från 

respektive myndigheters hemsidor på Internet (i de fall sådana finns). Avgörandet av 

vilka organisationer som är att betrakta som ”myndigheter” har avgjorts av om de 

finns upptagna i det Allmänna myndighetsregistret som förs av Statistiska 

centralbyrån. Detta register omfattar sammanlagt 509 enheter, varav 253 räknas som 

statliga förvaltningsmyndigheter.
7
  

                                                           
3
 Tabeller över Sveriges befolkning 2008, Korrigerad version 2010-02-18, http://www.scb.se/Pages/ 

PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=9314, 2010-03-22. För närmare information om i 

Sverige boende personers etnicitet och modersmål rekommenderar Statistiska centralbyrån (SCB) i synnerhet 

tabellerna 1.3.3 och 1.3.4 Utrikes födda efter födelseland respektive medborgarskapsland. Mot en extra kostnad 

erbjuder sig SCB att utföra specialbearbetningar, där man korsar födelseland mot födelseort. Enligt SCB:s 

tjänsteman gör dock olika stavningsvarianter på födelseorter att pålitligheten i en sådan operation minskar. E-

postmeddelande till författaren från Håkan Sellerfors, SCB, Befolkningsstatistik (BV/BE), 2010-01-22. 
4
 BKS är Språkrådets förkortning. Parkvall själv använder beteckningen serbokroatiska med motiveringen att en 

av de viktigaste datakällorna, Skolverket, delvis gör detsamma genom att för många kommuner rapportera de tre 

varieteterna tillsammans (Parkvall 2009:90). Vid Uppsala universitet används sedan tidigt 1990-tal förkortningen 

SKB (serbiska, kroatiska, bosniska), vars bokstavsordning bygger på antalet talare av respektive varietet. Denna 

förkortning används också i föreliggande artikel. För en diskussion av namnfrågan hänvisas till Kordić 

(2009:96ff). 
5
 http://www.sprakradet.se/6403, 2010-03-22. 

6
 Artikeln utgör en förstudie till ett längre arbete som har till syfte att inventera och analysera svensk offentlig 

information på SKB och albanska. 
7
 http://www.myndighetsregistret.scb.se/, 2010-03-18. Termen ”myndighet” förstås alltså fortsättningsvis som 

”en enhet som finns upptagen i Allmänna myndighetsregistret”. 
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Vid besök på de olika hemsidorna har det registrerats om information på SKB 

erbjuds.
8
 Hos ett slumpvis gjort urval av myndigheter

9
, varav en del har information på 

SKB och andra inte, har en förfrågan gjorts per e-post rörande de överväganden som 

har gjorts vid valet av informationsspråk. 

Vid sidan av en ren inventering av svensk myndighetsinformation på SKB utförs i 

denna artikel en språklig analys som har till syfte att utröna vilka ortografier som 

döljer sig under beteckningar som serbiska, kroatiska, bosniska; bosanski, hrvatski, 

српски; bosanski/hrvatski/srpski; serbokroatiska etc. Bruket av olika beteckningar på 

de aktuella språken relateras till aktuell forskning på området (t.ex. Greenberg 2004; 

Kordić 2009; Gustavsson 2009; Bugarski 2010). 

Det finns hos svenska myndigheter en begynnande tendens att överge traditionella 

översättningar till förmån för länkar till översättningstjänster på Internet. Med 

anledning av detta ägnas den senare delen av denna artikel åt en analys av kvaliteten 

på myndighetsinformation som har maskinöversatts från svenska till SKB. Till grund 

för diskussionen kring överensstämmelsen mellan källtext (KT) och måltext (MT) 

ligger vedertagna definitioner av begreppet ekvivalens (Bassnett 2002:32; Koller 

2004:214ff). 

3. Frågeställningar 

Svenska myndigheters information på SKB är föga enhetlig och redan 

språkbeteckningarna kan vid närmare påseende verka mycket förvirrande. På vissa 

myndigheters hemsidor erbjuds informationen samlat under en rubrik, med 

beteckningar som serbiska/kroatiska/bosniska, serbokroatiska och till och med Serbo-

Croation (sic!); hos andra myndigheter presenteras informationen tillsynes under 

separata rubriker (serbiska, kroatiska och bosniska). Hos en tredje grupp erbjuds 

information endast på en av de tre varieteterna (t.ex. srpski eller Bosnian). 

I denna artikel diskuteras, vid sidan av en ren inventering av myndighets-

informationen, följande tre huvudfrågor: Vilka ställningstaganden ligger till grund för 

att erbjuda eller inte erbjuda information på serbiska, kroatiska, bosniska? Under 

vilken/vilka språkbeteckningar erbjuds informationen? Vilket/vilka ortografiska 

system (ekaviskt eller jekaviskt) döljer sig under de olika beteckningarna? De två sista 

frågorna ställs för att pröva om det existerar något samband mellan 

språkbeteckningarna och den ortografi som finns representerad i informationstexten. 

Har exempelvis en text som återfinns under rubriken serbiska/kroatiska/ bosniska i 

större utsträckning ekavisk ortografi än en text som återfinns under rubriken 

bosniska/kroatiska/serbiska? 

                                                           
8
 Myndigheterna A-Presstödsnämnden besökets 2010-03-18, Radio- och TV-verket-Överklagandenämnden för 

studiestöd besöktes 2010-03-19. 
9
 Allmänna reklamationsnämnden, Energimyndigheten, Kriminalvården, Regeringskansliet, Skatteverket och 

Statens institutionsstyrelse. 
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Flera myndigheter har informerat om att de har upphört med att erbjuda färdiga 

översättningar av sin information, eller att de har för avsikt att inom en snar framtid 

göra det. Det alternativ som erbjuds istället är länkar till översättningstjänster på 

Internet. Som en följd av detta förefaller det relevant att i denna artikel också ställa 

frågan: Är länkar till maskinöversättningstjänster på Internet ett bra alternativ till 

traditionella översättningar från svenska till SKB av myndighetsinformation? 

