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Engelska i svenskan
- en konferens
Språkvårdsgruppen anordnade den 25 september 1985 en
konferens med temat Engelska i svenskan som språkvårdsproblem. Till denna konferens hade inbjudits översättare, informationschefer, facktidskriftsredaktörer, universitetslärare,
representanter för Skolöverstyrelsen, andra statliga organ,
studieförbund, reklambranschen och massmedierna samt för
de olika språkvårdsorganen. Detta var Språkvårdsgruppens
åttonde konferens.
Språkvårdsgruppen består av två representanter för vardera
Svenska språknämnden, Svenska Akademien, Tekniska nomenklaturcentralen, StS - Standardiseringskommissionen i
Sverige och Samarbetsorganet för språkvårdare inom offentlig förvaltning (Samspråk). Gruppens ordförande är professor
Sture Allén.
Språkvårdsgruppen har till syfte att verka för vidareutveckting av samarbetet mellan organ med språkvårdande uppgifter. Genom arbetet i gruppen kan många rekommendationer
få en vid allmänspråklig och fackspråklig förankring.
Föredragen och diskussionerna vid konferensen om engelska i
svenskan som språkvårdsproblem kom att gälla tre frågor:
Hur ser det ut? Hur vill vi ha det? Vad kan vi göra? Sedan
Sture Allén öppnat konferensen inledde professor Alvar Ellegård med att presentera några utgångspunkter. Därefter talade bl.a. Magnus Ljung, professor i engelska vid Stockholms
universitet, Martin Gellerstam docent vid Språkdata, Göteborgs universitet, Bengt Sigurd, professor i lingvistik vid
Lunds universitet, Gustaf-Adolf Mannberg, direktör på Ted
Bates AB och Stig Nilsson, universitetslektor vid Högskolan i
Kalmar om hur det ser ut. Hur vi vill ha det belystes av Catharina Grönbaum, forskningsassistent vid Svenska språknämnden och fil.dr Åke Jonsson, språkvårdare vid Sveriges Riksradio. Slutligen talade Margareta Westman, docent och chef för
Svenska språknämndens sekretariat, Staffan Hellberg, docent
i nordiska språk vid Göteborgs universitet och Rune Bergentoft, lektor på Skolöverstyrelsen om vad som kan göras. Dessa föredrag återges på följande sidor.

Alvar
Ellegård

Några utgångspunkter

Under vårt sekel, och i ökad utsträckning
efter andra världskriget, har engelskan utövat ett starkt tryck på svenskan. Detta är
naturligt. Språket följer kulturströmmen,
och USA är den allt dominerande stormakten, framför allt i vår del av världen.
Politiskt, ekonomiskt och kulturellt.
Detta är bakgrunden. Vi skall idag inte
försöka förklara denna utveckling, utan
kan nöja oss med att konstatera den. Vad
vi skall diskutera är vilka språkvårdsproblem som det engelska inflödet skapar.
Jag väljer att inleda vår diskussion med att
kort och förenklat sammanfatta min egen
syn på var problemen ligger och hur vi bör
angripa dem.
Ett av problemen är att det engelska inflödet förändrar språket. Förändringen som
sådan gör att kommunikationen mellan
dagens och gårdagens svenskar försvåras.
Våra klassiker blir svårare att läsa och
förstå. Vidare: förändringarna sker inte
lika snabbt hos alla individer och i alla
grupper. Visserligen undervisas alla i engelska i skolan. Men dels finns det fortfarande många äldre som aldrig fick någon
sådan undervisning. Dels, och kanske viktigare, lär sig olika människor olika mycket. De engelska inslagen i språket kan
därför leda till en ökning av språkklyftorna.
Språkklyftor får vi förstås alltid leva med.
De betingas för övrigt ingalunda mest av
de främmande orden. Därför tror jag inte
att förändringen av språket, inflödet av
nya ord och talesätt, är vad vi mest bör
kämpa mot. Språket måste spegla verkligheten. När denna förändras måste språket
följa med. Vad språkvårdaren bör göra är
dels att hålla förändringarna inom rimliga
gränser, dels, och främst, att hindra utbredningen av sådant som gör språket som

sådant mindre klart, mindre konsekvent,
mindre lätthanterligt.
Låt mig exemplifiera. Vi bör inte, anser
jag, i onödan slösa energi på att bekämpa
lån av sådana ord och uttryckssätt som
stämmer överens med svenskans natur.
Ord som till stavning, uttal och grammatik
går väl in i svenskan behöver faktiskt inte
bekymra oss mer än rent inhemska
nyskapelser. Idrottens spurt och teknikens
tank vållar inga besvär. Tvärtom, de är
praktiska och hanterliga ord. De har svenska pluralformer och böjningsformer i övrigt. Och de kan bilda utgångspunkt för
praktiska avledningar, som spurra och tan-

ka.
Inte heller betydelseutvidgningar eller -förskjutningar behöver vi i princip ställa oss
avvisande till. Att ordet romans nu för
tiden betyder kärlekshistoria, utöver en
sång eller ett diktslag, beror självklart på
engelskan. Men än sen? Vi har mängder
av ord med flera betydelser - frågan är
snarare om det finns några med bara en.
Och att konsistent numera ofta betyder
detsamma som konsekvent är inte heller
någon katastrof: ett språk blir faktiskt inte
fattigare av synonymer.
Samma sak gäller syntaktiska lån. Att vi
nuförtiden kan ordagrant översätta ett
engelskt uttryck som live up to är förstås
en förändring mot tidigare. Men det är
ingen förlust, snarare tvärtom. Att många
av oss grinar illa mot leva upp till eller det
är upp till dig beror på att vi har lärt oss att
undvika det: våra engelsklärare godkände
inte en sådan översättning. Men en konservatism som bortser från skillnaden mellan skadliga och oskyldiga eller rent av
nyttiga förändringar är ingen bra princip
för språkvårdaren.
Jag förordar alltså inte en principiellt av-

visande hållning till det engelska inflödet.
Vi bör i stället koncentrera våra språkvårdsansträngningar på att finna goda ersättningar för sådana uttryck som alls inte
passar in i svenskan, därför att de bryter
mot dess allmännaste regler, regler som
för övrigt i stort sett är omedvetna för de
flesta språkbrukare. De kan gälla stavning, uttal, ordbildning och konstruktion.
Jag skall exemplifiera med ett skräckexempel, som efter ett liv i en begränsad
affärsvärld dök upp på Dagens Nyheters
debattsida häromdagen. Ordet är franchising. Detta ord ligger fel på nästan alla
sätt. Den första stavelsens vokal går inte
in i vårt ljudsystem. Detsamma gäller dess
engelska tje-ljud, för att inte tala om dess
tonande s. Skall ordet bli svenskt måste
det därför modifieras. Men skulle någon
våga utmana löjet genom att säga frantjaising, rent svenskt, i sakförståndigt,
engelskkunnigt sällskap? (Alla som använder ordet hör till den gruppen!)
Stavningen av franchising är också en
styggelse. Våra vedertagna regler bryts av
att uttala a som ä, i som ai. De bryts lika
mycket av ord som jeans och leasa, liksom
(kanske än mer) av ord som pop och shop.
Om vi skall ta in sådana ord i svenskan, så
bör vi ta konsekvensen att också stava
dem på svenska. Det är en gammal hedervärd ståndpunkt som Svenska Akademien stod för redan i sin gröna ungdom, då
den införde löjtnant i stället för lieutenant.
De svenska gardesofficerarna var måttligt
förtjusta. Men sånt går över.
Slutligen ordbildningen. Franchising är
bildat av verbet franchise i engelskan. Ett
verb i svenskan måste sluta på -a. Men kan
man säga franchisa? Det tror jag inte. Jag
tycker inte heller man bör säga det. Och
om man gjorde det, så borde dess avled-

4

ning enligt våra regler bli franchisning,
inte franchising. På samma sätt sdm det på
svenska bör heta leasning, inte leasing.
Sådant här är vad jag menar med att bryta
ned själva språket som sådant, språket
som instrument. Skall vi ta in nya ord och det måste vi - så måste vi språkvårdare se till att de inte blir grus och småsten i
språkmaskineriet.
Vad har jag då att föreslå för franchise och
franchising? Begreppet kan vi säkert inte
stänga ute i vår internationaliserade värld.
Vi behöver det, och därför också ett ord
för det. När jag nu säger att en möjlighet
skulle kunna vara frankisera, frankisering,
så är det inte för att allvarligt lansera dessa
ord. Mina vänner på TNC vet nog att man
inte får vara så lättsinnig i terminologisammanhang. Jag vill med mina ordförslag
bara göra tydligt att min ledstjärna inte är
någon sorts 1800-talspurism, där allt utländskt skulle rensas ut. En mängd lånord
har fått hemordsrätt i svenskan. Verb på
-isera och substantiv på -non är nu medlemmar i det svenska språkliga etablissemanget. De kan gott få bli mönsterbildande för nya ord. Ja, de är det redan.
Låt mig till slut stryka under att vi
språkvårdare inte kommer att få det lätt ens på den ganska korta front som jag
anser vi kan och skall försvara. Svårigheten beror inte bara på inflödets enorma
storlek. Den beror också på den högst
påtagliga attraktionskraften i det nya, det
exotiska, det utrikiska. Visst kan man
översätta tajta jeans med snäva blåbyxor.
Men då får man inte byxorna sålda. Språket kommer i framtiden, liksom hittills, att
påverkas av marknadskrafter och psykologi. Vi språkvårdare måste ta hänsyn till
detta, men styra efter ledstjärnorna klarhet, konsekvens och lätthanterlighet.

Hur ser det ut?
Undersökningen Engelskan i Sverige

Magnus
Ljung

Alltsedan andra världskrigets slut har
svenskan i likhet med många andra språk
upplevt en alltmera påtaglig inverkan från
engelskan. Å den ena sidan förekommer
således en relativt omfattande användning
av engelskan som koncernspråk i svenska
företag med internationellt verksamhetsfält, och å den andra uppvisar dagens
svenska en riklig och skiftande flora av
engelska lån. De mest påtagliga bland dessa är de direkta lånen, som t.ex. bodybuilding, pellet och venture, men påverkan
från engelskan tar sig också andra uttryck.
Vi finner även översättningslån, inklusive
betydelselån, som ett måste, Ha en bra dag
och få kredit för något, och konstruktionslån som testa att göra något och Köp
maten hos Kalle's.
Projektet Engelskan i Sverige (EIS)
igångsattes hösten 1981 för att undersöka
hur olika människor tar emot de olika typerna av lån från engelskan. Projektet har
under sin verksamhet givit ut åtta delrapporter, varav den sista är en sammanfattande rapport.
Huvuddelen av projektet genomfördes
med hjälp av ett frågeformulär som skickades ut till cirka 4000 slumpvis utvalda

personer i hela landet; dessutom genomfördes cirka 210 intervjuer i Stockholm
och Göteborg. Det antal svar som kom in
blev betydligt lägre än beräknat: när en
del ofullständiga svar sorterats bort återstod 1862 personer, dvs, omkring 40% av
dem som ursprungligen ombads delta.
Spridningen över könen, olika åldersgrupper, utbildningsnivåer, yrkeskategorier
och bostadsregioner överensstämmer med
riksfördelningen; dock finns det bland
dem som besvarade frågorna bl.a. en
övervikt för tjänstemän.
Uppläggningen av vad som undersökts i
EIS beskrivs bäst med hjälp av figur 1.
Som figuren visar, omfattar undersökningen fyra olika aspekter av inflytandet från
engelskan, nämligen kontakterna med
engelskan, villigheten att använda lånen,
attityderna till engelsk snarare än svensk
behandling av lånen, och förekomsten av
lån i pressen. Beträffande kontakterna
gjordes en distinktion mellan passiv kontakt, som att titta på engelskspråkiga TVprogram, och aktiv kontakt, som att läsa
eller skriva engelsk text, tala engelska och
lyssna på engelska. Deltagarna tillfrågades
också om var och hur ofta kontakterna
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KONTAKT
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Passiv
TV

Aktiv
Läsa
Skriva
Tala
Lyssna

MOTTAGANDE AV
LÅN
Direkta lån
Övers.lån
Konstr.lån

BEHANDLING AV
LÅN
Plural
Stavning
Genitiv
Uttal

Figur 1: Uppläggningen av EIS-undersökningen

INFLODE AV
LÅN
Dagspress
Sportpress
Datortidningar
Allmänna tidskr.

ägde rum. Vad gäller behandlingen av lånen bör det observeras att frågor om uttalet
endast besvarats av dem som intervjuats
muntligt. De "allmänna tidskrifter" som
nämns i den sista kolumnen i figur 1 bestod av ett antal nummer vardera av Månadsjournalen och Damernas Värld. För
dagspressens del har materialet hämtats
från olika nummer av DN, GP, NSD och

SSD.
Kontakten med engelska
Tabell 1 visar hur ofta de olika typerna av
kontakt ägde rum. Procenttalen anger andelen deltagare som svarade ja på kontaktfrågorna för respektive frekvensalternativ.

