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För en tid sen var jag på resande fot och skrev följande statusuppdatering på Facebook:
»Kom just på mig själv med att skriva att jag sitter på en ’irriterande dålig uppkoppling’.
Men herregud. Jag har väl inte ’kopplat upp mig’ sen tidigt 00-tal (bi-bi-BI-bi-BI-bi-bi).
Däremot är det ett rätt svagt wi-fi på det här tåget.» Jag hade haft lite svårt att komma
igång med den här recensionen och visste inte riktigt hur jag skulle börja för att göra
boken rättvisa. Men plötsligt landade inledningen rakt i knäet på mig. Because Internet
av Gretchen McCulloch förklarar nämligen på ett utmärkt sätt precis vad det var som
hände där på tåget och varför jag plötsligt fick syn på mitt eget språkbruk.

Because Internet är en populärvetenskaplig bok som på 326 sidor introducerar läsa-
ren till språket på internet och vad internet gör (och inte gör) med vårt språk. McCulloch
är en kanadensisk språkvetare som för en del säkert är bekant genom podcasten Ling-
thusiasm. I podcasten diskuterar och populariserar McCulloch ihop med den australiska
kollegan Lauren Gawne så vitt skilda teman som fältarbete, språkdokumentation och
pragmatik. Och, förstås, språket på internet. 

Språket på internet får mycket kritik. Det vet alla som har lyssnat på Språket i P1 de
senaste åren, eller som själv i någon kapacitet svarat på allmänhetens undringar om
språk. Med jämna mellanrum kan man läsa journalistiska spekulationer rörande om
emojier kommer att ersätta det skrivna språket, om emojier kanske kan fungera som ett
universellt språk eller om det möjligen inte är så att nya teknologier som sms, chatt eller
mejl kommer att bli språkets undergång. De flesta som läser recensioner i Språk och stil
är troligen benägna att svara att varken pennan eller tryckpressen lyckades ta kål på
språket, så antagligen kommer inte de här teknologierna att göra det heller. Men vi kan
alla observera att det finns saker vi inte gjorde med språket innan kommunikationssätt
som förknippas med internet uppstod. Till exempel har det aldrig tidigare varit möjligt
för så stora delar av världens befolkning att göra sin röst hörd i offentligheten. De nya
möjligheterna leder till förändringar och nya beteendemönster. Och det är de här mönst-
ren, i stort och smått, som McCulloch avser att beskriva. Och inte bara det, utan hon vill
också ge verktyg så att läsaren själv ska kunna betrakta innovativt språkbruk och börja
analysera det med en språkvetares sätt att tänka (s. 7). 

Boken består av åtta kapitel, som behandlar olika aspekter av vår textburna internet-
tillvaro. I de sju första går författaren igenom stora mängder forskning, kopplar samman
den och sätter den i kontext. Ibland har det funnits luckor då tillgänglig forskning inte
har besvarat de frågor som hon har velat ställa. Då har hon kompletterat med egna un-
dersökningar. I det avslutande kapitlet filosoferar hon kring internet som metafor för
språket, till skillnad från boken eller ordboken som metafor.

I kapitel 1 positioneras skrivandet på internet på spektrumen formellt/informellt och
talat/skrivet. Där utreds förutsättningarna för text som är avsedd att läsas av få nära i ti-
den, respektive text som är avsedd att läsas av många när som helst. Skrivandets mate-
riella förutsättningar präglar kapitlet, särskilt i fråga om vikten av förkortningar när man
har ont om utrymme. Förkortningar som har uppstått och spridits på internet, som LOL
och WTF, kopplas samman med långt äldre skriftpraktiker som förkortningar på ro-
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merska mynt och i telegram. Det andra kapitlet har ett variationslingvistiskt anslag och
ger exempel på hur forskning om geografisk och social variation kan gå till med hjälp
av tjänster som Twitter. 

I det tredje kapitlet kopplas gruppspråk och teorier om språk och migration till gene-
rationer av internetanvändare. Vad avslöjar det om mig att jag säger att jag »kopplar upp
mig» snarare än »har wi-fi», och att jag känner till och kan härma hur modemet lät på
den tiden då man just kopplade upp sig för att kunna surfa? Jo, det visar något om min
ålder och vilken sorts användare jag är och har varit. Lägg till informationen att jag har
vänner som jag pratar om genom att använda deras »nick» från olika diskussionsforum
från tiden kring millennieskiftet snarare än deras folkbokförda namn. Och att jag aldrig
skulle skriva meddelanden med bara versaler. Det ska enligt McCulloch räcka för att på
ett ungefär kunna identifiera när jag började använda internet för sociala ändamål (före
Facebook, som kräver att man använder »riktiga» namn, men jag har aldrig kodat i
Unix, så jag uppfattar versaler som högljutt). Mina barn, båda födda på 2010-talet, kan
på samma sätt lätt kategoriseras som det som McCulloch kallar »post-internet people»:
de som inte ens kan föreställa sig en värld utan internet och som inte säger googla utan
söka. Vi har olika sätt att använda internet, vilket tar sig uttryck inte bara i vanor och
användarmönster, utan också genom hur vi uttrycker oss om och på internet.