4. Myndigheter med och utan information på SKB 

Av Sveriges 253 statliga förvaltningsmyndigheter erbjuder 24 information som på ett 

eller annat sätt är tillgänglig för talare med antingen serbiska, kroatiska eller bosniska 

som modersmål.  

För att ta reda på bevekelsegrunderna för myndigheternas val av informationsspråk 

har förfrågningar skickats till ett urval av de 253 myndigheterna. En av de utvalda 

myndigheterna, Allmänna reklamationsnämnden, saknar information på SKB, medan 

de övriga tillfrågade erbjuder sådan information. Dessa är: Regeringskansliet, 

Energimyndigheten, Kriminal-vården, Skatteverket och Statens institutionsstyrelse. 

En genomgång av svaren från de tillfrågade myndigheterna visar att svenska 

myndigheters val av informationsspråk styrs av flera olika faktorer: kvantitet (antal 

talare i Sverige av ett visst språk), EU-regler, den svenska språklagen (SFS 2009:600) 

och, i inte ringa grad, slumpen. 

Hos en av myndigheterna, Skatteverket, är frågan om val av informationsspråk för 

närvarande under utredning, varför man inte anser sig kunna besvara den ställda frågan 

om grunder för språkval.
10

 

Allmänna reklamationsnämnden erbjuder på sin hemsida information på arabiska, 

tyska, engelska, spanska, franska, rumänska, finska och teckenspråk. På 

artikelförfattarens fråga om vilka överväganden som gjorts vid detta urval, svarade 

myndigheten såhär: 

”Vi har valt ut de största europeiska språken plus de språk som talas av flest inflyttade till Sverige för 

att nå så många som möjligt med information om nämnden. Vi tror att de andra nordiska länderna 

klarar att förstå svenska, förutom Finland. Därför har vi bara översatt till finska och inte de andra 

nabospråken. Teckenspråk har vi med för att nå även hörselskadade. Vi arbetar på att ta fram 

kortfattad information på de nationella minoritetsspråken och det finns även anledning för oss att gå 

vidare med texter på fler språk. Vi har texter på lättläst svenska för att göra oss förstådda hos så 

många som möjligt. Rumänska smög sig in för att vi har anställda som talar och skriver detta.”
11

 

Allmänna reklamationsnämnden för fram kvantiteten som den avgörande faktorn vid 

språkval, men även slumpen spelar roll i myndighetens agerande, vilket också framgår 

av myndighetens svar. I Sverige finns idag 11 000 rumänsktalande, alltså endast en 

tiondel av antalet SKB-talande (Parkvall 2009:160). Det framgår emellertid inte av 
                                                           
10

 E-postmeddelande från Charlotta Carlberg Eriksson, Skatteverket, till artikelförfattaren, 2010-04-23. 
11

 E-postmeddelande från Allmänna reklamationsnämndens informatör, Helen Eriksson, till artikelförfattaren, 

2010-03-10. 
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svaret varifrån man har erhållit sin information om antalet ”inflyttade till Sverige”. I 

början av denna artikel nämndes att Språkrådet gör bedömningen, baserad på Parkvall 

(2009), att SKB med sina 113 000 personer är det största minoritetsmodersmålet i 

Sverige näst efter finska. Man kan därför fråga sig varför Allmänna 

reklamationsnämnden har valt att informera på arabiska (93 000 talare) men inte på 

SKB. 

Regeringskansliet har baserat sina språkval på följande faktorer:  

”Materialet vänder sig till grupper som har ringa eller inga kunskaper i det svenska språket: utrikes 

födda som vill få en överblick över hur Sverige styrs, samt utländska läsare som söker övergripande 

information om det svenska statliga förvaltningssystemet.  

Valet av språk utgår från: ett kvantitativt mått på utrikes födda invånare i Sverige, där vi satt en nedre 

gräns på 45 000 personer. Integrationsverkets statistik från 2005 har varit vägledande.  

[Samt från] praxis inom Europeiska kommissionen, där man använder tre arbetsspråk i det interna 

arbetet (engelska, franska och tyska). Av praktiska skäl har vi valt att följa Kommissionens exempel 

och texterna har producerats på dessa tre språk.  

Översättning till ytterligare språk kan ske vid förfrågan i enlighet med rekommendationer i RK:s 

(Regeringskansliet – T.R.) policy för anpassning av informationsmaterial till människor med 

särskilda behov. Förslag från Språklagsutredningen 2008 och ny lagstiftning kring minoritetsspråk 

kan innebära en ändrad inriktning. Utvärdering av besöksstatistik och inkommande synpunkter sker 

fortlöpande efter publicering. På sikt kan demografiska förändringar påverka val av språk.”
12

 

Liksom ARN baserar Regeringskansliet sina språkval på kvantitet och därtill på praxis 

i Europeiska kommissionen som förutsätter översättning till de tre arbetsspråken 

engelska, franska och tyska.  

Även hos Energimyndigheten är kvantiteten avgörande, men man har man utgått 

från något annorlunda siffror än i Regeringskansliet: 

”När vi tog fram förslaget på vilken information som skulle översättas och till vilka språk skannade 

vi av hur andra myndigheter gjorde, men det gav inte så mycket eftersom alla tycktes göra på olika 

sätt. Vi bestämde oss då för att översätta viss information till de språk som, enligt Språkrådet, talas av 

fler än 30 000 personer. Det gav följande: Andra språk: vi översätter/tar fram information som 

översätts om Energimyndigheten, den kommunala energirådgivningen och Tips på hur du spar energi 

till (språk som talas av fler än 30 000 personer i Sverige): arabiska, bosniska, finska, kroatiska, 

kurdiska, persiska, polska, serbiska, turkiska, tyska.”
13

 

Statens institutionsstyrelse är den enda av de tillfrågade myndigheterna som hänvisar 

till lagstiftningen om nationella minoritetsspråk: 