Frekvens
Flera ggr i veckan
Någon gång i månaden
Någon gång om året
Aldrig
Svar saknas
Totalt

Kontakt
TV
61%
29%
6%

4%
0%
100%
N = 1 862

Ospecificerat "annat"
40 %
Yrkesanknuten facklitteratur 32 %
AIIm. tidningar/tidskrifter
32 %
Brev
27%
Skönlitteratur
25 %
Det visade sig att tonåringarna hade fler
kontakter än de övriga åldersgrupperna i
de flesta fall. Föga överraskande var att de
universitetsutbildade hade höga värden
för läsning av engelsk text.
Mottagandet av lånen
Jag har redan tidigare nämnt hur lånen
klassificeras. Figur 2 (s. 7) ger en mera
detaljerad beskrivning.
Som figuren visar gjordes ytterligare en

Läsa

Skriva

Lyssna

27%
32%
27%
13%

18%
15%
29%
37%

1%

1%

20%
19%
26 %
33%
2%

100%

100%

100%

Tala
16%
19%

44 %
21 %

0%
1005

Tabell 1: Frekvenserna för de fem kontakttyperna uttryckt i procent

Som tabellen visar, är den överlägset vanligaste aktiva kontakttypen läsning av engelsk text. De övriga typerna är mera jämnt
fördelade. Om vi slår ihop resultaten för
"flera gånger i veckan" och "någon gång i
månaden" får vi följande fördelning:
Läsa
Lyssna
Tala
Skriva

59 %
38 %
35 %
32 %

Frågan om vad man läser besvarades på
följande sätt:
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uppdelning av de direkta lånen och av
översättningslånen i ord och fras. För
konstruktionslånens del gjordes skillnad
mellan syntaxlån och ordbildningslån. Exempel på direkta ordlån har redan givits.
Bland fraserna återfinns t.ex. Sorry, You
bet och Keep smiling. Orden som översättningslånen består av finns i regel redan i
svenskan, och vad som lånas in är ett
främmande sätt att använda dem på. Exempel på detta är lokal i fraser som det
lokala sjukhuset och köpa i sammanhang
som köpa ett argument. Bland exemplen

LÅNETYPERNA
DIREKTA LÅN

VN
Ord Fras

OVERSATFNINGSLÅN

KONSTRUKTIONSLÅN

Ord Fras

Syntax Ordbildning

Figur 2: De olika lånetyperna med underavdelningar
på syntaxlån finner man bl.a. bruket av
obestämd artikel i uttryck som Han är en
läkare och av någonsin i största svenska
segern någonsin. Exempel på ordbildningslån är det pånyttfödda bruket av
-makare som 1 programmakare och tendensen att särskriva sammansatta substantiv, som då skomässa och personalmatsal
skrivs sko mässa och personal marsal. Det
bör observeras att enbart sådana lån togs
med som inte förekommer i SAOL 1973,
tionde upplagan.
Den lånetyp som fick det mest välvilliga
mottagandet var översättningslånen, deltagarna förklarade sig villiga att själva använda cirka 50 % av dem. Motsvarande
siffror för konstruktionslånen och de direkta lånen var 40% och 39 %. Om vi
också tar hänsyn till de olika typernas underavdelningar blir resultatet som i tabell
2.
Översatta ord
Syntaktiska konstruktioner
Direkta ordlån
översatta fraser
Direkta fraslån
Konstruktionslån inom ordbildningen

66 %
47 %
46 %
46 %
24 %
23 %

Tabell 2: Andelarna "skulle använda"svar för sex typer av lån
Vad tabell 2 grundar sig på är en jämförelse mellan medelvärdena för de olika lånekategoriernas "skulle använda"-svar. Tabellen visar klart att det är översatta ord
som accepteras mest. 1 en mellangrupp
följer så syntaxlånen, de direkta ordlånen
och översatta fraser. 1 en sista grupp
finner vi så de lån som tydligen har svårt

att vinna gehör, dvs, direkta lån som utgöres av fraser och ordbildningsmönster.
Om vi ser på frågan hur sociala skillnader
påverkar mottagandet av lånen, finner vi
ett par generella tendenser. För alla lånen
ligger åldersgrupperna äldre och medelålders i botten, medan tonåringar och/eller
unga vuxna ligger i topp. De universitetsutbildade och tjänstemännen ligger lågt.
Det finns en statistiskt säkerställd skillnad
mellan män och kvinnor då det gäller attityderna till ord och fraser: män föredrar
direkta ordlån, kvinnor direkta fraslån.
Slutligen finns det regionala skillnader
som inte går att förklara med hänvisning
till de olika områdenas gruppsammansättning: då det gäller de direkta lånen finns
det en statistiskt säkerställd skillnad mellan deltagarna från de norrländska städerna och alla andra regioner. Dessutom visade sig Malmöborna generellt mera positiva
än andra till direkta lån.
Behandlingen av lånen

Under rubriken "behandling" har jag inkluderat både valet av pluraländelse och
stavning å den ena sidan, och bruket av
apostrofgenitiv å den andra. Också uttal
är givetvis en form av behandling, men då
antalet deltagare i uttalsfrågan var mycket
lågt jämfört med övriga frågor, kommer
dessa resultat att behandlas separat.
Apostrofgenitiven testades i en "skyltkontext" - Köp maten hos Kalle's - och en
"normalkontext" - Ar det där Kalle's bil?
Behandlingen av dessa visade sig vara
mycket olika. För skyltkontexten noterades omkring 30% gillande, medan normalkontexten fick knappa 2%.
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Vid en jämförelse mellan plural och stavning visade sig attityderna till engelsk
pluraländelse vara positiva i hela 61 % av
fallen, medan de gillande attityderna till
valet av engelsk stavning inskränkte sig till
43%. Här bör man dock komma ihåg att
antalet exempel i varje kategori är mycket
begränsat.
Då det gäller de olika sociala gruppernas
behandling av lånen är det stor skillnad
mellan apostrofgenitiven och stavning!
plural. För den förra kategorin påminner
fördelningen om vad vi fann beträffande
mottagandet av de engelska lånen, dvs.
tonåringarna låg i topp med 45 % gillande
och även de unga vuxna var positiva med
36%. Övriga åldrar ställde sig avvisande.
Apostrofgenitiven gillades vidare av arbetare och kvinnor, men ogillades av tjänstemännen och de flesta av männen.
Ifråga om variation mellan olika deltagarkategorier erbjöd stavningen mycket litet
utrymme för socialt betingade skillnader.
Man kan dock urskilja tendenser, t.ex. att
både universitetsutbildade och de som ej
avslutat sin utbildning gynnar engelsk
stavning något mer än övriga deltagare.
Pluralen erbjuder större variation mellan
grupperna. Här är tjänstemännen, de
universitetsutbildade och i något mindre
grad kvinnorna och de medelålders positiva, medan arbetare, tonåringar och män
är negativa till användningen av engelsk
pluraländelse. Det är med andra ord så att
attityderna till stavning och plural i stort
sett är de motsatta till attityderna till användandet av lånen.
Uttalet av engelska lån

Uttalsfrågan innehöll sexton delfrågor i
vilka deltagarna fick ta ställning till uttalet
av tjugoen engelska ord i svensk kontext.
Resultaten för de enskilda orden framgår
av tabell 3, där procentangivelserna uttrycker den andel av de 210 deltagarna
som föredrog ett engelskt uttal.

serva
sound
love
power
black
skylab
young
teamwork
Andrew
Diana
coach

94 %
93 %
90 %
85 %
85 %
79 %
70 %
69 %
47 %
41 %
39%

Charles
Thatcher
match
Swedish
James
show
kingsize
carport
make-up
Connors

31 %
28 %
27 %
24 %
23 %
19 %
11 %
5%
4%
3%

Tabell 3: Orden i uttalsfrågorna ordnade
efter andelen "engelska" uttal

Vi kan konstatera att det finns en fullt
naturlig tendens att behålla engelska ljud
som ligger nära svenskans, medan man
försvenskar uttalet då de engelska ljuden
skiljer sig från våra. Det finns ett antal
klassiska försvenskningsmekanismer som i
stort sett återkommer även här, dock med
ett undantag: traditionellt anses engelskt
di kunna ersättas med svenskt t, men i
fallet Thatcher sker detta hos bara 18 % av
deltagarna.
För övrigt påminner resultaten för uttalet i
mångt och mycket om stavningsresultaten.
1 båda fallen ligger universitetsutbildade,
medelålders, tonåringar och gruppen utan
färdig utbildning i topp, medan mera negativa attityder återfinns hos de äldre, de
enbart högstadieutbildade och hos arbetarna. Härvidlag skiljer sig alltså resultaten
för stavning och uttal från resultaten för
pluralen. Visserligen ligger även här de
universitetsutbildade och de medelålders
längst upp på skalan, men tonåringarna
och de ännu icke utbildade ligger mycket
lågt då det gäller att välja engelsk plural i
stället för svensk. Det är en intressant fråga varför vi finner denna skillnad mellan
de olika behandlingskategorierna. Pluraländelsen tycks besitta ett mått av respektabilitet som saknas hos stavning och uttal,
men varför detta är fallet är inte lätt att
besvara.

Engelskan i pressen
Inom ramen för EIS gjordes också en
mindre undersökning av direkta lån i
svensk press. Totalt undersöktes 466 167
ord löpande text från dagspress, datatidskrifter, sporttidskrifter och periodiska
tidskrifter av mera allmän karaktär. Fördelningen av lånen över de olika genrerna
framgår av tabell 4.

ibland kan få intrycket att vissa texter är
fulla av lån, visar det sig således ändå att
det genomsnittliga inslaget inte når upp till
en halv procent. Man bör dock komma
ihåg att vi avser de relativt nya lånen; en
kontroll mot Svenska Akademiens ordlista
1973 har medfört att många ej helt nya lån
rensats ut. En liten provkarta på lån som
redan fanns i ordlistan omfattar bland

Genre

Textomfång

Lånetyper

Låneinstanser

Eng lån i %
av texten

DAGST
DATA
SPORT
TIDSKR.
Hela korp.

81667
49828
142527
192145
466 167

130
219
174
216
687

266
964
392
352
1974

0,33%
1,93%
0,28%
0,18%
0,43%

Tabell 4: Fördelningen av lånen över de fyra genrerna
Den första kolumnen visar antalet löpande
ord inom varje genre, den andra hur
många olika lånord som varje genre innehöll, den tredje antalet belägg och den
fjärde den procentuella andel av varje text
som utgörs av lånord(sinstanser).
De skillnader mellan genrerna som tabell
4 visar är egentligen föga överraskande.
Det ligger i sakens natur att text som
handlar om datorer och deras användning
innehåller flera engelska lån - som dessutom brukas flitigare - än de övriga genrerna. Möjligen kan man tillägga att antalet belägg i TIDSKR. är förvånansvärt
lågt, trots att inslaget av text är så stort.
Det ligger nära till hands att jämföra med
de datororienterade texterna, där antalet
olika lånord är ungefär detsamma som i de
allmänna tidskrifterna men där utnyttjandet av dessa ord är flera gånger större.
Vecko-/månadstidningarna utnyttjar sina
216 lånord 352 gånger, medan datatidskrifterna använder sina 219 ord hela 964
gånger.
Det kanske mest förvånansvärda resultatet i tabell 4 är att de nya engelska lånen
trots allt är relativt ovanliga. Fastän man

andra design, pocket, pooi, pop och sponsra. Det är dessutom ett välkänt faktum att
en stor del av löporden i all text utgörs av
s.k. funktionsord, dvs. prepositioner,
konjunktioner, hjälpverb, pronomen.
Dessa ordklasser är slutna, de tillåter normalt inte lån, och skiljer sig därigenom
från de öppna ordklasserna som främst
representeras av substantiv, verb och
adjektiv.
Vi kan räkna med att cirka 50 % av normala svenska texter utgöres av ord från de
slutna ordklasserna.
Vi skulle därför få en mer rättvisande bild
av det engelska inflytandet om vi beräknade procenten nya engelska lån enbart på
den del av presskorpusen som utgöres av
ord från de öppna ordklasserna, dvs, på
233 083 löpord snarare än 466 167. Vid en
sådan beräkning blir procentangivelserna i
den sista kolumnen i tabell 4 i själva verket dubbelt så stora som angivits.
Datatexterna skulle då ha cirka 4 % inslag
av engelska ord och uttryck, och det procentuella inslaget av engelska i hela presskorpusen ökar från 0,43 % till cirka
0,85%.
9

Ordklass

Genre
DAGST DATA

Fras
Subst
Adj
Verb
Adv
Prep
Konj
Interj
Pron
Totalt

1
115
8
2
2

2

2
140
15
47
6
4
6
1

-

-

130

219

HELA
SPORT TIDSKR KORPUSEN
1
142
15
7
4
1

20
158
26
6
4
1

-

-

2
1
174

-

1
216

24
511
64
59
13
4
6
5
1
687

Tabell 5: Ordklassfördelningen bland presslånen
Jag skall nu visa hur de olika ordklasserna
fördelas bland lånen, både i hela korpusen
och i de fyra olika texttyperna. Fördelningen framgår av tabell 5.
Tabellen visar att den dominerande ordklassen är substantiven. Emellertid utgöres en icke föraktlig del av de 687 olika
uttrycken av icke-substantiv. Om vi räknar
bort de 24 fraserna, återstår hela 176 ord:
drygt 20 % av orden tillhör alltså andra
ordklasser än substantiven. 1 själva verket
skulle speciellt adjektiven kunna bli fler,
om vi upplöste nominalfraser som t.ex.
creamy eyegloss, double dutch och facial
screech i deras beståndsdelar, i stället för
att som nu räkna in dem under substantiven. Som redan framhållits är det dock
troligt att dessa uttryck uppfattas som enheter av flertalet svenskar, och det är därför förmodligen mera realistiskt att räkna
hela fraserna som substantiv.
För de flesta genrerna är adjektiviskt använda ord den näst största kategorin efter
substantiven med undantag för de datoranknutna texterna. 1 dessa finner vi inte
mindre än 47 verb, dvs. verbens andel av
det totala antalet lån är 22 %. För att få ett
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visst perspektiv på detta, bör man dock
hålla i minnet att lånen i denna genre kan
vara mer eller mindre väl integrerade i
svenskan. En hel del av verben utgöres i
själva verket av ett slags "direkta anföringar", dvs, de förekommer efter göra
(eller ge) i beskrivningar av olika kommandon. Många uppträder i kombinationer med substantiv, som t.ex. i call-ruti-

ner, poke-kommandon, rememberfunktion
och run-kommandot. De mera integrerade
verben - dvs, de som förekommer i vanlig
beskrivande prosa - förses nästan undantagslöst med svensk infinitivändelse. Den
grupp av verb där detta har skett är dock
relativt liten och omfattar endast de åtta
verben accessera, expandera, gosubba,
kompilera, poka, printa, savea och scanna.
En intressant fråga i detta sammanhang är
hur många av verben i de två första, relativt "skyddade", omgivningarna som kommer att spridas även till sådana kontexter
där det krävs att de skall uppträda med
svenska ändelser. Mitt personliga intryck
är att det föreligger stor skillnad mellan
tal- och skriftspråk här, och att många som
utan att tveka talar om att returna och
deleta dra sig för att skriva dem.

Martin
Gellerstam

Engelskinspirerad svenska i översättningar

Översättningssvenska

Engelska texter översätts i stor mängd till
svenskan, alltifrån nyhetstelegram och
textade TV-filmer till facklitteratur och
tjocka romaner. Om man ser enbart till
skönlitteratur (och dit räknas även massprodukter med våld, sex och romantik) är
engelskan det ojämförligt största källspråket för översättningar. Böckerna går ofta
ut i stora upplagor och sprids genom bokklubbar eller säljs som dagligvaror i varuhus och kiosker. Man kan misstänka att en
sådan översättningsindustri så småningom
sätter sina spår i språket. Alla har vi erfarenheter av den lite egendomliga värld
som de översatta ungdomsböckerna en
gång målade upp för oss: Biggles säger
saker iskallt och Violet läspar när hon säger ja (hur hon nu gör, det brukar ju
krävas ett s som i yes för att läspa). Men
sannolikt inskränker sig inte engelskans
påverkan till romantekniska grepp, kulturella skillnader och anekdotiska felöversättningar. Översättningslitteraturen blir
från denna utgångspunkt intressant på åtminstone två sätt: som en mätare på
språklig interferens där översättaren är
den som påverkas av förlagan, men också
därigenom att läsaren mer eller mindre
den
påverkas
av
omedvetet
"engelskinspirerade" svenskan i översättningen (för att använda Magnus Ljungs
term). Det är denna senare kategori som
jag skall ge exempel på under den lite
pretentiösa rubriken översättningssvenska.
Nu är det som Magnus Ljung påpekar
svårt att bevisa att ett visst svenskt uttryck
har skapats som ett resultat av inflytande
från engelskan. Det kan ju också vara så
att det rör sig om en inomspråklig utveckling. Många gånger bör man räkna med en
kombination av dessa båda orsaker (hit
hör kanske det allmänna bruket av vissa
partikelverb, t.ex. checka in, kolla upp).