I bokens fjärde kapitel går McCulloch in på ämnen som nog vanligen är det som avses
när oron över att internet förstör språket kommer på tal. Här behandlar hon typografisk
ton och hur typografisk frihet och innovation kommer till uttryck i sociala medier. Hon
återkommer därvid till förkortningar som fenomen för att kunna diskutera hur internet-
språket faktiskt påverkar språket i övrigt. När förkortningar lexikaliseras, förses med
grammatik och flyttar in i det talade språket, som LOL, som har kommit att utveckla
tempusböjning och överföras till nya språkliga kontexter, synliggörs vår förmåga till
grammatisk analys och reanalys. Här drar hon paralleller mellan dagens expressiva stav-
ning (tråååååååkigt) och stavningen före införandet av en standardiserad stavnings-
norm. Perspektivet är engelska språkets, men en svensk läsare ser lätt likheter med den
svenska standardiseringshistorien (Teleman 2003, Josephson 2016).

Kapitlet därefter tar sig an en annan utmaning för den som bekymrar sig för språkets
förfall under inflytande av internet, nämligen emojier. McCulloch redogör bland annat
för en studie som hon genomfört tillsammans med podcast-partnern Gawne. De analy-
serar emojier som internetspråkets gester, och diskuterar dem övertygande utifrån etab-
lerad gestteori. Hon tar också upp emojiers syntax. Med jämna mellanrum får verk som
»Bibeln i emojier» och liknande spridning på internet. Den som försökt läsa ett sådant
verk har troligen märkt att läsbarheten hänger ganska mycket samman med hur väl man
redan känner till vad det borde stå. I själva verket, menar McCulloch, är emojier inte
någon särskilt övertygande grund för ett universellt symbolspråk, utan hon menar att vi
använder emojier på ett helt annat sätt. Hon angriper emojianvändning som en fältling-
vist och skaffar sig listor över vilka emojier som tenderar att förekomma tillsammans
med högst frekvens. Resultatet är inte något som kan ligga till grund för en analys av
semantiska roller eller av om emojispråket har SVO- eller SOV-ordföljd. I stället finner
hon att det vanligaste är att en emoji förekommer med en likadan av samma sort. Redu-
plikation är alltså det dominerande mönstret för emojier. Utifrån det kan man resonera
kring vad vi använder emojier till. Det verkar, utifrån McCullochs analys, inte vara för
att ge uttryck för narrativ. Snarare tycks det handla om metakommentarer och intensitet.
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Det sjätte kapitlet tar upp utvecklingen av skriftlig kommunikation från brev till Face-
book via 1990-talets chattrum. Teknik och lokala konventioner påverkar hur vi ut-
trycker oss och hur vi kan uttrycka oss. Metoder för sortering av data i sociala medier
och diskussionsforum gör också att vi har lättare att finna våra likar idag; vi är inte be-
gränsade av geografi eller tidszoner för att hitta personer med likartade intressen. Ka-
pitlet därefter behandlar meme. Även här tas vi med på en teknikhistorisk odyssé genom
skämt som faxats mellan kontor och länkar och bilder som mejlats runt på mejllistor.
Men läsaren tas också igenom syntaktisk analys av meme-språket »lolcat» (som åtföljer
kattbilder i form av repliker som »I can haz cheeseburger?») och av meme-hunden Do-
ges språk. 

Because Internet är en rik källa för forskningsuppslag. En stor del av de studier som
refereras saknar motsvarigheter inom det svenska och nordiska språkområdet. Inom ett
B- eller C-uppsatsseminarium skulle det kunna uppstå en stor mängd intressanta och
helt genomförbara uppsatsämnen. Det är också en bok som mycket väl kan användas
som kurslitteratur eller inspirationslitteratur på grundkurser i svenska, nordiska språk
och lingvistik. Parallellt med att McCullochs bok har växt fram har hon och Gawne i
olika poddavsnitt diskuterat förutsättningarna för analys av språk på internet. Det finns
därmed ett bra bredvidlyssningsmaterial som både breddar och belyser bokens innehåll.
Även som fortbildningslitteratur för den som vill få en läsvärd men på inget vis förenk-
lad införing i forskningsläget för språket i bruk på internet är detta ett bra val. 