”Romani chib, meänkieli, finska, nord-, syd- och lulesamiska samt jiddisch har vi eftersom de är 

nationella minoritetsspråk. Engelska är ett språk som talas i stora delar av världen, även av människor 

som inte har det som sitt modersmål. De övriga språken har vi valt för att vi vet att många av våra 

ungdomar/klienter har dessa språk som sitt modersmål. Lättläst svenska och information på 

teckenspråk har vi för att i någon mån leva upp till kravet på tillgängliga webbplatser. Teckenspråk 

anses ju också vara ’det sjätte minoritetsspråket’. I samband med att vi gör om vår webbplats kommer 

vi troligen att övergå till att använda Googles översättningstjänst. I de fall Google inte har något av 

                                                           
12

 E-postmeddelande från Jennifer Sundberg, Information Rosenbad, till artikelförfattaren, 2010-03-19. 
13

 E-postmeddelande från Suzanne Durkfelt, Energimyndigheten, till artikelförfattaren, 2010-03-22. 
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de nationella minoritetsspråken kommer det att finnas kortfattad information om vår verksamhet på 

detta språk.”
14

 

Kriminalvården utgår vid språkvalet från kvantitet, men det är inte antalet 

modersmålstalare i Sverige som avgör. Istället är det klientgruppernas storlek som 

avgör: 

”Vi har för flera år sedan [...] tittat på vilka de vanligaste språken i Sverige var (via Migrationsverket) 

och vilka språk våra klienter med ett annat modersmål pratade. Därifrån utsågs dessa språk (arabiska, 

engelska, finska, persiska, ryska, SKB – T.R.). Jag har nyligen haft kontakt med våra anställda på 

verksamhetsställena i Kriminalvården (anstalt, häkte, frivård) för att höra om dessa språk fortfarande 

är relevanta och fått förslag på justeringar. Jag har också tittat på möjligheten att använda andra sätt 

att erbjuda besökare på Kriminalvårdens hemsida de språk de önskar och samtidigt säkerställa att 

dessa sidor uppdateras. Ett av de sätten är Googles översättningstjänst som översätter all text på 

hemsidan direkt istället för att översätta (och hålla texterna översatta) som sidor på hemsidan. 

Googles översättningstjänst översätter till serbiska, kroatiska och albanska, men inte bosniska. Beslut 

om vi ska börja använda andra sätt, t.ex. Googles översättningstjänst, alternativt byta ut eller lägga till 

språk kommer att fattas senare i vår.”
15

  

Av de två sista myndighetssvaren framgår att det finns en tendens hos svenska 

myndigheter att övergå från traditionell översatt information till automatiska 

översättningstjänster. Denna övergång är redan genomförd t.ex. hos Arbets-

miljöverket och Statens konstråd. En analys av maskinöversatt information från 

Arbetsmiljöverket på SKB återfinns i slutet av denna artikel. 

5. Språkbeteckningar 

Det språk som under årtionden kallades serbokroatiska upphörde officiellt att existera 

i de jugoslaviska arvtagarstaterna från och med 1991-92 (Greenberg 2004:14). Det 

pågår sedan dess en livlig debatt om vad som är en adekvat terminologi för de(t) språk 

som talas från slovenska gränsen i norr ner till gränserna mot Bulgarien, Makedonien 

och Kosovo i söder. Språket/språken i fråga har kallats centralsydslaviska, serbokroa-

tiska, kroatoserbiska, serbiska/kroatiska/bosniska etc. (Gustavsson 2009:223; 244; 

Kordić 2009:96ff; Bugarski 2010:38). Ur en strikt lingvistisk synvinkel står språken 

varandra mycket nära och det har sagts att ”SC [Serbo-Croatian – T.R.] today is one 

linguistic language in the guise of several political languages” (Bugarski 2010:39). 

Föreliggande korta artikel är inte ett inlägg i denna terminologiska debatt. För våra 

ändamål räcker det att konstatera att namnfrågan inte är löst och att detta förhållande 

också påverkar de språkbeteckningar som svenska myndigheter använder på sina 

informationssidor. 

Språkbeteckningarna som de undersökta myndigheterna använder sönderfaller i tre 

grupper: (1) serbokroatiska, (2) olika kombinationer av bosniska, kroatiska, serbiska 

                                                           
14

 E-postmeddelande från Lotta Hedeby, webbredaktör vid Statens institutionsstyrelses informationsenhet, till 

artikelförfattaren, 2010-03-19. 
15

 E-postmeddelande till artikelförfattaren från Marie Axén, webbredaktör för Kriminalvårdens hemsida, 2010-

03-31. 
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samt (3) separata rubriker för de enskilda språknamnen (serbiska, kroatiska, 

bosniska). Ingen myndighet tar med montenegrinska, vilket kan bero på att denna 

varietet ännu är förhållandevis ny och okänd (jfr Bugarski 2010:41). 

5.1. Serbokroatiska 

Beteckningen serbokroatiska förekommer endast hos en svensk myndighet, Statens 

pensionsverk, och då i kombinationen Srpski, hrvatski i bosanski – serbokroatiska. 

Något vanligare är den engelska beteckningen Serbo-Croatian som förekommer i två 

fall; hos Kriminalvården (där den av okänd anledning ligger som en särskild länk 

under rubriken English) och hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, där 

beteckningen har den förvrängda formen Serbo-Croation. 

5.2. Bosniska, kroatiska, serbiska 

Majoriteten av de myndigheter som har undersökts använder kombinationer av 

språknamnen, skilda åt med hjälp av bindestreck < - > (1 st), komma < , > (4 st) eller 

snedstreck < / > (10 st).  

Vad gäller språkens inbördes ordning är kombinationen bosniska/kroatis-

ka/serbiska, alltså bokstavsordning, den vanligaste (11 st). Denna kombination 

förekommer också hos en av de undersökta myndigheterna i en engelsk variant 

Bosnian/Croatian/Serbian. Hos en rad myndigheter används formen bosanski, 

hrvatski, srpski (även српски) och hos en myndighet den förkortade versionen, 

Bos/Hrv/Srp. 

Näst vanligast är ordningen bosniska, serbiska, kroatiska, som förekommer hos två 

av de undersökta myndigheterna. Kombinationerna serbiska, kroatiska, bosniska och 

serbiska, bosniska, kroatiska förekommer i ett fall vardera. 