Om denna reservation gäller översättningslån - huvudgruppen inom det som
Magnus Ljung kallar engelskinspirerad
svenska - så gäller den i högsta grad också
om förändringar av svenska ords betydelsenyanser under påverkan av engelskan.
Denna reservation gäller generellt i den
fortsatta exemplifieringen.
Källor

Min källa till kunskap om översättningssvenskan är ett trettital romanöversättningar från engelskan jämte motsvarande
textmassa med svenska originalromaner,
sammantaget en korpus på över 4 miljoner
löpande ord. Materialet är i sin tur ett
urval ur en ännu större korpus av romaner
producerade på Bonniers 1976-77. Romanerna ingår i Språkbanken, Språkdatas
språkliga referensmaterial, och har i detta
fall dels studerats i konkordansform, dels
bearbetats statistiskt. Texterna är från
samma tid (i stort sett) och författarna
representerar alla typer från den litterära
eliten på respektive språkområden till
populärförfattare (t.ex. detektivförfattare). Översättarna är yrkesmän och yrkeskvinnor med i många fall lång erfarenhet. Det rör sig kort sagt inte om "skräplitteratur" översatt med vänster hand, ägnad
att förse den engelskkunnige läsaren med
allsköns språkliga ofullkomligheter.
Textskillnader

Utgångspunkten är att ordförrådet i romanerna - om slumpen finge råda - skulle
fördela sig någorlunda jämt över de två
delarna av korpusen. Nu råder som bekant inte bara slumpen utan det finns andra faktorer som kan påverka fördelningen
av ordförrådet: böcker handlar om ett speciellt ämne, de kan skilja sig åt stilistiskt,
det kan finnas kulturella skillnader (i England går man på pub och dricker öl, i
Sverige har man ett speciellt ordförråd
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kring kaffedrickande osv.). Alla sådana
faktorer kan ge utslag i ordförrådet och
måste därför hållas under kontroll (bl.a.
kan man kräva en viss spridning av ett ord
för att motverka att enskilda ämnen slår
igenom).
Det finns dock faktorer som är svåra att
förutse. En sådan visade sig i detta fallet
vara vad man skulle kunna kalla dialogtekniken. Det tycks finnas mer dialog i
översättningarna än i originalromanerna.
Dialog förs i engelska romaner gärna fram
med hjälp av formler som she said smiling
och he shrugged his shoulders. Detta förklarar egendomligt höga frekvenssiffror i
översättningarna för ord som axlarna, leende, rynkade, stirrade. Folk rycker helt
enkelt mer på axlarna i översättningarna.
Möjligen har vi också att göra med en
skillnad i litterär tradition. 1 Sverige uppfattas nog formler som sade hon leende
som en ganska banal metod att signalera
dialog. 1 de engelska översättningarna är
sådana uttryck vanliga också hos "goda"
författare. Exemplet visar på svårigheten
att hålla allt konstant utom den efterfrågade variabeln, det som här kallas översättningssvenska.
Lexikaliska skillnader

Det som satte igång denna undersökning
var den lite slätstrukna interjektionen åh
(stavad precis så) som visade sig nästan
bara förekomma i översättningar (Åh där

har ni fel; Åh, en sådan underbar dag;' Åh,
gode Gud; Åh, Gud osv.). Detsamma gällde andra interjektioner som herregud,
nåja, tja, okay, tusan. Nu vet vi att interjektioner av olika slag är notoriskt svåra att översätta (se Ljung 1983) och framtvingar ord som svenska författare inte
självmant gör bruk av. Men skillnaderna
mellan delkorpusarna går djupare än till
användningen av interjektioner. Det kan
röra sig om enstaka ord som är överrepresenterade i översättningar, t.ex. (vara)
tvungen som tydligen går tillbaka på en
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schablonöversättning av engelskans have
to och därigenom i många fall skjuter över
målet. Det kan också röra sig om grupper
av ord.
En sådan grupp är engelska lånord i svenskan (typ chans, charm, chock) som är vanligare i översättningar. Detta är kanske
mest intressant som en fingervisning om
att översättare i sitt tidsödande arbete om
möjligt övertar förlagans ord direkt när
det nu ändå finns i svenskan. Detta är en
mekanism som tycks gå igen i flera sammanhang.
En annan grupp består av sådana
standardöversättningar till svenskan som
närmast fungerar som betingade reflexer.
Exempel är de engelska orden arrive,
spend, charming som hos svenskar alltid
utlöser "anlända, tillbringa, förtjusande".
Det "rätta" sättet att översätta dessa ord
har säkerligen nötts in genom ordlistor
och kommentarer till läroböcker i engelska - det är möjligen också lättare att komma ihåg ett främmande ord om man kan
hänga upp det på en enda oföränderlig
översättning. Svårigheterna att översätta
orden annorlunda bottnar naturligtvis också i att det saknas bra synonymer (kanske
med undantag för charming i svenskan.
Resultatet blir att de stilistiskt tämligen
omarkerade engelska orden ges en översättning som är stilistiskt markerad (jag
tror inte att jag själv spontant skulle använda något av orden). De är typiska fall
av översättningssvenska.
Av störst intresse för engelskans påverkan
på svenskan är kanske ändå gruppen av
klassiska låneord, gemensamma för källspråk och målspråk. För att illustrera processen kan vita exemplet lokal (som också
finns med i Magnus Ljungs undersökning). Vi har i svenskan tidigare haft exempel som lokal skattemyndighet och på
lokal nivå där lokal står i klar motsatsställning till central. Vad som nu händer under påverkan från engelskan - är att det

svenska lexemets domän ändras och vi får
utvidgningar som den lokala golfbanan/polisenipuben, lokala konstnärer/musiker,
det lokala eldvattnet osv., alltsammans fall
som saknar centrala motsvarigheter.
Lexemvariationen i de två språken kan
variera från mindre förskjutningar i uppsättningen möjliga huvudord (som i fallet
lokal) till helt lexemskiljande fall, sådana
som inom språkpedagogiken brukar gå under beteckningen "false friends". Möjligen finns där en spärr i dessa senare fall
som får tillskrivas pedagogiska insatser:
man ser inga exempel i materialet på felöversättning av ett ord som actual med
svenska aktuell.
En intressant biomständighet är att utjämningen mellan språken - eller snarare det
internationella ordets nya lexeminnehåll i
svenskan - åtföljs av språklig status. Den
nya betydelsen blir modebetydelse, ordet
ökar i frekvens. Ett fall där denna process
utvecklas inför våra ögon är ordet massiv
som sällar sig till raden av anglosaxiskt
påverkade förstärkningsord; tidigare fall
är dramatisk/drastisk (förändring/uppgång
osv.). Massiv kunde tidigare bara ta konkreta huvudord (massiv ek). Under inflytande från engelskan utnyttjas nu ordet
rikligt med allehanda abstrakta huvudord
(massiv opinion, massiv kritik, massiv tystnad osv.).
Vad som sker sker dessutom tyst. Orden
är gamla bekanta, åtminstone till det yttre. De väcker inte uppmärksamhet och
kanske förargelse som i de fall där skriftbilden är typiskt engelsk, t.ex. fall som
know-how, franchising. Påverkan sker i
det fördolda och går kanske just därför
lättare. Dessutom stöter dessa fall inte på
några svårigheter när det gäller anpassning
till ett motspänstigt formsystem. Semantiska förändringar kan väcka irritation men
är svåra att avvisa med hjälp av handfasta
normativa regler.
Det finns många exempel på den här trafi-

ken i romanmaterialet (se de mest frekventa fallen i tabell 1). Orden har alla det
gemensamt att de är betydligt vanligare i
översättningarna. Detta kan tolkas så att
översättaren om möjligt griper efter den
svenska släktingen till det engelska ordet
medan den svenske författaren har mindre
bruk för ordet. Oversättningarna blir på så
sätt en inkörsport för nya betydelseskiftningar eftersom läsaren möter gamla bekanta ord i delvis nya kontexter.
Betydelseförskjutning i internationella ord

Följande ord har alla en frekvens i materialet på minst F = 50. Andelen av ordens
frekvens i översättningarna är minst 70 %
av den totala frekvensen.
alternativ
intellektuell
arrangera/arrangemang intelligens
intensiv
atmosfär
attack
kaos
komplicerad
auktoritet
konversation
definitivt
kris
deprimerad
lokal
desperat
effekt
magnifik
massiv
eleganta
normala
energiskt
operation
enorma
order
exakt
existera
perfekt
position
fakta
present
faktum
privata
fascinerad(e)
hysterisk
problemet
idéer
rapport
risk
idiot
ignorera
riskera
imponerande
rytm
speciell
impuls
instinkt
studerade
instinktiv
vag

Nu är det trots allt så att skönlitteratur
inte är det mest givande fältet för att studera utjämningen av de internationella orden. En vanlig svensk dagstidning är säkert en ännu bättre källa (kulturartiklar,
politiska kommentarer, börsrapporter
osv.) även om det inte finns någon uppenbar engelsk förlaga. Förlagan finns så att
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säga i journalistens huvud i form av texter
på engelska. Varje läsare av dagstidningar
kan studera detta fenomen genom att följa
exempelvis ord som lokal, massiv, spektakulär (det sista ordet uppfyller inte
frekvenskraven i romanerna, kanske har
det dessutom dykt upp som modeord under de senaste åren).
En sista grupp kan förtjäna att nämnas,
även om den bara studerats i förbigående.
Det gäller struktureringen av semantiska
fält och typexemplet är fältet som innehåller adjektiv med "de rätta egenskaperna".
Ett ord som nice fungerar som ett slags
joker i detta semantiska fält. 1 svenskan
har vi ingen sådan tydlig joker. Vad gör då
översättaren som skall översätta det mycket frekventa nice? Ett sätt är att utnämna
en svensk joker som i detta fall tydligen
blir - trevlig. Adjektivet trevlig är mindre
frekvent än nice (åtminstone enligt
frekvensundersökningar av skriftspråk).
Men utnämningen till joker gör att trevlig
blir kraftigt överrepresenterat i översättningarna (151 ggr i svenska originalromaner och 374 ggr i översättningar). Liknande snedfördelningar tycks finnas i fält
som begripa/förstå/fatta och hata/avskyl
tycka illa om.
Påverkan i det fördolda

Vid sidan av det uppenbara inflödet av
anglosaxiskt språkgods i svenskan pågår

Bengt
Sigurd

Man kan diskutera omfattningen av denna
trafik och vilken roll översättningslitteraturen spelar i förhållande till andra slagkraftiga medier som TV. Kanske är TV
som medium mer spektakulärt men översättningslitteraturen är i gengäld massiv.
Litteratur
Romaner 1976-77. Alfabetisk konkordans
(mikrokort). Språkdata 1983
Ljung, Magnus, Fuck you, shithead! Om översättningen av amerikanska svordomar till
svenska. (1: Engwall, G. af Geijerstam, R.
(utg.) Från språk till språk. Lund 1983)
Gellerstam, Martin, Translationese in Swedish
Novels translated from English. (1: Proceedings from Scandinavian Symposium on
Translation Theory. 2. June 1985)

Datormiljön - en inkörsport för engelska?

Datorområdet är centralt i det moderna
informationssamhället och det har ofta antytts att det engelsk-amerikanska datorspråket hotar att spränga språkvårdens
dammluckor och skölja in över Sverige.
Jag skall här säga något om i vilken utsträckning sådana idéer har empiriskt
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alltså en mer dold påverkan som berör
språkets innehållssida. Denna påverkan är
särskilt tydlig i gruppen av internationella
ord, gemensamma för engelskan och
svenskan, och den är dold av det enkla
skälet att orden uppfattas som gamla bekanta i ordförrådet, om än med något förändrad betydelse. Ett tecken på att ett
sådant frö till förändring har slagit rot är
att ordets status höjs - det blir ett modeord i sin nya betydelse (t.ex. massiv). Modet kan i sin tur avläsas i frekvens. Det
faktum att sådana ord är överrepresenterade i de undersökta översättningarna
talar för att just översättningslitteraturen
kan vara en viktig inkörsport för betydelseförskjutningar av det här slaget.

stöd. Jag gör det med en bakgrund i egen
datorverksamhet, men jag har också i detalj granskat några manualer - bruksanvisningar kunde man också säga - som översatts från engelska till svenska. Vidare har
jag utnyttjat Norstedts Dataordbok (1985)
och artiklar om dataterminologi i Mikro-

datorn, bl.a. 1984:3 och 1984:4 som underlag för mina kommentarer.
Vilka nischer påverkas lättast?
När man talar om förändringar i utbredningen av ett språk brukar man ange förändringar i den geografiska - tvådimensionella, horisontala - utbredningen. Det är
emellertid lämpligt att också tala om en
vertikal dimension som består av språkbruket i olika situationer (miljöer), olika
språkbruksnischer.
Följande är en lista (hierarki) av språknischer ordnade (hypotetiskt) efter hur
lätt de låter sig påverkas av ett främmande
språk.
VETENSKAP
TEKNIK
AFFÄRSLIV
UNDERVISNING
FÖRVALTNING
RITER
FAMILJ

SVÅRARE ATT
PÅVERKA

Vetenskapen är internationell och har ofta
helt dominerats av ett språk som för vissa
länder varit främmande: latin, franska,
tyska, nu engelska. Tekniken importerar
nya apparater och metoder och därmed
nya ord. Affärsmän handlar med utländska varor och valutor och deras språk tar
lätt intryck av de länder man importerar
från och exporterar till. Undervisningen
bedrevs i äldre tid på latin, numera är det
engelska läroböcker som dominerar den
högre utbildningen. Men det finns också
ett mottryck att tillhandahålla läroböcker
på modersmålet och ha egna termer.
Förvaltning och administration formulerar
lagar och förordningar i ett juridiskt språk
som oftast är konservativt, och i den mån
det behövs nya ord skapas de främst av
ärvt språkgods. Riter, lekar och (stam)sånger traderar gamla känslor och berättelser i en ålderdomlig språkdräkt utan att
ta mycket intryck av nyheter. Språket vid
matbordet och i vardagens sysslor, upp-

fostran och hemarbete kan nog betraktas
som ett språks kärnområde. Naturligtvis
kan man diskutera andra kategorier och
ordningen mellan dessa språknischer, men
det är nog i stort sett riktigt att de övre är
lättare att tränga in i för ett främmande
språk, medan de nedersta är en sorts reservat. När de nedersta är hotade, då hotas hela språkets existens. Inom de översta
nischerna måste man räkna med ett visst
utbyte av ord och införande av nyheter som ett resultat av utvecklingen på jorden.
Om ett språk inte följer med utvecklingen
genom att tillhandahålla verbala medel
och anpassa sig kan det nog vara väl så
riskabelt för dess framtid.
Det är uppenbart att datorområdet tillhör
den ytliga tekniknischen (2). Genom att
datorerna också har påverkat vetenskap
och forskning hör deras språk också till
nischen vetenskap (1), i själva verket
tränger datorerna ju också in i affärsliv,
undervisning och förvaltning - genom spel
och hemdatorer även i hemmen.
Vilka grammatikdelar påverkas lättast?