Den som läser den här boken med kritiska forskare som Blommaert (2013) i bakhu-
vudet kan sakna resonemang om vem som har tillgång till vilken sorts skriftmaterialitet,
alltså de socioekonomiska förutsättningarna för att alls kunna vara en internetspråkbru-
kare förr och nu. För att delta i och vara en fullvärdig medlem i gruppen som behärskar
internetspråket krävs tillgång till just internet. Någon form av uppkoppling är nödvän-
dig, liksom något i stil med en dator, läsplatta eller smart telefon. Detta kräver en del
resurser, vilket McCulloch inte riktigt befattar sig med. Det är tråkigt; den aspekten hade
kunnat nyansera bilden av internetanvändaren ytterligare. Bristen, om man tycker att det
är en sådan, kan förklaras med att det hon är ute efter att säga något om det språk som
finns på internet, inte det som inte finns där. 

En oro jag hade inför min läsning var att boken och den refererade forskningen skulle
präglas av ett enspråkigt anglosaxiskt perspektiv. Till min glädje och förvåning kom den
misstanken på skam. Den som letar efter svenska eller nordiska exempel får visserligen
leta länge, men även om de flesta språkproven är engelska finns bland annat såväl ara-
biska som franska och portugisiska exempel med. 

Styrkan hos Because Internet ligger inte i att den ger en tämligen heltäckande över-
blick över vad som pågår med språket på internet. Snarare ligger den i att varje kapitel
också, liksom i förbifarten, förmedlar de grundläggande språkvetenskapliga begrepp
och förhållningssätt som läsaren behöver för att förstå vad som pågår. Så innehåller ex-
empelvis kapitel 2 en grundläggande introduktion till sociolingvistik, komplett med
geografisk och social variation, nätverksteori och attitydforskning, alla knutna till feno-
men som är specifika för internetspråket. Genom att samtidigt ge en introduktion till
olika språkvetenskapliga forskningsfälts uppkomst och utveckling visar McCulloch
även läsaren hur internet och digitalisering förändrar (och ofta förenklar) språkforska-
rens arbetsvardag. Det är dessutom en väldigt rolig bok. Den som kommenterar sin läs-
ning med LOL kan faktiskt mycket väl ha skrattat högt på riktigt. 
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Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela: Samtal om svenska. Förhandling, po-
sitionering och känslosvall. 216 s. Morfem. Stockholm 2018. ISBN 978-91-
88419-05-7.

I Samtal om svenska har författarna med två olika metoder låtit ett antal lärare och elever
värdera och diskutera fjorton skriftliga exempelmeningar – dels genom en enkätstudie,
dels genom en fokusgruppsundersökning. Studiernas syfte, metod och resultat redovisas
i en inledning som följs av tolv tematiska kapitel plus slutord, en referenslista samt bi-
lagor, där bland annat själva enkätformuläret återfinns. Vart och ett av bokens kapitel
avslutas med en sammanfattning och tips på vidare läsning. Som regel avslutas bokens
kapitel med ett avsnitt med rubriken »Utblick». Dessa avsnitt innehåller förslag till lä-
rare på hur de kan omsätta bokens teman till diskussionsuppgifter i klassrummet. Dess-
utom finns ett antal textrutor som redogör för tidigare forskning, kompletterande infor-
mation om undersökningen eller vetenskapliga begrepp som språkideologi. 

Enkäten i studien utgår alltså från fjorton språkbruksexempel, som varje deltagare har
fått poängsätta på en skala från mycket dåligt till mycket bra. Meningarna har valts för
att locka till diskussion, och de flesta av dem representerar sådant som uppfattats som
avvikelser från standardskriftnormen – grammatiskt eller stilistiskt. Klassiska språkrik-
tighetsfrågor (Han är mycket äldre än mig) och inlärartypiska varianter som utebliven
inversion (Efter tre dagar biljetterna kom med posten) ingår men också talspråkliga
meningar (De e ju sjukt mycket större) och dialektala (Hon såg han väldigt tydligt), lik-
som två helt normenliga meningar från formella genrer (Den förnybara energin i Sve-
rige har stor potential att byggas ut under lång tid framöver). 

Enkätsvaren har i huvudsak samlats in via kontaktpersoner på olika skolor. Samman-
lagt har nästan 100 gymnasielärare och över 1 000 gymnasieelever från arton skolor
fördelade på femton orter över hela Sverige deltagit. Dessutom har enkäter genomförts
på skolor i Brysselområdet och i Spanien bland elever som läser svenska som gymna-
sieämne. Lärarna är i åldrarna 25–65 år, något fler kvinnor än män, nästan hälften
svensklärare. De övriga undervisar i andra ämnen. Eleverna går i gymnasiet och uppgav
till 90 % att de har svenska som förstaspråk. Cirka 60 % går ett studieförberedande gym-
nasieprogram och cirka 40 % ett yrkesförberedande. 

Fokusgruppsstudien bygger på fjorton samtal där deltagarna diskuterat i grupper om
fyra till fem personer med minst en av författarna som samtalsledare. Det är tre lärar-
grupper från Sverige och elva elevgrupper, varav sju från Sverige och fyra från skolorna