5.3. Enskilda språknamn 

Fem av de undersökta myndigheterna har valt att presentera språknamnen enskilt, 

under varsin rubrik. Så erbjuder t.ex. Brottsoffermyndigheten på sin hemsida 

information på Srbski (sic!), Hrvatski och Bosanski.  

Statens energimyndighet erbjuder information på Srpski (serbiska) och Hrvatski 

(kroatiska), Försäkringskassan endast på Bosnian och Pensionsverket endast på Srpski. 

Cathrine Carlberg, chef för informationsenheten på Pensionsmyndigheten, meddelar i 

ett e-postmeddelande att detta har sin grund i att den översättningsbyrå som 

myndigheten anlitade endast översatte till serbiska. Det finns dock, enligt Carlberg, 

planer på att korrigera detta, men det har ännu inte blivit av, eftersom man inväntar en 

allmän översyn av myndighetens riktlinje för översättningar.
16

 

                                                           
16

 E-postmeddelande från Cathrine Carlberg, Pensionsmyndigheten, till artikelförfattaren, 2010-04-07. 
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6. Rubriker och ortografier 

I föregående avsnitt redovisades de olika språkbeteckningar som svenska myndigheter 

använder för sin information på SKB. På denna och följande sidor analyseras 

ortografin
17

 i de informationstexter som återfinns under de språkbeteckningarna. 

Ortografierna delas upp i ekaviska och jekaviska och kommenteras där så krävs. 

Analysen baseras på ortografiska handböcker från Serbien, Kroatien och Bosnien 

Hercegovina (Pešikan et al. 1993; Babić et al. 1996; Halilović 1996). 

Arbetsförmedlingen (språkbeteckning: bosniska, kroatiska, serbiska / bosanski, 

hrvatski, srpski). Ortografi: jekavisk. 

Arvsfonden (språkbeteckning: enskilda språknamn) Srpski. Ortografi: ekavisk; 

Hrvatski. Ortografi: jekavisk; Bosanski. Ortografi: jekavisk. Arvsfondens 

informationstext utgår från en och samma grundöversättning, vilket framgår av 

identiska tryckfel i de tre texterna. Efter att grundöversättningen färdigställts har 

texterna försetts med karakteristiska syntaktiska och lexikaliska markörer och 

anpassats till jekavisk respektive ekavisk ortografi. Till exempel har, i en underrubrik i 

den serbiska texten, en infinitivkonstruktion som återfinns i texterna på kroatiska och 

bosniska ersatts med da-konstruktion: 

(1) Kroatiska, Bosniska:  Zahtjev treba sadržati 

(2) Serbiska:      Zahtev treba da sadrži. 

(3) Svenska:      Ansökan ska innehålla 

Bolagsverket (språkbeteckning: bosanski, hrvatski, српски [bosniska, kroatiska, 

serbiska]). Ortografi: jekavisk. 

Brottsoffermyndigheten (språkbeteckning: enskilda språknamn). Srbski. Ortografi: 

jekavisk; Hrvatski. Ortografi: jekavisk; Bosanski. Ortografi: jekavisk. Myndigheten 

använder genomgående samma text. 

Centrala studiestödsnämnden (språkbeteckning: bosanski-hrvatski-srpski 

[bosniska-kroatiska- serbiska]). Ortografi: ekavisk. 

Försäkringskassan (språkbeteckning: Bosnian). Ortografi: jekavisk med ekaviska 

inslag. (I texten förekommer formen ”prosleđivanja” för förväntat ”prosljeđivanja”. 

Detta kan möjligen vara ett tryckfel.) 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (språkbeteckning: Serbo-Croation). 

Ortografi: jekavisk. 

Högskoleverket (språkbeteckning: Bosanski/Srpski/Hrvatski – Bosniska/ 

Serbiska/Kroatiska). Ortografi: ekavisk. 

Konkurrensverket (språkbeteckning: Bosniska/Kroatiska/Serbiska [BKS]). 

Ortografi: ekavisk. 

                                                           
17

 Utelämnande av diakritiska tecken och rena tryckfel, som förekommer i riklig mängd i informationen hos 

många av de undersökta myndigheterna, berörs inte i denna artikel. 
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Konsumentverket (språkbeteckning: Bosanski/Srpski/Hrvatski [Bosniska/Serbiska 

/ Kroatiska]). Ortografi: ekavisk.  

Kriminalvården (språkbeteckning: Serbo-Croatian [särskild länk under English- 

T.R.]). Ortografi: jekavisk. 

Kungliga biblioteket (språkbeteckning: Bosanski/hrvatski/srpski jezik 

[Bosniska/Kroatiska/Serbiska]). Ortografi: jekavisk. 

Kustbevakningen  (språkbeteckning: Bosnian/Croatian/Serbian). Ortografi: 

ekavisk. 

Länsstyrelserna (språkbeteckning: Srpski/bosanski/hrvatski). Ortografi: jekavisk. 

Migrationsverket (språkbeteckning: enskilda språknamn). Srpski (Serbiska). 

Ortografi: jekavisk; Hrvatski (Kroatiska). Ortografi: jekavisk; Bosanski (Bosniska). 

Ortografi: jekavisk. Myndigheten använder genomgående samma texter för de tre 

varieteterna. 

Pensionsmyndigheten (språkbeteckning: Srpski). Ortografi: ekavisk. 

Regeringskansliet  (språkbeteckning: Bosanski/hrvatski/srpski [bosniska/ 

kroatiska/serbiska]). Ortografi: jekavisk. 

Skatteverket  (språkbeteckning: Bosniska, Kroatiska, Serbiska). Ortografi: ekavisk 

och jekavisk. Myndigheten erbjuder två informationsbroschyrer på SKB, Deklaracija 

prihoda (Dags att deklarera) med jekavisk ortografi och Lična karta za zavedene u 

matičnu evidenciju u Švedskoj (ID-kort för folkbokförda i Sverige) med ekavisk 

ortografi. 

Statens energimyndighet (språkbeteckning: enskilda språknamn). Srpski 

(serbiska). Ortografi: ekavisk; Hrvatski (kroatiska). Ortografi: ekavisk. Länkarna går 

till en och samma text. 