Om vi tar ordet grammatik i vid bemärkelse kan vi ställa frågan: Vilka delar är mest
utsatta för främmande inflytande? Om vi
vågar vara lika djärva som tidigare kan vi
sätta upp följande (hypotetiska) hierarki.
ORDENS BETYDELSE!
KONSTRUKTION
ORDFÖRRÅDET
SVÅRARE ATT'
STAVNINGEN
ORDBILDNINGEN
PÅVERKA
BÖJNINGEN
SYNTAXEN

Ord får lätt en extra betydelse för att kunna användas motsvarande ett främmande
ord; i en ordbok skulle det motsvara ett
nytt moment. Datorerna har lett till att
ordet rutin (subrutin) fått en ny användning om del (modul) i program som används återkommande (rekursivt). Ordet
trycka används ofta transitivt utan preposition motsvarande engelska press (Tryck
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(på) RETUR) i datorlitteratur. Det är ett
exempel på en ändring av ett ords konstruktionsmöjligheter. Ofta går en ändring
i konstruktion hand i hand med en (liten)
ändring av betydelsen.

Som exempel på ökning av förrådet av ord
(morfem) kan man ta orden dator, fil
(engelska file, 'pärm'). Som exempel på
stavningsinflytande kan man ta stavningen
med c som första alternativ av ord som
cancer, camouflera i senaste upplagan av
SAOL. Som ett annat kan man ta det
ökade bruket av apostrof-s, i svenska i
synnerhet på skyltar som i "Ville's cyklar".
Ändringar i ordbildningsmönstret kräver
en grupp av ord för att etableras. Klassiska exempel är introduktionen av franskans -ör i svenskan. Hur svårt det är att
tränga in så långt i ett språk kan man se av
att engelskans -er inte har lyckats etablera
sig i svenskan trots existensen av ord som
bestseller, partner, container, printer. Ändelsen -er har inte frigjort sig utan -are och
-ör får fungera.
Svårigheten att etablera nya böjningsparadigm framgår av fallet pluralis-s som i bestsellers, partners, slipers, cowboys etc., som
ju inte lyckats riktigt i svenskan.

ENGELSKA

Till sist har vi språkets kärnområde: de
rigida syntaktiska reglerna som talar om
vilken den grundläggande ordföljden är,
hur man bildar relativsatser, passivum,
frågor etc. Men även inom dessa sfärer
påverkas ju språk, såsom t.ex. framgår av
Holm, Epoker och prosastilar (1967), där
den latinska syntaxens fördärvliga inflytande på svenskan kartlägges.
Språksituationen inom datorområdet

Såsom väl är bekant talas och skrivs det
mycket om datorer och deras användning.
Terminologin är i original engelska
(amerikansk) och svenskan försöker, liksom franskan, tyskan etc., anpassa sig till
den nya situationen. En uppsjö av begrepp och ord tränger på och läget kan
åskådliggöras som i figuren nedan.
Datorspecialisterna läser och talar mycket
engelska, och de använder många engelska ord som citatord eller nödtorftigt försvenskade. Datorfanatiker, "hackers", säger "on line", "mode", "cursor" mitt
ibland de svenska orden och tycker nog att
sava, bada, deleta, stora, lista, poka är
svenska. De anstränger sig inte för att hitta andra ord och rör sig bland folk som
också talar på det sättet och då förstår
bäst. Men vanliga svenskar tycker inte

DATORJARGONG

OFFICIELL SVENSKA

STRING
TAG BUG
CREATE PROMPT
MATCH DEVICE
NETWORK
ON LINE
RANGE

FILE SAVA
PEEKA
DEFAULT
STORE
SAVE LOADA
FIL LOGGA IN MJUKVARA
SOFT WARE
BAUD
BACK UP DEL
SLASH
ERROR
SC
RETRIEVE
DISPLAY
SCREEN
CURSOR

Fig. HUR STRÖMMEN AV ENGELSKA ORD ANPASSAS 1 DATORJARGONGEN OCH
TILL DET OFFICIELLA RIKSSPRÅKET. ENDAST ETt FÅTAL AV DE ENGELSKA ORDEN TRÄNGER IN 1 RIKSSPRÅKET.
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denna fackjargong är riktigt acceptabel
svenska utan vill stänga ute de flesta orden. Några läcker likväl in, som fil, bogga
in, modern. Hur hanteras då denna uppsjö
av ord och begrepp, som ju inte bara kan
utestängas? Man kan se svaret i datorordböcker, datortidskrifter, handböcker,
bruksanvisningar. En genomgång av sådana visar att bara ett fåtal nya morfem kommer in - typ 2 i uppställningen tidigare. 1
de flesta fall hittar man på en svensk
sammansättning som motsvarighet eller låter betydelsen hos ett svenskt existerande
ord utvidgas till att omfatta denna databetydelse också.
Här kommer några belysande exempel
Ny betydelse hos gammalt svenskt ord:
rutin (subroutine), markör (cursor),
disk (diskett), terminal, sträng (string),
set, matcha, åtkomst (access), program,
programmera, återvinna (retrieve), återhämta (retrieve), ladda (in) (bad), spara (save), lagra (store), bearbeta (process), behandla (process), trycka (på)
(press), referera till, kalkylark (spreadsheet), arbetsark (worksheet), databas,
fönster, skönskrivare, matris, retur, grafik, meny, format (t) era, katalog, dokument, arkiv, bibliotek, miljö, manual,
slinga (bop), avlusa (debug), buffert
(buffer), bit.
Nytt ord: dator, fil (file), modem, baud
(ett hastighetsmått) CAD/CAM, RAM,
ROM, default, macro (instruktion),
skrolla (scroll), byte, chip, pixel.
Den stora massan av problemen löses genom att existerande ord (kombination) tas
i anspråk, ev. med någon betydelseutvidgning som när man talar om fönster på
skärmen, elektroniska pärmar (filer), dokument, arkiv, kopior, kataloger etc.
Papperssamhällets ord får även ta hand
om elektroniksamhällets. Manual på orgel
får omfatta också bruksanvisning. Genom
dessa lån blir de svenska ordens betydelser
mera lika de engelska.

Språkvårdare brukar rekommendera så
dant vidgat bruk av svenska ord, men man
kan naturligtvis diskutera om inte de gamla svenska orden och morfemen kan bli
överlastade.
Slutsats

Datorområdet är nog inte något så stort
problem för svenska språket. Svenskans
morfem- och ordförråd ser ut att kunna
klara denna invasion av nya begrepp också, genom att tänja på de existerande orden en smula. Att det dessutom kommer
till några ord för begrepp eller apparater
som inte fanns förr är inte något att beskärma sig över.
Tillverkare och försäljare är för närvarande ivriga att ge ut svenska versioner av
programmen och manualerna och lägger
ner möda på att få dem fullgoda. Svensk
dokumentation är ett viktigt försäljningsargument idag. Detta gynnar språkutvecklingen inom detta område som i själva
verket kanske är bättre kontrollerat än
många andra (t.ex. sport).
1 översättningar och i termer och produktnamn kan man i datorspråket liksom i annat av engelskan påverkat språk dock nog
spåra vissa tendenser som jag misstänker
kommer att påverka svenskan på sikt,
nämligen orddelning (särskrivning), och
apostrof-s. Det är naturligt att skilja orden
när de har olika status som i Symphony
programmet, en skrivning som blivit vanlig
vid sidan av alternativet med bindestreck.
Det är också naturligt vid sammansättning
med initialförkortning som i IBM datorn,
men det känns egendomligt ifall som data
bas, dator miljö, särskrivningar som man
ibland kan träffa på, särskilt hos ovana
skribenter och det är där en förändring
först dyker upp. Vi bör hålla på vår svenska sammanskrivning för den markerar ett
speciellt uttal (sammansättningsaccent).
Apostrof-s hör hemma i engelskan vid
namn, och man kan se den även i svenska
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namn, särskilt i reklamsammanhang som
Herey's, Olga's, Torell's (restaurang).
1 svenska skolelevers engelska uppsatser
är det också vanligt att alla slut-s skrivs
med 's oberoende av om de är genitiv-,
person- eller pluralmärke. Dessa ting tycker jag är allvarligare än mera ytliga förändringar i ordförrådet, som kan förorsa-

—ALW
Gustaf-Adolf
Mann berg

To SHAE

ToVE!

Engelskan - inkräktare eller befriare?

Engelska och amerikanska ord och uttryck
kryper in i det svenska språket, biter sig
fast och gör sig hemmastadda där. Kanotchartret - inte kanotuthyrningen - i Torsby heter Scandinavian activities. Och från
Åstorp meddelas att man ska öppna ett
Welcome Center - inte välkomst och inte
centrum - som ska heta Checkpoint Sweden. Shoppingcenterna - eller heter det
centrarna, centra, centrumerna? - är vanligare än Akademiens alternativ köpknutar. Och för campingplats finns veterligen inget heltäckande svenskt ord.
Är det ett problem, att sådana uttryck slår
ut sina svenska motsvarigheter? De ansvariga, turist- och reklamfolk, kan hävda att
det skulle bli större problem utan dessa
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kas av att en produkt från utlandet under
en period vinner popularitet. Men det är
viktigt att vi konsumenter är på vår vakt
och kräver bruksanvisningar och instruktionsböcker på god svenska. Och att
språkvårdsorganen snabbt kan tillhandahålla bra förslag till lösningar när utländska uttryck knackar på.

uttryck. Svenskarna är ett litet folk med
ett mycket exklusivt språk som nästan ingen utanför de nordiska länderna förstår.
Engelska har däremot de flesta åtminstone
lite hum om, och det är följaktligen god
turistservice - inte gästtjänst - att underlätta det för våra utländska besökare med
ett och annat engelskt lånord.
1 det språk som framför allt är ungdomens
är engelska ord helt integrerade och har
ofta ingen svensk motsvarighet. Pop, rock,
country, punk, jeans, T-shirt, sound, soul,
cool, LP, single, disco, drive in, disc jockey, ibland lite småförsvenskade som tuff,
ruff, digga, punkare, hårdrockare, syntare. Är det ett stort problem, och vad kan
vii så fall göra åt det? För allt flera gene-

rationer unga svenskar - och unga människor över nästan hela världen - har engelskan blivit ett naturligt andraspråk. Det är
grammofonskivornas språk, ljudkassetternas språk, filmens språk, tevens språk,
videospråket. Engelskan är ungdomskulturens och ungdomsidolernas språk. Och
den internationella samvarons språk.
Charterresor, au pair-jobb - ett tvåspråkigt uttryck, au pair franska, jobb engelska -, språkresor och framför allt interrailresandet, tågluffandet, har fört svenska
ungdomar samman med ungdomar från
andra länder och kulturer med ibland de
mest egendomliga och obegripliga språk,
men med mer eller mindre bristfälliga
kunskaper i engelska som föreningslänk.
Engelskan är för dem ingen fiende, det är
ett trevligt och praktiskt kommunikationsmedel, gångbart överallt, och de känner i
motsats till äldre generationer och Svenska Akademien inget inre motstånd mot
att införliva engelska ord och uttryck med
sitt svenska vardagsspråk.
Entusiasmen för det är naturligtvis ganska
behärskad hos de språkvårdande institutionerna. Svenska Akademien har till
"yppersta och angelägnaste" uppgift att
"arbeta uppå Svenska Språkets renhet,
styrka och höghet", särskilt "i anseende
till Skaldekonsten och Vältaligheten", till
vilka två kategorier väl även reklamen får
räknas. Svenska språknämnden har till
uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt att utöva en
språkvårdande verksamhet. Den ska också verka för nordiskt samarbete på
språkvårdens område i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen. Och alltså inte den internationella
förståelsen. Tekniska nomenklaturcentralen och den språkintresserade delen av
standardiseringskommissionen ska se till
att vi får en enhetlig entydig teknisk och
annan fackterminologi. De är intresserade
av att varje svensk fackterm ska ha sin
exakta motsvarighet på andra språk, sär-

skilt engelskan, så att inga missförstånd
ska kunna uppstå vid översättningar, och
jag inbillar mig att de inte blir särskilt
upphetsade om man i flera språk rentav
använder samma ord. Som då sannolikt
kommer från USA eller England.
Det här kanske inte är ett problem, men
det skulle kunna vara det. Akademien ska
slå vakt om det svenska språkets renhet,
styrka och höghet och Språknämnden verka för att vidmakthålla och stärka den
nordiska språkgemenskapen, medan SJS
och TNC arbetar på att förbättra den internationella förståelsen och minska risken för missförstånd, åtminstone fackfolk
emellan. Hur går det ihop?
Om ungdomens språk idag är rikt garnerat
med engelska ord och uttryck, så kommer
morgondagens vuxenspråk också att vara
det. Generationerna tar med sig sitt språk
upp i åldrarna tillsammans med sina intressen, preferenser och fördomar, det är
så generationsklyftan, som också är en
språkklyfta, växer fram. De nya ungdomsgenerationerna kommer att ha nya intressen, med mera decibel och högre hastigheter, och med nya ord. Och dessa nya ord
kommer också att vara engelsk-amerikanska, försåvitt inte något slags kulturell
jordbävning vänder upp och ned på allt.
Vem vet? Om 50 år sitter kanske en ny
generation svenska språkvårdare och beskärmar sig över inflödet av kinesiska eller
ryska ord i det ädla svenska språket, helt
omedvetna om att detta i deras egna
munnar är lika fullt av engelska ord och
vändningar, som Gustav den tredjes svenska var av franska och Gustav Vasas av
tyska
Med en aktuell om än något långsökt och
illasinnad bild skulle man kunna säga, att
det är en form av språkförsurning som
pågår. Och utsläppen är många, ungdomskulturen är kanske inte det största, även
om dess föroreningar har den bredaste
spridningen bland folket. Det finns också
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som bekant en segregerad språkförorening, fackspråken, som i första omgången
bara drabbar respektive fack men på sikt
har en tendens, som vi känner igen från
andra områden, att läcka ut och infiltrera
vardagsspråket. På mitt skrivbord har jag
Norstedts nyutkomna Dataordbok. "6000
svenska och engelska datatermer med
koncisa definitioner och förklaringar",
står det i underrubriken. Det betyder ett
stort snabbtillskott av engelska fackuttryck till vårt språk plus att många gamla
svenska ord får nya mer eller mindre angliserade bibetydelser. Bit, byte, kilobyte,
chips, diskett etc. har vi vant oss vid utan
att egentligen veta vad det är frågan om,
och skönskrivaren är inte längre en kalligraf utan en skrivmaskin kopplad till en
dator. Och även här: Vi vet inte vad det är
frågan om, men våra barn och barnbarn
växer upp med denna nya vokabulär, de
spelar blixtsnabba dataspel och knäcker
Pentagons hemligaste koder. Hur ska vi
kunna hindra deras för oss så gåtfulla vokabulär från att bli en del av morgondagens svenska?
Likadant inom elektroniken, inom kärnfysiken, inom astronomin, inom matematiken, inom varje naturvetenskaplig disciplin. Alla dessa vokabulärer får naturligtvis inte samma genomslagskraft på vårt
dagliga språk, en del ligger som små självgoda öar utanför språkområdet, men man
kan aldrig vara säker. Någon stor upptäckt
görs, intresset fokuseras dit, en läcka uppstår, och plötsligt har vi några tusen nya,
mestadels anglosachsiska, ord att vänja
oss vid - eller att mota bort och ersätta
med svenska.
Och det är inte alltid så lätt. Språket är
som ett levande väsen, det har inte bara
sina lagar - det tycks också ha en egen
vilja. Det kastar sig glupskt över nymodigheter och sväljer dem med hull och hår,
med särskilt välbehag förefaller det
ibland, om de bidrar till att göra språket
fattigare eller grumligare. Ett färskt exem-

pel är när samlingsbeteckningen "fyrtitalister" på fyrtitalets radikala författare,
Erik Lindegren, Karl Vennberg med flera,
på några sekunder i teve togs ifrån dem
och flyttades över till dagens fyrtiåriga
makthavare med Jan Guillou i spetsen.
Men minst lika ofta förhåller sig språket
kallsinnigt till de mest behjärtade försök
att ansa och vårda det, vare sig det gäller
beskärning, spaljering eller ympning av
nya skott. Det fick den projektgrupp erfara som för ett tiotal år sen under Bertil
Moldes ledning upprättade en ordlista
över reklamtermer, som ett hjälpmedel
för reklambranschens folk till ett enklare
och svenskare fackspråk. 1 förordet uttrycktes utgivarnas förhoppning att ordlistan skulle användas flitigt och dess rekommendationer tas på allvar. Det gjorde
nämligen arbetsgruppen, i vilken jag ingick. Hur det gick med den försvenskningen? Dåligt, språket ville inte. Det heter
alltjämt AD och Art Director, inte formchef; AD-assistent och inte bildassistent,
sponsor och inte annonsör - annonsör är
fortfarande något helt annat -, corporate
identity heter inte företagsdräkt, splitrun
inte klyvkörning, streamer inte la'ngskylt
och så vidare. Visualisera översatte vi med
skåd1iggöra, men när vi skulle översätta
den då vanliga yrkesbeteckningen visualizer, svek oss modet, han blev inte
iskådliggörare utan idéman. Idag finns
varken visualizer eller idéman, men det
spelar ingen roll, eftersom inte heller yrket finns kvar. Teaser blev aldrig gissannons, och numera hädangångna gadget
hann aldrig bli blänke. Inte ens den förhatliga copywritern lyckades vi ta död på.
Som ett minne av våra bemödanden finns
dock alltjämt i telefonkatalogens gula del
rubriken "Reklamredaktörer", under vilken man kan hitta äktsvenska namn som
Business Information Services.
Säg att vi accepterar ett visst kontinuerligt
tillskott av engelsk-amerikanska ord och
uttryck i vårt språk. Det är heller inte mer

än rättvist. Vi har ju fått in åtminstone tre
ord ur vårt lilla språk i världsspråket engelska, nämligen ombudsman, smörgårdsbord och skål. Och visst är det praktiskt
med en enhetlig teknisk terminologi Jorden runt, det måste alla hålla med om som
vridit på kranen Calda i det italienska hotellrummet för att få ett uppfriskande glas
kallt vatten och i stället varit nära att skålla sig. Åkej. Då kommer nästa problem
för språkvårdaren. 1-lur ska de på ett naturligt sätt kunna smälta in i det svenska
språket? Stavning, uttal, grammatik - allt
följer osvenska regler. Ingen vet på förhand hur de kommer att se ut när de
passerat den svenska ordsmältningskanalen. Ibland, mera förr kanske, går det
helsnett, då säger man en scarves, en
tanks, ett media. Ibland kommer de fram
med oförändrad stavning och oförändrat
uttal - bit, byte, knowhow, input, snacks,
layout, storyboard, keyboard. Såna ord riskerar att stötas ut ur språket, när det de
betecknar inte längre är aktuellt. Slutligen
har vi orden som anpassar sig efter svenskt
språkbruk och svensk grammatik och så
småningom kommer att uppfattas som lika
svenska som alla andra utländska lånord
som utgör en stor del av vårt språk - jumpa, dumpa, biff, fejka, tejpa, tajt. Dem
kommer inte språkvårdaren åt.
Engelska ord som redan accepterats i
talspråket har ibland svårt att finna sig
tillrätta i skriftspråket. Ändå lever de
kvar. För en tid sen fastnade jag på ett för
mig nytt ord i en tecknad serie av Pirinen.
Kejrå stod det i en pratbubbla, och det tog
en stund innan jag kom på att det var ett
av svenska språkets - inte minst i reklamsammanhang - vanligaste uttryck, Åkej
då. Åkej är just ett sånt engelsk-amerikanskt ord som bestämt sig för att stanna
kvar i svenska språket men tvekar om sin
form. Det skrivs omväxlande Åkej, Okej,
Okey, Okay och OK. Hur kan ett så
osvenskt och svåranpassat uttryck ha fått
ett så stadigt fotfäste i vårt språk? Trots att

Akademiens ordlista inte låtsas om det!
Jag slog upp det i Websters oförkortade
andra upplaga, Pelle Holms Bevingade
ord och Prismas (25 000) Främmande ord
och fick veta att stavningen även i engelskan varierar, men att den ursprungliga är
OK, efter OK Club i New York, som arbetade för president Martin van Burens
återval 1840. OK stod för Old Kinderhook, som var van Burens födelseort. En
annan förklaring är att OK skulle vara en
förkortning av All Correct i den amerikanska presidenten Andrew Jacksons
(1829-1837) högst personliga stavning. En
tredje är att det kom in i amerikanskan på
1700-talet från skotsk-irländska ough-aye,
uttalat åchai, som var synonymt med oh
yes. Men inte ett ord om hur, när eller
varför det kommit hit.
"Snart är svenskan ett bortglömt språk",
klagar en insändare i Dagens Nyheter.
"Om 50-100 år kommer engelskan att
vara modersmål för de flesta invånare i
detta land. Möjligen kommer det i det inre
av Dalarna att finnas någon gamling, som
fortfarande kan erinra sig några svenska
ord." Och det beror enligt insändaren på
"att det engelska språket och den amerikanska kulturen praktiskt taget håller på
att dränka Sverige."
Om insändarens farhågor har fog för sig,
så signalerar det en utveckling, som man
måste - eller kanske snarare borde, eller
åtminstone skulle kunna - glädja sig åt,
samtidigt som det är lite sorgligt. Och för
Akademien och Språknämnden något som
med alla medel måste bekämpas. 1 varje
fall med deras nu gällande statuter.
Om jag får bortse från alla de värden som
vi är överens om, traditionen, vår historia,
vårt kulturarv, den skandinaviska gemenskapen, vår litteratur, allt det som Svenska Akademien är satt att slå vakt om, och
en stund funderar över vad som kunde
vara positivt med att stoppa vårt trivsamma och vördade språk i en malpåse och
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hänga in det 1 forskarskrubben bredvid
latin, fornsvenska, etruskiska och några
andra övergivna språk, och ersätta det
med exempelvis engelskan, så tycks det
mig framför allt vara en sak vi kan vinna,
mellanfoiklig förståelse, och därmed - om
jag får ta i lite - kanske också en ökad
chans till fred på jorden.
Språket förenar. Men det avskärmar också
från dem som talar ett annat språk. Språket är en mur, som delar upp mänskligheten i landsmän och främlingar. Språkförbistringen skapar missförstånd och fiendskap, det visste redan de som skrev om
Babels torn.
1 vår tid har vi fått unika möjligheter att
riva dessa murar. De moderna kommunikationsmedlen, främst flyg, teve och radio, för oss alla närmare varandra. Jorden
krymper. Också riskerna för konflikter
ökar, när vi kommer närmare varandra.
Det är då det är så viktigt att vi kan tala
med varandra, och att vi talar samma
språk.
Engelskan har kommit att bli det stora
världsspråket. Det smyger sig in överallt, i
alla sammanhang. Vi sitter ju här för att
diskutera hur man ska kunna hantera det
hot mot vårt språk som engelskan eventuellt utgör. Ska vi kämpa emot, eller ska vi
låta utvecklingen ha sin gång?
Teknologin, nästan all vetenskap, har
gjort sitt val. Man disputerar och diskuterar på engelska, det är nödvändigt om
man vill nå ut över landets gränser. Världens ledande facktidskrifter är på engelska
liksom en stor del av facklitteraturen. Ett
gemensamt språk gagnar det internatio-
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nella erfarenhetsutbytet. Det skapar också
ökad trygghet, minskar risken för ödesdigra misstag. Det är livsviktigt - och numera
självklart - att flygledaren i sitt torn och
flygkaptenen uppe i luften talar samma
språk.
Innerst inne tror jag inte heller att vi kan
göra så mycket åt det här. Språket är
starkt, det går sin egen väg. Vår största
chans att få behålla vårt svenska språk är
att låta det utvecklas enligt sina egna och
sin tids förutsättningar, suga åt sig aktuella
ord, kanske främst från engelskan, och
spotta ut inaktuella. Då får vi ett levande
språk. Det är möjligt att detta ändå kommer att närma sig engelskan för att om
några hundra - eller tusen - år helt assimileras. So what?
Men samtidigt måste vi förvandla oss från
ett enspråksland till ett tvåspråksland, ett
land med två modersmål. Det måste vara
den viktigaste uppgiften för skolor och
språkvård. Och det gäller inte bara Sverige. Tänk om alla människor utom sitt eget
språk också talade engelska? Hur mycket
lättare allt då skulle vara. Tänk på alla
flykting- och invandrarproblem. Och hur
ska Reagan och Gorbatjov kunna komma
överens, då allt de säger ska gå genom en
tolk? Och från undersökningar i Norrbotten vet man, att tvåspråkighet är bra för
barnens intellektuella utveckling.
Hur ska vi alltså se på engelskan i dess
dubbla roll som infiltratör i svenskan och
som andraspråk? Är den en ovälkommen
inkräktare? Eller en potentiell befriare ur
ett litet provinsiellt språks hemstickade
tvångströja? That's the big problem!

Stig

Engelskan i tidningssvenskan

Nilsson
Engelskan i tidningssvenskan, är den omfattande och är den besvärlig för läsaren?
Jag ska här redovisa några synpunkter mot
bakgrund av sju års kurser i svenska för
yrkesverksamma journalister från hela
landet, med åtföljande läsning av de tidningar de medarbetar i.
1 den allmänna nyhets- och reportagetexten är de engelska orden inte iögonenfallande många. Det är främst ord med ganska vid spridning och ofta flera år på nacken: aids, container, freeslyle, management, pop, shop. 1 fackbetonad text, i synnerhet ekonomisk, är de vanligare: al/time-high, implementera, insider, offshore, OTC. Gott om engelska ord möter
vi som bekant också på sportsidorna,
främst i förhållandevis nya grenar.
Ord ur den allmänna gruppen slinker lätt
med, även om skrivaren känner osäkerhet
inför stavning och i synnerhet böjning.
Han får i sin utbildning allt för ringa kunskap om språkets byggstenar och hur dessa ser ut i vårt språksystem för att inse att
han själv kan börja skriva popp lika väl
som flopp eller sopbehållare och godsbehål/are i stället för container.
De engelska orden ur den allmänna gruppen vållar knappast läsaren tolkningsproblem. Och sportskrivaren menar att de
som läser hans alster bättre förstår forechecking, foul och time out än möjliga
översättningar. Han tänker inte på att
också till exempel må/vakt i stället för keeper en gång var en nyskapelse, som kunde
te sig onödig för sportens utövare. 1 dag
hjälper målvakt till att göra en fotbollstext
läsbar även för en vidare krets.

ta till sig kunskaper på sin tidnings ekonomisida, får i alla fall en ledtråd om det står
småbörs i stället för OTC.
1 ett högt specialiserat samhälle som dagens måste språkets möjligheter att överbrygga kunskapsklyftor nyttjas till det yttersta. Dagstidningens ansvar, liksom
etermediernas, är utomordentligt stort.
Den mellanfoikliga spridning ett lånord
kan ha är naturligtvis ofta en tillgång, om
det passar in i vårt språks uttals-, stavnings- och böjningsmönster. Fall som
atom, kultur, medicin, radio och tusentals
andra vittnar om det. Men när de formella
hindren tornar upp sig, som i engelska
nykomlingar, finns det all anledning att
hålla den inhemska ordbildningen i gång.
Annars tror till och med den som har språket som sitt dagliga arbetsredskap att det
inte går att bilda nya svenska ord. På 60talet ansågs det omöjligt att ersätta marketing med ett svenskt ord; i dag hörs ingen
klaga över ordet marknadsföring.
Mitt intryck är att den svenska journalisten gärna vill att läsaren ska känna gemenskap med språket i dagstidningen. Men
han har otillräcklig grund för att se denna
gemenskap i ett vidare och djupare sammanhang liksom för hur den ska förverkligas i valet av ord och deras former.
Den svenske journalisten väljer möjligen
mellan AIDS och aids. Hans isländske yrkesbroder däremot tvekar mellan två isländska ord, det första myntat i landets
största dagstidning: alnaemi (mottaglighet
för allt) och önaemistaering (immunitetstäring eller -förstöring).