Statens institutionsstyrelse (språkbeteckning: Na bosanskom, Hrvatskom, 

Srpskom). Ortografi: ekavisk.  

Statens pensionsverk (språkbeteckning: Srpski, hrvatski i bosanski – Serbo-

kroatiska). Ortografi: Endast kortfattad information om telefonnummer. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (språkbeteckning: Bosniska/Kroa-

tiska/Serbiska Bosanski/Hrvatski/Srpski). Ortografi: ekavisk.  

Valmyndigheten (språkbeteckning: Srpski/Hrvatski/Bosanski). Ortografi: jekavisk. 

Vägverket (språkbeteckning: Bos/Hrv/Srp [B/K/S]). Ortografi: ekavisk. 

En jämförelse av den ordningsföljd i vilken språkbeteckningarna står med 

ortografierna i informationstexterna ger upphov till en intressant bild. Av de 24 

myndigheter som erbjuder information på SKB är det möjligt att fastställa ortografin i 

23 fall. Hos den 24:e myndigheten, Statens Pensionsverk, är informationstexten för 

kort för att någon slutsats skall kunna dras. Texten innehåller inga drag som kan 

knytas till ett specifikt ortografiskt system. En av myndigheterna, Skatteverket, 

använder både ekavisk och jekavisk ortografi i sin information. Hos de återstånde 22 
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myndigheterna är fördelningen mellan ekavisk och jekavisk ortografi förhållandevis 

jämn. Tolv myndigheter använder jekavisk ortografi, tio ekavisk. 

Språkbeteckningarnas ordningsföljd (S+K+B, B+K+S, B+S+K o.s.v.) förefaller inte 

att påverka valet av ortografi. Ingen av de undersökta myndigheterna placerar 

kroatiska först. Bland de myndigheter som använder jekavisk ortografi står bosniska 

först i fem fall medan serbiska står först i sju av fallen. Bland de myndigheter som 

använder ekavisk ortografi i sin information är förhållandena de omvända. Där står 

bosniska först i åtta av fallen medan serbiska står först endast i två fall. 

Utifrån denna undersökning kan man dra slutsatsen att svenska myndigheters 

informationstexter på SKB inte uppvisar något uppenbart samband mellan val av 

språkbeteckningar och ortografier, så som de sistnämnda beskrivs i de handböcker som 

finns tillgängliga för respektive varietet (Pešikan et al. 1993; Babić et al. 1996; 

Halilović 1996). 

7. Maskinöversättningstjänster 

På Internet finns i dagsläget en rad översättningstjänster, varav Yahoo! Babel Fish och 

Google översätt hör till de mest kända.
18

 Tjänster av det här slaget, t.ex. Google 

översätt, beskrivs i positiva ordalag i svenska media, men enligt programutvecklarens 

egna, mer försiktiga prognoser, ”kommer Google Translate inte att kunna översätta på 

professionell nivå inom de närmaste åren” (Braw 2010). Vissa svenska myndigheter 

har likväl, trots sådana varningsord, valt att frångå traditionellt översatt information på 

andra språk till förmån för en länk till en översättningstjänst. Bland de undersökta 

myndigheterna har Arbetsmiljöverket och Statens konstråd helt övergått till denna 

lösning och vid Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården finns, som vi har sett, 

planer på att göra det (jfr ovan, punkt 4). 

För att pröva hur väl översättningstjänsten klarar av att översätta till SKB 

genomförs i denna undersökning ett experiment bestående av tre moment: 

(1) Översättning svenska-SKB av enstaka ord; 

(2) Översättning svenska-SKB av en sammanhängande text; 

(3) Översättning engelska-SKB av en sammanhängande text. 

I analysen undersöks om översättningstjänsten förmår att finna lämpliga ekvivalenter 

till termerna i KT, s.k. denotativ ekvivalens (jfr Koller 2004:100). Trots avvikelser 

mellan Koller och Popovič i beskrivningen av olika sorters ekvivalens, kan man hitta 

gemensamma tankar. Så överensstämmer Kollers term denotative Äquivalenz med 

Popovičs (1976) Linguistic equivalence (Bassnett 2002:32). I båda fallen är det fråga 

om överensstämmelse på ord- och syntagmplanet mellan käll- och målspråk. I 

analysen undersöks också översättningstjänstens förmåga att producera en 

                                                           
18

 http://se.babelfish.yahoo.com, 2010-03-22; http://translate.google.se/#, 2010-03-22. 
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morfologiskt och syntaktiskt korrekt måltext (MT). Hos Popovič och Koller skulle 

detta närmast motsvara Paradigmatic equivalence och Formal-Ästhetische Äquivalenz 

(Bassnett 2002:32; Koller 2004:252). 

7.1. Översättning av enstaka ord 

För att kontrollera hur väl översättningstjänsten Google översätt klarar av att översätta 

svenska ord utan sammanhang till serbiska, kroatiska och bosniska, har artikel-

författaren besökt Arbetsmiljöverkets hemsida vid två olika tillfällen (2010-03-23 och 

2010-04-12), följt verkets rekommendationer och klickat på länken ”Translate” och 

därefter valt översättning till ”српски” (serbiska) respektive ”hrvatski” (kroatiska) 

(något alternativ för bosniska finns inte). I nedanstående tabell återfinns 

översättningarna av de länkrubriker som finns på hemsidan: 

  

svenska 

А 

”српски” 

2010-03-23 

B 

”српски” 

2010-04-12 

C 

”hrvatski” 

2010-03-23 

D 

”hrvatski” 

2010-04-12 

1. Arbetsmiljöarbete Рада радно 

окружење 

Рад Рад Work Environment 

Rad 

Posao Posao 

2. För dig som är... За вас су... за вас који је...  Za one od vas koji 

su... 

za vas koji se... 