Och den blivande aktiespararen, som vill
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Hur vill vi ha det
Catharina
Grunbaum

... i

det allmänna språkbruket?

Hur vill vi ha det? Den frågan leder omedelbart till följdfrågan "Vilka är vi?" kr
det deltagarna vid denna konferens om
engelskan i svenskan, är det hela mänskligheten, eller är det radions språkvårdare
Åke Jonsson och jag, som har fått frågan
ställd till oss? Jag väljer att låta "vi" syfta
på det som jag företräder här, nämligen
språkvården. Nu är det ju också så lyckligt
att stora delar av allmänheten är någorlunda överens med språkvården i många frågor.
Sverige är ju det lagomas land. Kravet på
lagomhet gäller i stor utsträckning också
frågan om vilken plats engelskan skall få
ha i svenskan. Vi har i Sverige under århundradena blivit översköljda av främmande språkgods, men vi har också lyckats
anpassa detta språkgods till vårt inhemska
språksystem. Vi har fått en annan språklig
identitet än de västnordiska språken, isländskan och färöiskan, som fullföljer den
nordiska traditionen, och vi har också en
annan form av nationell identitet än t.ex.
finskan, men vi har en identitet, vi har inte
förlorat den.
Det höjs ibland varnande röster som säger
att svenskan skulle vara på väg att bli någon sorts halvengelska, och visst kan det
på ytan förefalla som om i alla fall vissa
delspråk i språket inte skulle ha mycket
mer av svenska än själva grundstrukturen.
Jag tror emellertid inte att det är någon
riktig fara för vår språkliga identitet. Men
det innebär inte att vi kan slå oss till ro och
låta engelskan flöda in i vilken utsträckning som helst. Vad jag skulle vilja ta upp
här är frågan: Vilken sorts infiltration tål
svenska språket utan att ta skada?
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Det här vet vi naturligtvis inte något absolut om - det beror också på var vi sätter
gränsen för vad som skall kallas skada,
men en del föreställningar om det håller vi
oss ändå med, och jag tänkte utgå från
dem.
Vad som faller mest i ögonen - och öronen
- är ju ordförrådet. Här är vi naturligtvis
olika känsliga för olika språk- och kulturområden. Olika områden verkar, också
tåla olika mycket. När en ung popsångerska säger att "min bror pushar mej, han
hindrar mej från att bli en freak och flippa
ut", då tror jag inte att vi behöver ta det så
allvarligt. Engelskan ingår i ungdoms- och
popmusikkulturen och är ett modefenomen, och det rör sig f.ö. här inte bara om
språket, utan om hela den anglo-amerikanska världen som mönsterbildare. Hur
mycket av detta mode som kommer att
följa den yngre generationen in i deras
vuxenliv kan vi inte förutsäga.
Reklamens bruk av engelska kan vi i vissa
avseenden ha lättare att överse med. Reklamen använder engelska inte i första
hand av flathet eller brist på fantasi utan
för att ge prestige åt det som skall säljas.
En ny segelbräda annonseras som "marknadens mest prisvärda allroundfunboard,
med wingers och diamond tail och footstraps och high speed centerbord" m.m. exempel av den här typen möter vi ju
dagligen. 1 ett fall som detta gäller prestigen inte bara varan utan också läsaren.
Här etableras ett samförstånd mellan
säljare och köpare; genom att använda de
"riktiga" termerna vill annonsören markera att bådadera är proffs inom området.
Allvarligare är det när mer etablerade

språkområden blir genomsyrade av engelska, och det gäller åtskilliga fackspråk
och hela den moderna affärsvärldens
idiom. Vi kan inte komma ifrån att det här
sättet att nyttja engelskan, i sakprosa som
i reklam, vittnar om en nedvärdering av
våra egna möjligheter - som om svenskan
inte vore god nog och inte skulle räcka till
för de märkvärdigheter som skall benämnas.
Det främmande inflytandet gör sig också
gällande inom ordböjning och syntax. Ett
evigt problem, för språkbrukarna minst
lika mycket som för språkvårdarna, är spluralen. Den går väl an i obestämd form,
ponnies, containers, men vad gör man med
den bestämda? Ponniesen? Containersarna? Nu brukar de flesta lånorden med splural efter en kortare eller längre tid anpassa sig till det svenska språksystemet,
t.ex. jumprar, checker, partyn, men varje
generation har sina nya ord som den vill
skydda mot de svenska pluraländelsernas
knätofsar. Här vet i alla fall språkvården
vad den vill, och den gläds varje gång den
i massmedierna läser eller hör former som
containrar, blazrar och cowboyar.
En annan företeelse som i alla fall delvis
torde kunna förklaras med engelskt inflytande är särskrivningen av sammansatta
ord, av typen kombinations panna (om en
värmepanna), hemma video. Särskrivningen av ord är för närvarande ett av svensklärarnas stora bekymmer, och eleverna
saknar inte mönster i vuxenspråket.
Även på ett så enkelt plan som det skrivtekniska kan vi märka osäkerhet hos
språkbrukarna på grund av det engelska
inflytandet. Alla har vi väl sett skyltar med
Pelle's plantshop och Lisa's solarium; bruket tycks tillta, och det är inte något
önskvärt bruk. Och på Språknämnden har
vi från olika håll utsatts för propåer om att
ändra decimalkommat till punkt i stället.
Det kommer vi inte att göra.
Den rådfrågande allmänheten undrar ofta

hur pass puristisk språkvården är och vilken hållning som kan anses vara rimlig.
Eftersom den svenska språkvården inte intar någon renodlat lånordsfientlig hållning
utan behandlar de utifrån kommande orden från fall till fall, kan det vara rimligt
att redogöra för några av de kriterier efter
vilka dessa ord bedöms.
Ett av dessa kriterier är att ett lånord skall
fylla ett behov i språket. Om det finns en
etablerad, fungerande motsvarighet, skall
den i princip ha företräde. Nu avser jag
det mera sakliga språket - vi kan förvisso
ha olika uppfattningar om behov och uttrycksvärde, och behoven kan vara olika
inom olika områden. Men det lämnar jag
brutalt därhän och tar några exempel i
stället.
Häromdagen kunde man i en av våra stora
morgontidningar läsa att en grupp svenska
säljchefer hade pryat på varandras arbetsplatser. Denna verksamhet omtalades hela
tiden som inter-change, fastän verksamheten försiggick i Sverige. Man kunde tycka
att det väl kunde få kallas vad det hittills
har kallats, nämligen utbyte. Och när det
gamla hederliga brädspelet, som har hetat
så i århundraden, plötsligt dyker upp som
backgammon, då tycker man det är både
pretentiöst och historielöst.
Men oftare rör det sig om att man får in
det nya ordet tillsammans med ett nytt
begrepp. För ord som franchising, hearing, soul, tape hade vi inga etablerade
svenska motsvarigheter när de kom. För
t.ex. mobbing hade vi kamratförtryck,
pennalism, men de orden var inte lika
hanterliga som mobbing.
Vad gör man då med dessa nya ord? Nästa
steg kan vara att man prövar uttalet. Or-

den skall passa in i det svenska ljudsystemet. Folk skall inte behöva göra våld på
sitt svenska uttal när de tar nya ord i sin
mun. Därför passar t.ex. approach, franchising, management och hearing inte in i
svenskan. Det gör däremot tejp, sprej, ta]25

rna, mobba, dumpa. Men inte mobbing
och dumping, med akut accent.
Orden skall också gå att anpassa till det
svenska böjningssysternet. Substantiv skall
kunna få bestämd form och pluralform,
och det är bra om man kan bilda verbavledningar till dem. Som jag nämnde passar
s-pluralen inte in i det svenska språksystemet. Mobbing och dumping är osvenska
former - vi har -ing bara efter verbstam på
r, t.ex. (an)föring, näring. Mobbning och
dumpning är däremot regelrätt bildade
verbalsubstantiv till rnobba och dumpa och det är former som nu också är etablerade i svenskan. (Naturligtvis är det ingen
betydelseskillnad mellan dumping och
durnpning; bägge formerna avser såväl
sänkning av priser som tippning av avfall.)
Ord som tejp går bra, t.ex. tejpen, tejper,
tejpa, liksom ord av typen clips och chips:
dem kan man behandla som s.k. kepsbildningar, och låta s-et komma med redan i
singularformen: ett chips, flera chips, som
tips. (Ordet kepsbildning används om engelska lånord som fått med sitt plural-s redan i singularformen, t.ex. keps, av eng.
cap, räls av eng. rail.)

Orden skall helst gå att ge en stavning som
svarar mot det svenska uttalet. Det går bra
med tejp, tajt och tajma, stavade som här.
Det går däremot inte bra med tape, tight
eller tirna, och egentligen inte heller med
leasing. Ord som är svåra att anpassa får
man hellre försöka ersätta. För franchising
har föreslagits försäljarrätt (och i de yttersta av dessa dagar även franchisering) och
för hearing har språkbrukarna själva skapat utfrågning, frågestund, förhör.
Nu är det ju inte så enkelt som att man
prövar lånorden efter ett antal rätt grova
kriterier och sedan ser om de klarar sig. Vi
får räkna med att en del andra faktorer
också spelar in. Ett ord som soul t.ex.
passar illa både till uttal och stavning, men
vi kan ändå inte ersätta det med "själ",
eftersom detta ord inte har motsvarande
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begreppsområde i svenskan - konnotationerna saknas. Vi kan inte gärna tala om
"själsmusik" och "själsmat".
Andra avvägningar som måste göras rör
förhållandet nationellt - internationellt.
Skall vi ha fackspråk som ansluter till
världsspråken eller skall vi vara oss själva
nog? Skall vi ha television eller fjärrsyn?
Skall vi ha numeriska data eller räkneordsdata? Skall vi ha diskret representation,
som i tyskan, engelskan och franskan, eller skall vi ha teckenrepresentation?

Vi måste ibland också välja mellan korthet
och precision: skall vi ha tejp eller självhäftande cellofanklisterremsa? Tyvärr tenderar ju många inhemska ersättningsord
att bli långa, otympliga sammansättningar
- vi är rätt obenägna att våga oss på språkets möjligheter till korta, hanterliga ord,
och här skulle man innerligt välkomna lite
mer djärvhet hos både språkbrukare och
språkvårdare.
Det engelska inflytandet handlar nu inte
bara om inlån av rent engelska ord. Vi har
också att räkna med engelskans inte obetydliga roll som förmedlare av det internationella ordförrådet på latinsk-grekisk bas,
med ord som irnplementera, frustrerad,
konsistent. De här orden är i mycket stor

utsträckning abstrakter, och därför är de
svåra. (Abstrakta ord är f.ö. svåra oberoende vilket språk de kommer från.)
Slutsatsen blir att avgörandet när vi skall
bedöma nya ord inte är avhängigt av om
de är lånade eller inte, utan om de är
funktionsdugliga eller ej. När det gäller
sakord är det viktiga att de är hanterliga det är inte svårare att lära sig det utländska tejp än det inhemskt bildade nyordet
färist: i bägge fallen måste man lära sig en
ny benämning på en ny företeelse.
När det gäller abstrakta ord är det däremot viktigt att de är genomskinliga, och
där är ofta den inhemska ordbildningen
att föredra. Främlingskänsla är begripliga-

re än alienation, återskapa är lättare att
förstå än rekonfigurera, sammankedja är
åskådligare än konkatenera.
1 diskussionen om de engelska lånorden
möter man inte sällan en föreställning av
typen språklig folklore. Det hävdas ibland
att olika slags av försvenskningar skulle
vara omöjliga, av det skälet att översättningen inte ger en tillräckligt precis betydelse. Så tror t.ex. många människor att
ordet container är nödvändigt för att ange
en viss typ av behållare, nämligen för sopeller varutransport, och att en display bara
finns på digitalur, medan en teckenruta
kan vara vad som helst, eller att stroke är

Åke
Jonsson

medicinskt mera adekvat än slag, slaganfall. Minsta eftertanke borde säga dem att
de engelska orden har minst lika stort betydelseomfång i engelskan som de svenska
i svenskan.
Skulle man till sist få önska sig någonting
när det gäller engelskan i svenskan skulle
det vara ett språkligt klimat där vi inte
skyggar för att låna det som är funktionsdugligt och berikande, men där vi framför
allt inte är så rädda för att använda och
utveckla svenskans egna möjligheter till
nyskapande. Lite mer av engelskans
språkliga djärvhet vore kanske det bästa
lånet för vår del.

i etermediernas språk?

!Dick Haymes och Loonis McGlohon trio avslutade kvällens session med Last night when
we were young och Somewhere in the night vi
kommer tillbaka nästa vecka we hope med
some more sweet and swinging music for your
listening pleasure thank you and good night.
Ur Smoke rings. Leif Andersson!