3. Aktuellt Тренутни Тренутни Tekući Trenutni 

4. Lag och rätt Право и правда закон и правду Zakon i pravda zakona i pravde 

5. inspektion инспекција инспекција inspekcijske inspekcijske 

6. Om oss О нама О нама O nama O nama 

7. Publikationer  Публикације Публикације Publikacije Publikacije 

8. Statistik  Статистика Статистика statistiku Statistika 

9. Pressrum  Притисните Пресс центар Press Press 

10. Temasidor теме Теме Teme Teme 

11. Frågor och svar Питања и 

Одговори 

Питања Pitanja i odgovori FAQ 

12. Skyddsombud за безбедност безбедности sigurnost Sigurnost 

13. Blanketter  Обрасци Облици Obrasci Oblici 

14. Checklistor Цхецклистс чеклисте za provjeru Checklists 

15. Diarieförda 

ärenden 

Диариефöрда 

питања 

регистар 

предмета 

Diarieförda 

pitanjima 

Registrirajte 

slučajeva 

16. Arkiv датотеке датотеке File datoteke 

17. Länkar Линкови линкови Linkovi linkovi 

Tabell 1. Översättning av enstaka ord. 

I anslutning till översättningstjänsten anslår myndigheten, under rubriken Översätt till 

andra språk, några varningsord: ”Låt Googles översättningstjänst översätta vår 

webbplats till ett annat språk. Översättningen sker automatiskt av Google Translate 

och vi reserverar oss mot eventuella feltolkningar.” Man väntar sig således att det kan 

uppstå problem. Vår undersökning visar att det inte bara finns problem, utan att dessa 

problem är mycket omfattande och komplexa. 
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Vid översättningen 2010-03-23 är endast ett fåtal länkrubriker helt korrekt 

översatta. I övriga fall är översättningarna fel i minst ett av språken, och ofta i båda. 

Felen grupperar sig på följande sätt (se kolumnbeteckningar och radnummer i tabellen, 

t.ex. A 1): 

(1) Utebliven översättning (A 15 Диариефöрда питања, C 15 Diarieförda pitanjima) 

(2) I sammanhanget felaktig översättning av ett engelskt ord (A 16 datoteke) 

(3) Partiell översättning till engelska (A 1 Work Environment Rad) 

(4) Översättning till engelska (C 9 Press, A 14 Цхецклистс, C 16 File) 

(5) Partiellt utelämnande (A 12 за безбедност, C 12 sigurnost, C 14 za provjeru) 

(6) Fel ordklass (C 5 inspekcijske) 

(7) Översättningsfel beroende på homonym (A 9 Притисните) 

(8) Fel genus (A3 Тренутни, C 3 Tekući) 

(9) Fel kasus (A 1 Рада радно окружење, C 8 statistiku, C 15 Diarieförda pitanjima, 

B 4 закон и правду, D 4 zakona i pravde…) 

(10) Fel numerus (B 2 за вас кojи jе..., C 16 datoteke) 

(11) Kongruensfel (B 2 за вас коjи jе...) 

Vid översättningen 2010-04-12 har några tidigare felaktigheter väsentligt förbättrats (B 

15 регистар предмета), medan andra kvarstår och nya har uppstått (B 1 Рад Рад, D 

1 Posao Posao, D 15 Registrirajte slučajeva). Helhetsintrycket kvarstår således. 

Myndighetens information har inte översatts till kroatiska och serbiska på ett 

tillfredsställande sätt. Resultatet är obegripligt för en person som inte behärskar såväl 

svenska som SKB och engelska. 

7.2. Översättning av sammanhängande text från svenska till SKB: 

Arbetsmiljöverket 

De översättningar som presenteras i tabellen ovan (7.1.) är enstaka ord som inte 

återfinns i något sammanhang. För att kontrollera översättningstjänstens förmåga att 

översätta sammanhängande text från svenska till SKB har en text på 

Arbetsmiljöverkets hemsida valts ut för analys. 

På hemsidan klickade vi på länken ”Arbetsmiljöarbete” och därefter på ”translate”. 

Liksom i föregående fall har översättningen gjorts till serbiska och kroatiska. I båda 

fallen besöktes Arbetsmiljöverkets hemsida 2010-04-12. 

(KT)  

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

“Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt          i 

verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma 

och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. 

Denna temasida är en hjälp för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.” 

(http://www.av.se/sam/ [2010-04-12]) 
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(1) 

KT svenska Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

MT 1 ”српски” Систематски                      рад, СЦГ 

MT 2 ”hrvatski” Sustavan                              rad, SAM 

Rubriken visar att översättningstjänsten inte kan finna någon ekvivalent till sv. 

arbetsmiljö när ordet ingår i sammansättningen arbetsmiljöarbete. De korrekta 

översättningarna radna sredina eller radna okolina förekommer längre fram i texten 

(jfr Popović 1995:16).  

Förkortningen СЦГ i den serbiska översättningen ter sig oförklarlig. Förkortningen 

används i vanliga fall för det tidigare statsförbundet Serbien och Montenegro (Srbija i 

Crna Gora, SCG).  

(2)  

KT svenska Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till  

MT 1 ”српски”  Проактивно,        систематски                  рад    доводи до  

MT 2 ”hrvatski” Proaktivno,           sustavan                            rad     dovodi do  

KT svenska en bra arbetsmiljö        som gynnar alla. 

MT 1 ”српски”  добре радне средине  која користи све. 

MT 2 ”hrvatski” dobre radne okoline     koja koristi sve. 

I den andra meningen återfinns ett kongruensfel i början (MT 1 Проактивно, MT 2 

Proaktivno). Adjektivet är en bestämning till MT 1 och 2 rad och borde därför vara 

maskulint. I denna mening har den automatiska översättnings-tjänsten lyckats 

översätta arbetsmiljö, eftersom ordet här står enskilt. I slutet av meningen översätts sv. 

gynna med verbet koristiti, vilket är helt riktigt, dock måste objektet då stå i dativ och 

inte i ackusativ. Resultatet blir en ofullständig och obegriplig översättning. 

(3) 

KT svenska Arbetsgivaren ansvarar         för arbetsmiljön         och ska se till  

MT 1 ”српски”  Послодавац   је одговоран за   радно окружење и треба да 

обезбеди  

MT 2 ”hrvatski” Poslodavac     je odgovoran  za radno okruženje,    te će osigurati 

KT svenska att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt          i verksamheten. 