Det är skillnad på användning av engelska
och användning av engelska. Det skulle
väl knappast falla någon språkvårdare in
att ta kontakt med den här radiotalaren,
Leif Andersson, och påpeka det olämpliga
i att blanda engelska och svenska på det
här viset. Så här har Leif Andersson hållit
på i 25 år, och så här vill vi ha det! Den
musik som han presenterar - "swing och
sweet" står det i underrubriken till programmet Smoke rings - bärs fram av det
här språket. Jag tycker att detta programavsnitt påminner oss lite om den glädje
som vi alla kände en gång, när vi lärde oss
det första främmande språket - öppningen

mot världen. Vi har väl alla bollat engelska ord mot föräldrar och kamrater, vi har
kanske själva barn som gör det nu. Den
här sidan av saken får vi inte glömma, när
vi talar om engelskan i svenskan.
Men det är alltså skillnad på användning
av engelska och användning av engelska.
Om vi i ett nyhetsprogram i radio eller tv
hör: "Fälldin har gjort en deal med Alf
Svensson", då protesterar vi. Det är onödigt i ett sådant fall med ett engelskt ord,
då vi har bra svenska ord som avtal, uppgörelse och överenskommelse.
Jag skall här rapsodiskt berätta om tillståndet inom Sveriges Radio när det gäller
engelskan i svenskan och därvid anknyta
till rubrikens ord: "Hur vill vi ha det?" Jag
ger emellertid då "vi" en snävare betydelse: vi på radion eller med pluralis majestatis 'Jag" i min egenskap av språkvårdare
på Riksradion.
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Sedan decennier tillbaka har språkvården
försökt att få radions och sedermera också
televisionens medarbetare att uttala utländska bokstavsförkortningar på svenska:
FBI (eff-be-i), CIA (se-i-a), AFP (a-effpe), CGT (se-ge-te) osv. Man har från
språkvårdshåll sökt propagera för generellt svenskt uttal genom att påpeka, att
det bara är de engelska förkortningarna
som uttalas utrikiskt. Man hör aldrig någon etermedietalare uttala exv. den franska förkortningen CGT på franskt sätt, sezje-te.
Opposition mot den svenska linjen dyker
emellertid upp med jämna mellanrum.
Bertil Molde fick försvara denna hållning
flera gånger under Vietnamkriget, då förkortningar för amerikanska nyhetsbyråer
och militära organisationer var ständiga
inslag i svensk nyhetsförmedling. Och så
sent som i våras svor en utrikeskorrespondent över att behöva uttala CIA på svenska - i ett inslag som inte sändes ut.
Det kraftigaste motståndet mot en enskild
rekommendation som jag själv har mött
inträffade för ett par år sedan, när jag
anbefallde svenskt uttal av namnen på ett
antal karibiska stater. Staterna Barbados,

Dominica, Grenada, Jamaica, S:t Lucia
och S:t Vincent, hade - utom möjligen
Jamacia, med tanke på Ester Callerstens
bekanta barnvisa "Nisse tänker sjöman
bli, segla till Jamaica" - inte så ofta omtalats i vårt land och saknade därför ett redan etablerat uttal. Nu skulle de plötsligt
nämnas i alla nyhetssändningar. För mig
var det då naturligt att rekommendera
svenskt uttal av namnen i enlighet med
traditionen när det gäller uttal av främmande länders namn: barrba:dåss, dåmi:nika, grena:da, Jamjjka, sangt Lusia och
sangt vjnnsent. Jag fick argumentera kraftfullt för denna rekommendation, och jag
har en känsla av att "det svenska" här
hänger på en skör tråd, att det alltid finns
risk för "en engelsk behandling" av de här
namnen, när de inte längre är med i ny28

hetsfiödet utan omtalas endast sporadiskt
Engelskan blir ofta tillflykrsspråk, en uppsamlingsplats, när man inte vet eller inte
reflekterar över att det kanske ligger en
hund begraven bakom t.ex. ett personnamn som man skall uttala. 1 en trailer i
radio i somras - en "glimtare" för att hämta ett ersättningsord ur Östergren-Dahlstedts Våra vanligaste främmande ord - var
det en hallåman som uttalade namnet på
den franska författarinnan George Sand på
engelska, djådj sänds. Tack och lov fanns
det personal i närheten som ingrep, så att
trailern inte sändes. Sådana här saker inträffar titt som tätt. En fransk sångare får
heta "tjarls Aznavour" (förnamnet på
eng, efternamnet på fra), en västtysk författare får heta "majkl ende" (förnamnet
på eng, efternamnet på ty).
Det finns en osäkerhet vid genitivuttryck.
Under det senaste året har jag registrerat
James Joyces (-iz) roman, Charles Dickens' (-iz) roman och Greenpeaces (-iz) fartyg Rainbow Warrior.
Rekommendationer kan också accepteras,
de kan få stöd. Som exempel väljer jag
orden offshore och havsteknik, som stred
om utrymmet i spalter och eter under en tid
i somras när företaget Consafe var nyheten för dagen.
Första gången företaget nämndes i radio
och tv kallades det "offshoreföretaget
Consafe", trots att min rekommendation
sedan länge är havsteknikföretaget. Efter
vederbörlig påtryckning från min sida blev
det havsteknikföretaget, i Ekoredaktionens nyhetskommunikéer t.o.m. konsekvent. 1 den stora massmediekören är
emellertid etermediekörens medlemmar
inte så lojala mot sin körledare, att andra
körers agerande saknar betydelse för dem.
Om jag får mina medarbetare att säga
"havsteknikföretaget Consafe", så finns
det alltid risk för återfall i" offshoreföretaget", så länge som det i stora tidningar inte minst i sådana som brukar benämnas

ledande - varje dag står "offshoreföretaget Consafe". Radions medarbetare läser tidningar och kan bli tvehågsna. De är
ju inte språknämndsledamöter eller
TNC:are med dessas självklara pondus i
umgänget med olika språkliga rekommendationer.
Så till sist pluralis majestatis: Hur vill vi ha
det? Eller - hur vill jag ha det?
Jag skulle vilja
- att språkvårdande organ bleve aktivare,
mer utåtriktade vid lanseringen av ersättnings- eller översättningslån
- att språkvårdande organ försökte hålla
och befästa vunna positioner genom att

inte stillatigande acceptera avvikelser
från ersättnings- eller översättningslinjen
- att journalister i vårt land bleve stärkta i
sin svenskhet. De är så rädda för att
göra nya ord på svenska, när det redan
finns ett engelskt ord. Vi språkvetare
kunde hjälpa dem att inse att vårt språk
lämpar sig väl i livets många skiften.
Förkortningar
AFP Agence France-Presse
CGT Confédération Générale du Travail
CIA Central Intelligence Agency
FBI Federal Bureau of Investigation
TNC Tekniska nomenklaturcentralen
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Vad kan vi göra
Margareta
Westman

inom olika sfärer av språkbruket?

Det är viktigt att vi försöker värdera och
förstå vilken engelska som förekommer i
svenskan. Det finns olika typer av engelska inslag i olika sfärer av samhällslivet. Vi
möter engelskan i en sorts skala från samtalsspråk över till reklam och vidare till
ungdomskultur och sport och slutligen
inom olika expertområden som ekonomi,
beteendevetenskaper, ADB, pedagogik,
teknik, medicin och rena naturvetenskaper. Den här skalan visar också en glidning
från sfären där talspråk är huvudformen
för språkbruket - via reklam som gärna
plockar upp drag från samtalsspråket,
över ungdomskulturen som den speglas i
etermedier och andra massmedier - till
sådana verksamhetsområden där skriftspråk och läsning dominerar. Det är inte
alls säkert att det är samma underliggande
kraftspel på varje område.
För att åtgärder ska lyckas måste man tänka dels på graden av införlivning, dels på
möjligheterna till anpassning till svenskans
struktur. Men grundfrågan som vi måste
ställa är: Varför lånar vi så mycket engelska?
Lånen i samtalsspråk
Det förekommer en mängd engelska fraser som fyller typiska funktioner i samtal:
hälsningsfraser, tackuttryck, uppmaningar, bekräftelser, utrop etc.: hi there,

thanks, have a nice day, get lost, take it
easy, sure, hands up, wow. Det kan till och
med vara sångfraser. Det finns folk, numera vuxna, som när de var barn lärde sig
schlavsjo* som hel fras utan att veta vad
det betyder.

* alltså she loves you.
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De här lånen liknar ganska mycket de
franska konversationsfraserna som man
kan se i gamla brev, dagböcker och skådespel från 1700-talets Sverige: trs amusant,
ä votre service, quel malheur etc. Jag ser
dem som uttryck för att man vill signalera
delaktighet i en kultur ute i stora världen.
En del av fraserna stannar kvar, t.ex.
franska adjö. På senare tid har det engelska okej spritts över världen och rotat sig
också hos oss. Det hela har att göra med
dominerande kulturströmningar. För att
motverka dem krävs andra och ännu mer
lockande strömningar. Kanske är det en
sorts motvikt när unga helsvenska flickor
svär på turkiska i stället för på engelska:
Essekoglu essek 'åsnans son' som det stod i
en tidningsintervju.
Olika former av skriftspråk och
massmediespråk ligger olika nära samtalsspråket. Och tidningarna avspeglar
många olika sfärer och ämnesområden.
För att kunna diskutera detta har jag fått
hjälp av Judith Chrystal som arbetar på en
avhandling om engelska i svenskt tidningsspråk, vid institutionen för nordiska språk
vid Stockholms universitet. Som ett förarbete i sin stora undersökning har hon gått
igenom all text i ett nummer av Göteborgsposten (16/1 1985) och noterat alla
engelska ord och uttryck som inte finns
med i nionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista och därefter markerat om
de finns i den tionde. Chrystals lista gäller
första belägg per artikel eller eftertextsida.
Det blev sammanlagt 150 belägg, av vilka
ca 100 stod i annonser och 50 i redaktionell text. Och de proportionerna tycks gälla någorlunda för engelska i morgontidningar.

Lånen i reklamspråk
Anknytningen till samtalsspråk i reklam
märks av ett par fraser på listan: English
of course! som förekommer i en för övrigt
svenskspråkig annons, och meningen Yippee! Florida med charter från 3745 kr.
1 annonser om fritid och resor, om dans,
om kläder, bilar och hemteknik finns en
hel del äldre och nyare engelska uttryck.
Bland de äldre är flera rätt väl anpassade,
som rock, jazz, diskotek. Sådana ord går
ju bra in i svenskan. Även nyare ord kan
vara anpassade: vid sidan av aerobic finns
också aerobisk (dans) och det är väl bra
om ordet nu behövs för att locka.
1 flera annonser förekommer ordet workout som ju är svårhanterligt på svenska. 1
en av annonserna säger de t.o.m. workout
eller gymping (På TV säger dom gymping
men vi säger workout). Det exemplet antyder en hel del om "varför". Visserligen är
väl gymping lite engelskt också med sin
ing-ändelse, men det anknyter till gymnastik och jympa i skolan. Ordet workout
blir mycket finare, man tänker på Jane
Fonda och stretching. Fenomenet är alldeles klart en form av ordmagi.
Att engelskan sitter stark i reklamen inom
vissa områden märks vid försök att skriva
på svenska. En IBM-annons i Dagens Nyheter (24/9 1985) handlade om nya lättlärda program till IBMs persondator: "Därför vågar vi påstå att du kan lära dig alla
fem programmen på en vecka. Det beror
på att du alltid känner igen dig vilket
av dem du än använder. Att de har svenska texter är ytterligare ett plus (Planning
Assistant från november)." Alla fem programmen har kvar sina engelska namn.
Man har alltså upptäckt att vi svenskar är
bättre på svenska än på engelska men drar
inte ut konsekvenserna. Kanske ingår
magi och lättja en allians mot den informativa klarheten.
Engelska i sportspråk
Utom i annonser så tycks det vara i sport-

spalterna mer än i andra tidningsartiklar
som det förekommer engelska ord, i varje
fall om man ser på sådana ord som inte
finns registrerade i den senaste upplagan
av Svenska Akademiens ordlista. De engelska lånen är av lite olika karaktär. Å ena
sidan finns svåröversatta uttryck som sudden death som jag vet att man har försökt
ersätta; för det krävs påhittighet. Förslaget "knall och fall" anses visst alltför lättsinnigt. (Det medicinska sudden death däremot brukar kallas "plötslig spädbarnsdöd" på svenska.) Å andra sidan finns ord
som assist som såvitt jag förstår har fått
ersätta det gamla "målpassning" utan någon rimlig anledning. Modernare kanske,
mer kanadensiskt ishockeyaktigt?
Sportspråket är det svårt men kanske viktigt att hålla ett öga på. Det både talas i
radio och teve och skrivs i tidningarna. På
det området är möjligen behovet av spänning och känsla av att vara med i tiden
starkare än på de flesta andra samhällsområden. Själva tävlingarna är ju rätt lika
varandra, och för att hålla uppe intresset
kanske det behövs en aura av märklighet.
En misstanke: kan man ta mer betalt om
man kallar sig för coach än om man kallar
sig för "tränare"?
Lånen på samhällstunga områden
För engelskan på mera samhällsviktiga
specialistområden vill man inte misstänka
att samma magiska krafter verkar som
inom reklam och ungdomskultur. 1 Göteborgsposten fanns ett uttryck i ett par versioner i utrikesmaterialet: De förtroendeskapande åtgärderna som det talas om i
första korgen brukar förkortas CBM (Confidence Building Measures) och (CBSM)
som uttytt betyder Förtroendeskapande och
säkerhetsbefrämjande åtgärder (Confidence and security building measures).
Det intressanta är att här ger man båda
versionerna, i det ena fallet med den svenska översättningen först och i det andra
med den engelska förkortningen först.
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Just engelska initialförkortningar tycks vi
ha särskilt svårt att hantera självständigt.
Fastän vi kallar en persondator för persondator, så använder vi amerikanernas förkortning PC. Initialförkortningarnas karaktär av orubbliga termer är påfallande.
Det kan ha att göra med ogenomskinligheten. CD är CD så det så (- och det betyder
inte corps diplomatique). Möjligen kan det
bli till CD-skiva, ty att D står för "disk"
dvs. "skiva" det märker vi inte. Den nordiska rekommendationen är för övrigt
"kompaktskiva".
Hur kan vi försvenska olika expertspråk?
Det är naturligtvis mycket svårt. Jag vill
nämna ett exempel som föll mig under
ögonen häromdan. Det kom ett brev som
ville få mig att köpa ett kurspaket med en
bok författad av en svensk och med titeln
Life Management följt av undertiteln
"Personlig utveckling och effektivitet".
Och Statens institut för personalutveckling
erbjuder kurser i Service management.
Man kan naturligtvis säga: låt dem falla på
eget grepp, för kurser om hjärnhalvor och
planeringskalendrar kan gott ha namn som
klart anger amerikansk försäljaranda.
Men när statliga institut visar samma fiathet inför kulturimperialismen, så ska man
nog säga till. Det har vi också gjort på
Språknämnden.
Till sist

För väletablerade lån som fyller en uppgift, en lucka i vokabulären, bör man se
till att uttrycket får en form som passar in i
svenskan. T.ex. bör det anges en stavning
av okej i Svenska Akademiens ordlista.
Uttryck som inte är lika väletablerade
måste värderas och möjligheten till ersättning undersökas. Jag menar vidare att
språkvårdarna inte behöver vara blyga för
att föreslå ersättningar och diskutera olika
möjligheter med användarna. Vi har t.ex.
resonerat med utbildningsradion om ett
svenskt uttryck för social imaging som är
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en sorts ny metod för framtidsforskning.
Vårt förslag blev "fantasiarbete". Men på
det blev reaktionen rätt kallsinnig. Möjligen hade "samfantisering" varit bättre.
Attityderna till olika svenska förslag är
ofta ett stort problem. Som exempel kan
jag ta ordet snutrifiering som lanserades
häromåret på tal om tendensen att ge nyheter i massmedierna och kunskaper i universiteten i form av korta snuttar. Ordet
är omedelbart begripligt för de flesta och
det behövs ett uttryck för företeelsen.
ndå reagerade en hel del folk mot den
vardagliga klangen, mot ordets förmenta
ovetenskaplighet. Vår inställning till svenska nybildningar och till metaforiska användningar av vardagsord borde vara lika
generös som den är mot engelskt vardagligt språk i överförd bemärkelse, som
muckraker, trouble shooter, gigo (dvs. garbage-in-garbage-out, bland annat för vad
som händer i datasystem).
1 diskussionen ska vi dock inte glömma
bort all översättning som faktiskt hela tiden äger rum. Och inte bara översättning
utan också en del nyskapande. Ett exempel är ordet dator som gjordes i Sverige
och som har slagit igenom här. Det fungerar bra på svenska. Ändå menar jag inte
att man alltid måste välja något helt
svenskt i stället för ett internationellt ord
som fint går in i vårt system, som kan
stavas, uttalas och böjas. Men vi bör träna
vår fantasi mer och inte kväva alla språkliga försök med ängslig intolerans. Fast vår
språkliga slöhet är inte ny. Jan Heidner
har fäst min uppmärksamhet på följande
citat ur ett brev av Carl Gustaf Tessin från
1757:
Varför skriver jag inte min smörja på
svenska? Därför att jag har flera förebilder på franska. Jag är för lat att röja
min egen väg. Jag skulle bli tvungen att
bilda meningar och kanske skapa nya
ord.