MT 1 ”српски”  да радна средина      се природно јавља у пословању. 

MT 2 ”hrvatski” da radno okruženje    prirodno javlja          u poslovanju. 
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Den senare delen av den tredje meningen MT 1 ”да радна средина се природно 

јавља у пословању” är felaktig och får betydelsen ”att arbetsmiljön visar sig naturligt 

i verksamheten”. Det är återigen fråga om att den automatiska översättningstjänsten 

inte förmår att hitta någon motsvarighet till den i sammanhanget centrala termen 

arbetsmiljöarbete. 

(4)  

KT svenska Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet  

MT 1 ”српски”  Систематски                       рад    је око           у свакодневном раду  

MT 2 ”hrvatski” Sustavan                               rad    je oko u svom svakodnevnom radu  

KT svenska uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön 

MT 1 ”српски”  и пажња            да узму у обзир  све околности    на радном месту 

MT 2 ”hrvatski” i pažnje              uzeti u obzir         sve okolnosti      na radnom mjestu 

KT svenska som kan           påverka   de anställdas hälsa och säkerhet. 

MT 1 ”српски”  које би могле  утицати  на здравље запослених и безбедност. 

MT 2 ”hrvatski” koja bi mogla   utjecati    na zdravlje i sigurnost zaposlenika. 

I mening fyra konfronteras vi med flera på varandra följande felöversättningar, vilka 

helt förändrar betydelsen och gör MT obegriplig. Medan de enskilda orden i flertalet 

fall översätts på ett acceptabelt sätt, är syntaxen så förvrängd att budskapet helt går 

förlorat. Liksom tidigare saknas en adekvat översättning av ordet arbetsmiljöarbete.  

(5) 

KT svenska Denna temasida är en hjälp för att komma igång  

MT 1 ”српски”  Ова страница је тема помоћи да бисте започели  

MT 2 ”hrvatski” Ova tema je stranica pomoći da biste započeli  

KT svenska med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

MT 1 ”српски”  са          систематским                радом. 

MT 2 ”hrvatski” sa          sustavnim                        radom 

I den femte och avslutande meningen konfronteras vi åter med översättningstjänstens 

oförmåga att handskas med svenska ordsamman-sättningar. Frasen denna temasida är 

en hjälp blir i MT 1 ”denna sida är hjälpens tema” och i MT 2 ”detta tema är hjälpens 

sida”. Den förväntade översättningen tematska stranica ’temasida’ saknas helt i 

översättningen. 

Vår genomgång av denna korta text visar att automatiserade översättnings-tjänster 

ännu inte är mogna för att handskas med svensk myndighets-information på svenska 
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och att översätta den till SKB. Ingenstans i Arbetsmiljöverkets korta text har 

översättningstjänsten förmått att översätta ordet arbetsmiljöarbete till SKB. 

Därigenom har textens hela syfte gått förlorat. 

7.3. Översättning av sammanhängande text från engelska till SKB: Statens 

konstråd 

För att erbjuda en rättvisande bild av de nätbaserade översättningstjänsternas förmåga 

har vi även besökt Statens konstråds hemsida. Denna hemsida erbjuder en betaversion 

som översätter en kort informationstext från engelska. Hemsidan besöktes 2010-04-14. 

Engelsk KT: 

The National Public Art Council Sweden 

The National Public Art Council was founded in 1937 and is responsible to the Ministry of Culture. 

The primary goal of the National Public Art Council is that art should be a natural and prominent 

aspect of our social environment. The National Public Art Council seeks to ensure that all forms of 

contemporary artistic expression are reflected in society by means of artistic decoration of public 

buildings and the collections of art that are put together on behalf of government bodies. By means of 

information, education and development in the field of public artistic expression the Council furthers 

an understanding of the importance of art in creating a positive social environment. The Council 

seeks to ensure that contemporary art plays a prominent role in society and to create opportunities for 

positive encounters between art and the citizen. Diversity is an important factor in the Council's 

activities and professional artists in Sweden have the opportunity each year of presenting their work 

to the Council's project managers by submitting portfolios. Meetings are held in various parts of the 

country. An extensive program for the development of art-educational methodology has been 

undertaken with a view to creating dialogue concerning the role of art in the public domain. In its 

collaboration with non-governmental bodies, the National Public Art Council gives priority to 

projects concerned with children and young people and their environments with a focus on the 

participation of youngsters in meeting art. 

Kroatisk MT: 

National Public Art vijeća Švedska 

National Public Art vijeća osnovana je 1937 i odgovoran je za Ministarstvo kulture. Primarni cilj 

Nacionalnog vijeća javne umjetnosti je da umjetnost treba biti prirodno i istaknuti aspekt našeg 

društvenog okruženja. National Public Art vijeće nastoji osigurati da su svi oblici suvremenog 

umjetničkog izraza očituje u društvu pomoću umjetničkog ukrašavanja javnih zgrada i zbirki 

umjetnosti koji su stavili zajedno u ime državnih tijela. Pomoću informacija, edukacija i razvoj na 

polju javnog umjetničkog izražavanja Vijeće promiče razumijevanje važnosti umjetnosti u stvaranju 

pozitivnog društvenog okruženja. Vijeće traži da se osigura da suvremena umjetnost igra istaknutu 

ulogu u društvu te stvaranje mogućnosti za pozitivne susrete između umjetnosti i građanina. 

Raznolikost je važan čimbenik u aktivnostima Vijeća i profesionalne umjetnike u Švedskoj imaju 

mogućnost svake godine prezentirati svoj rad Vijeća voditelja projekta podnošenjem portfeljima. 

Sastanci se održavaju u različitim dijelovima zemlje. Opsežan program za razvoj umjetnosti-

obrazovne metodologije je poduzeto s ciljem stvaranja dijaloga o ulozi umjetnosti u javnom 

vlasništvu. U svojoj suradnji s nevladinim tijelima, National Public Art Vijeće daje prioritet 

projektima s djecom i mladima i njihovim okruženjima s naglaskom na sudjelovanju mladih u 

ispunjavanju umjetnosti.  
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Serbisk MT: 

Национални јавни уметнички савет Шведска 

Национални јавни уметнички савет основан је 1937 и одговоран је за Министарство културе. 

Основни циљ Националног јавног уметнички савет је да уметност треба да буде природна и 

истакнути аспект нашег друштвеног окружења. Национални јавни уметнички савет тражи да 

се осигура да су сви облици савременог уметничког изражавања огледа се у друштву путем 

уметничке уређење јавних зграда и колекција уметности који су саставили у име државних 

органа. Путем информисања, едукације и развоја у области јавног уметнички израз Савета 

унапредјује разумевање значаја уметности у стварању позитивног социјалног окружења. Савет 

тражи да се осигура да савремене уметности игра важну улогу у друштву и стварање 

могућности за позитивне сусрета између уметности и грађанина. Разноликост је важан фактор 

у активностима Савјета и професионалних уметника у Шведској имати прилику сваке године 

да представи свој рад Савета менаџери пројекта подношењем портфеље. Састанци се 

одржавају у различитим деловима земље. Обиман програм за развој уметности-образовних 

методологија је предузето са циљем стварања дијалога о улози уметности у јавном домену. У 

својој сарадњи са невладиним органи, националне јавне уметнички савет даје приоритет 

пројектима које се баве децом и младима и њиховим окружењима са фокусом на учешће 

младих у сусрет уметности.  

Översättningen till kroatiska och serbiska av informationen från Statens konstråd är av 

betydligt högre kvalitet än översättningarna från svenska till kroatiska och serbiska på 

Arbetsmiljöverkets hemsida. Texterna på kroatiska och serbiska går att förstå även om 

de innehåller prov på ord som lämnats oöversatta (K: National Public Art vijeća), 

många fel i t.ex. genus (K: umjetnost treba biti prirodno i istaknuti aspekt, S: 

уметност треба да буде природна и истакнути аспект), och kasus (K: profesionalne 

umjetnike u Švedskoj imaju mogućnost, S: професионалних уметника у Шведској 

имати прилику).  

En förklaring till den högre graden av ekvivalens i översättningarna av Konstrådets 

information torde vara att översättningen gjordes från engelska snarare än från 

svenska. Att en översättning från engelska till SKB håller högre kvalitet skulle 

möjligen kunna förklaras med att engelskan har färre sammansatta ord än svenska. För 

att tillgodose de mest grundläggande kraven på informations-överföring krävs dock att 

texter av detta slag görs till föremål för ett noggrant granskningsarbete. 

Som framgår av de nyss presenterade maskinöversättningarna av lösryckta ord och 

sammanhängande texter skiftar de i hög grad med avseende på kvalitet. 

Översättningarna av enstaka ord och översättningen av texten om arbets-miljöarbete 

håller genomgående så låg kvalitet att man med rätta kan påstå att det, för att följa 

Kollers (2004) och Popovičs (1976) terminologier, inte föreligger någon ekvivalens 

överhuvudtaget.  
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8. Slutsatser 

Att svenska statliga myndigheter erbjuder allmänheten information på en rad olika 

språk är för det mesta positivt. I fallet SKB, som i Sverige representeras av över 

100 000 talare, kan informationen vara till nytta för ett mycket stort antal människor. 

Den överblick som har gjorts i denna artikel visar att det inte föreligger något 

påtagligt samband mellan den eller de språkbeteckningar som används på en 

myndighets hemsida och ortografin i de informationstexter som är knutna till dessa 

beteckningar. Under en rubrik där t.ex. beteckningen ”bosniska” står först kan det 

dölja sig en text med ekavisk ortografi och under en rubrik som inleds med ”serbiska” 

kan ortografin vara jekavisk. Den slutsats som man kan dra av detta förhållande är att 

de tre varieteterna bosniska, kroatiska och serbiska, i svenska statliga myndigheters 

ögon, är ett och samma språk. Vilken ortografi som får representera de tre beror 

snarast på utomspråkliga faktorer (exempelvis val av översättningsbyrå). 

Att välja att erbjuda språkstöd genom en på Internet tillgänglig maskinell 

översättningstjänst är i dagsläget, som denna undersökning har visat, ett riskfyllt 

företag. De jämförelser som har gjorts i denna artikel visar att resultaten blir avsevärt 

bättre om den automatiska översättningen till SKB görs från en källtext på engelska. 

Vid översättning från en svensk källtext blir resultatet mycket bristfälligt och kan 

innebära att hela eller stora delar av textens informationsvärde faller bort. 

Kanhända kommer översättningsautomater i framtiden att bli mer avancerade, men 

tillsvidare måste man hålla med Werner Koller i dennes slutsats från 2004 angående 

maskinöversättning: ”Qualitativ befriedigende Übersetzung setzt eine Qualität der 

Sprach- und Textanalyse voraus, die bis heute (noch?) nicht erreicht ist” (kvalitativt 

tillfredsställande översättning förutsätter en kvalitet i språk- och textanalys som 

[ännu?] idag inte har uppnåtts) (Koller 2004:79).  

De resultat som har framkommit av denna undersökning är inte uttömmande. 

Materialet behöver utvidgas och analyseras grundligare. Denna artikel får därför, som 

sades redan i inledningen, betraktas som en förstudie till ett större arbete på samma 

tema.  

Resultaten av denna undersökning är givetvis giltiga endast för översättningar till 

serbiska, kroatiska och bosniska. Kvaliteten på översätt-ningar till andra språk kan inte 

bedömas, men ett försiktigt antagande är att man i flera av dessa sannolikt skulle träffa 

på liknande förhållanden. 

Vilka slutsatser bör då Sveriges myndigheter dra av denna undersökning? De bör 

framför allt vara medvetna om de stora risker som en ensidig tillit till 

maskinöversättningar innebär. För en chef med ansträngd budget kan det vara 

lockande att spara pengar genom att inte erbjuda traditionella översättningar, men 

han/hon skall då samtidigt vara medveten om att den information som myndigheten 
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vill erbjuda personer med andra modersmål än svenska riskerar att vara helt obegriplig 

eller att leda till svåra missförstånd. 
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