Staffan

... på

olika nivåer i språket?

Hellberg
1 våras ägnade jag mig en del åt att studera
språkvården i Sverige under 1800-talet.
Om man gör det med tillbörlig försiktighet, skulle man kunna dra en del lärdomar
om vad som går att göra genom medveten
språkvård och om vilka kanaler man bör
välja. Det som bör vara sig mest likt är
skillnaderna mellan olika delar av språket.
Jag menar så här. Kan man påverka stavningen, och i så fall hur? Kan man påverka
ordförrådet, och i så fall hur? Kan man
påverka formläran, dvs. böjningen av orden, och i så fall hur?
1 fråga om stavningen har följande gällt
sedan 1800-talets mitt och gäller fortfarande: folk stavar så som rättskrivningsläror
och ordlistor säger att de ska stava. Möjligheterna att påverka är alltså i princip
goda. Men man ska veta att denna styrning av stavningsvanorna har haft en viktig förutsättning. Varje stavningsreform i
Sverige har varit försiktig, den har aldrig
valt det radikalaste alternativet, den har
bara berört en mindre del av orden, den
har föregåtts av en lång tids opinionsbildning, den har varit förankrad i inflytelserika grupper innan den kom. Överfört till
dagens engelska lånord innebär det ungefär detta. Det är ingen idé att försöka
genomföra stavningen <männedjer> för
manager. Däremot behöver man inte ge
upp försöken med dubbelteckning i ord
som jett och popp. Och man ska inte dra
sig för en diskussion med massmediernas
folk, där man visar hur grundläggande den
stavningsregeln är som säger att konsonant dubbeltecknas efter kort tryckstark
vokal.
Ordförrådet, ordvalet i skrift, har inte alls
på samma sätt styrts av formella beslut
eller av vad som står i ordlistorna. Vad
som är viktigast där är att vi har en obruten puristisk tradition i Sverige från 1600-

talet. Dvs. vi har en mycket djupt rotad
föreställning om att det inte är fint med för
mycket främmande ord i skriven svenska.
Många av de franska lånorden kom på det
viset att stanna i talspråket: de tilldelades
ett lågt stilvärde och släpptes aldrig in i
skriftspråket. Något liknande gäller säkert
inställningen till engelska ord under 1900talet.
Frågan är visserligen hur stark den här
purismen är i dag, alltså fientligheten mot
främmande ord. Ulf Teleman hävdade häromåret, i sitt föredrag vid Svenska språknämndens årsmöte, att den försvagades efter andra världskriget. Jag citerar:
"Riksspråksideologin försvagades på motsvarande sätt. Man lättade på lånordspunsmen, i stället födde ekonomiska händelser och internationalistisk ideologi i förening ett sällsynt lånordsvänligt klimat ute
i befolkningen." Han har säkert rätt: själv
märker jag skillnaden när jag läser
språkvetenskapliga texter, gränsen går
kanske mellan författare födda före och
efter 1920, ungefär. Äldre språkvetare
skriver gärna ordförråd och formlära, yngre skriver gärna vokabulär och morfologi.
Jag tror ändå att mycket av den negativa
inställningen till de främmande orden
finns kvar. Jämfört med vissa former av
talad svenska har nog dagstidningarna
mycket litet av nyare engelska lånord, och
jag är tämligen övertygad om att det är
fråga om medvetna eller omedvetna utslag
av den gamla traditionen. Man kan se det
som att ett engelskt ord måste passera ett
antal spärrar innan det är etablerat i det
svenska skriftspråket. Först kommer det
in i någon varietet av talspråket. Sedan
skall det passera en spärr för att komma in
i skrivet fackspråk, i reklamspråket e.d.
Ytterligare en spärr skall forceras innan
det tas upp i det allmänna tidningsspråket.
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En sista spärr gäller det mest officiella
skriftspråket som t.ex. förvaltningsspråket. Vid varje sådan spärr stängs ett stort
antal lånord ute.

den skriften var att den som satt och skrev
och ville slippa det främmande ord som
spontant kom för honom, skulle kunna
hitta den svenska synonymen i ordlistan.

Motarbetandet av främmande ord har haft
olika ideologisk motivering hos olika personer och under olika tider. En stående
motivering har ju varit den nationalistiska,
det som på 1600-talet kallades "svenskans
ära". När Teleman hävdar att avogheten
mot främmande ord försvagades under efterkrigstiden, kopplar han samman det
med att nationalismen var ovanligt svag
som ideologi hos oss efter andra världskriget. Men det finns en annan ideologisk
motivering för purismen, nämligen den
demokratiska, den om allas tillgång till
skriftspråket. Den finner vi redan hos Carl
Jonas Love Almqvist omkring 1840, och
den har levt vidare sedan dess, t.ex. hos
Adolf Noreen och Esaias Tegnér d.y. vid
sekelskiftet.

Det pris vi får betala är ett antal orddubbletter, två uttryck för samma begrepp. Jag
avlyssnade häromdagen ett stycke intern
flygplatsjargong. Det handlade om en försenad flight (flajt) som hade medfört en
missad connection för ett par passagerare.
Ordet connection uttalades med i princip
engelskt uttal. Jag tror det är lönlöst och i
alla fall inte mödan värt att försöka få de
flygplatsanställda att säga någonting annat
i sina interna samtal. Det går nog inte ens
att få dem att säga konnektion med betoning på sista stavelsen, och det är för övrigt en rätt liten vinst. Men visst kan de
använda ordet anslutning både i skrift och
i samtal med kunder. Jag tycker inte priset
är särskilt högt. Fransk—svenska orddubbletter måste ha varit vanliga för 1700-talets
och det tidigare 1800-talets högreståndspersoner, och runt om i världen är dubblering ingenting ovanligt (en stor del av det
japanska ordförrådet är t.ex. dubblerat:
ett arvord och ett kinesiskt lån).

Jag tror att det är den ideologin som bär
upp den praktiska purismen i dag. Man
kan ju invända att alla förstår engelska i
dag. Men även bortsett från att det inte är
sant, så tror jag det räcker att konstatera
att det finns en föreställning om att ord av
främmande ursprung är svårare att begripa. Om t.ex. ordet kapacitet definieras
som ett främmande ord (kanske närmast
därför att det betonas på sista stavelsen),
då definieras det också som svårare än
ordet förmåga. Den föreställningen om
svårbegriplighet kan också följa med de
nya engelska lånorden, vara sann ibland
och mindre sann ibland.
Om man vill begränsa flödet av engelska
lånord i det svenska skriftspråket, t.ex. i
dagspressen, tror jag alltså att man har en
ideologisk tradition att knyta an till. Vad
vi kan göra är att tillhandahålla svenska
synonymer. Den tekniken har för övrigt
gammal hävd. Vi har alla arbetat med någon upplaga av Östergrens Våra vanligaste
främmande ord. En uttalad biavsikt med
34

När vi så kommer till formläran, ordens
böjning, så är mitt allmänna intryck att
den inte är särskilt lätt påverkad av medvetna språkvårdande insatser. Under
1800-talet pågår en rätt omfattande diskussion om diverse detaljer i svenskans
formlära, men jag har inte kunnat se något
säkert samband mellan den diskussionen
och de förändringar som äger rum respektive uteblir. Formläran är ju central i vårt
omedvetna regelsystem, på ett helt annat
sätt än stavningen och ordförrådet, och vi
värjer oss därför med en helt annan kraft
mot normeringar som känns icke-intuitiva.
Det innebär inte att all språkvård i formläran är utsiktslös. Man kan karakterisera
1800-talsdebatten som en kamp mellan
dem som kräver enhetlighet och dem som
vill tillåta och uppmuntra variation. 1 all-

mänhet är de som kräver enhetlighet konservativa: det är den form som dittills har
dominerat skriftspråket som ska gälla.
Och de som vill ha variation är radikala:
vid sidan av den traditionella formen vill
de tillåta en nyare form, ofta en mera
talspråklig.
Vad man kan göra är alltså att ge ett framväxande alternativ hjälp på traven genom
att föra upp det som alternativ form i ordlistorna. Det var faktiskt väldigt vanligt
med dubbelformer i de första upplagorna
av Akademiens ordlista, och det förekom-

Rune
Bergentoft

mer ännu en hel del. Om man t.ex. vill
föra fram pluralen gangstrar, så behöver
man inte förtiga pluralen gangsters, utan
man kan sätta upp bägge. Om då formen
gangstrar på något sätt appellerar till
språkbrukarnas omedvetna regelsystem,
så vill man väl tro att en del av dem fattar
mod när de ser att formen faktiskt finns
förtecknad. De former som inte appellerar
till det omedvetna regelsystemet får chansen att dö i stillhet, eftersom de bara står
som dubbelformer.

... för att hjälpa skolan?

Innan jag försöker att kortfattat besvara
frågan "Vad kan vi göra?" (underförstått
för att minska de negativa effekterna av
engelskans inflytande på svenskan) vill jag
ta upp några bakgrundsfaktorer som i någon mån kan förklara situationen i dag.
Vi behöver endast förflytta oss till 50-talet
för att erinra oss att vid den tiden bara 1520 % av svenskarna hade kommunikativa
färdigheter i engelska. Två, tre decennier
senare kan praktiskt taget hela befolkningen under 40 år sägas vara åtminstone i
begränsad mening tvåspråkig. Engelskan
är obligatorisk i 6-7 år men studeras av de
flesta 8-10 år. För en lO-åring är det ofta
en omtumlande händelse, en spännande
värld som öppnar sig, när han eller hon
börjar använda det första främmande
språket. Barnen prövar gärna på omgivningen hur den reagerar på deras försök
att förmedla information och utbyta
tankar med hjälp av det nya instrumentet
- i detta fall engelskan. Flitigt TV-tittande
ökar hos många förtrogenheten med språket.

(En undersökning visar att barn i åk 6
genomsnittligt under ett år ser på TV under längre tid än de vistas i klassrummet,
och andelen engelskspråkiga program är,
som vi vet, hög.) Ett överraskande stort
antal gymnasister - ca 2500 varje år tillbringar ett läsår vid en amerikansk high
school. Flödet av angloamerikansk kultur
(och sub-kultur) är ymnigt. Lär sig en yngre tonåring någonting utantill i dag är det
mera sällan psalmverser, diktverk eller
gånglåtar utan sångtexter, oftast då på
engelska. Och det är, särskilt bland ungdom, tufft att svänga sig med engelska.
Framför allt ungdomars öppenhet för budskap på engelska tas givetvis också tillvara
av marknadsförare av olika slag. Tidningarnas annonssidor bär dagligen syn för
sägen. Är kanske engelska språkets inflytande på svenskan det pris vi får vara beredda att betala för vår "tvåspråkighet"?
Eller är priset onödigt högt?
Jag vill nog hävda det senare. Det är i och
för sig riktigt att lånord som lätt låter sig
infogas i svenskan kan berika vårt språk 35

ibland är de en tvingande nödvändighet men det är det okritiska accepterandet av
engelska i svenskan jag vänder mig mot.
Ju starkare trycket blir utifrån desto angelägnare blir det att vi hjälps åt att hålla
rågången öppen mellan vad som kan anses
acceptabelt och vad som av en eller annan
anledning inte är godtagbart. Skolan måste naturligtvis ta sin del av ansvaret för
detta upplysnings- och saneringsarbete.
Eleverna bör, oftare än vad som i dag
sker, göras medvetna om de risker ett
ohämmat bruk av främmande ord och
konstruktioner innebär för vårt språk.
Eleverna bör göras förtrogna med tekniken att identifiera främmande ord och uttryck och att ersätta dem med svenska
motsvarigheter, då så är lämpligt. Men
skolan måste ha stöd av er och av alla dem
ni representerar för att lyckas i dessa
strävanden!
Detta är ju ingalunda ett specifikt svenskt
problem och därför kan det vara intressant
att se hur man på några andra håll söker
rida spärr mot anstormningen av engelska.
1 Frankrike verkar sedan rätt länge le
Haut Comité de la Langue Franaise, direkt underställd premiärministern. Det
här organet utför bl.a. mätningar och registrering av engelska ord i TV- och radiosändningar vid en given tidpunkt. Förslag
till franska översättningar sänds efter en
tid till vederbörande TV- eller radiobolag
och en förnyad mätning sker vid senare
tillfälle. De resultat jag fick ta del av vid
ett besök på HCLF var dock inte helt
uppmuntrande. För fransmännen är frågan om att hålla språket rent inte enbart
en lingvistisk angelägenhet - den har också en politisk dimension.
Eftersom jag förra veckan var i ett uppdrag på Island kunde jag inte undgå att
göra vissa lekmannamässiga iakttagelser i
fråga om engelskans inflytande på isländska. Engelska är visserligen det andra
främmande språket efter danska men har
36

ändå en stark ställning. Trots detta tycks
man lyckas hålla modersmålet förhållandevis fritt från långods. TV-sändning heter sjönvarp, radiosändning dtvarp, dator
benämner man tölva och hotellreception
kallas möttaka.
fslensk milnefnd föreföll vara välkänd och
aktuella språkfrågor behandlas ofta varje
vecka i dagspress och radioprogram. På
det sättet kan man snabbt få ut översättningar och råd. Man fick intryck av en
medvetenhet hos gemene man om värdet
av att hålla isländska språket rent. Jag är
medveten om att den svenska språknämnden arbetar under andra förhållanden och
gör betydande insatser. Men särskilt känd
är den inte, i varje fall inte så känd den
skulle förtjäna att vara. Det skulle behövas - jag höll på att säga en drive - för
att presentera den för en bredare publik,
så att dess tjänster kan tas i anspråk av
fler. Varför skulle t.ex. inte Språknämnden kunna presentera och ge synpunkter i
aktuella språkfrågor i teves pausprogram?
Och en ännu djärvare tanke: varför inte
föra ut budskap om svenska språkets ans
också via mjölkpaket - eller var det en
alltför djärv idé?
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