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Svenskan i framtiden och ute i 
världen 
Hur kommer det att gå med de små nationernas språk i ett 
framtida mer integrerat Europa? Om en del språk är i fara att 
försvinna, är det i så fall något att beklaga? Vilka faktorer kan 
ha betydelse för ett språks fortievnad? Dessa frågor behandla-
des av professor Ulf Teleman vid Språknämndens årsmöte i 
oktober 1992 i föredraget "Det svenska riksspråkets utsikter i 
ett integrerat Europa". Det återges här tillsammans med ett 
referat av den följande diskussionen. 

En liten motvikt mot den ibland dystra synen på svenskans 
möjligheter i framtiden är det faktum att svenska språket 
studeras flitigt utomlands. Anders Clason ger en exposé över 
den svenskundervisning som Svenska institutet främjar och 
stöder i fyra världsdelar. Lennart Limberg, generalsekretera-
re i Riksföreningen Sverigekontakt, tar upp frågan varför 
utlänningar faktiskt vill lära sig svenska. Gunilla Rising Hintz 
ger en inblick i den svenska utlandsiektorns mångskiftande 
verksamhet. Alla tre artiklarna återger föredrag som hölls vid 
en konferens om "Svenskan i världen", som anordnades av 
Språkvårdsgruppen den 9 september 1992. 

Som vanligt innehåller detta nummer också insändare och 
Frågor och svar. 

En glädjande sak i dessa bistra tider är att prenumeranterna 
på Språkvård alltjämt ökar i antal. Både gamla trogna läsare 
och nya nyfikna önskas ett gott år 1993. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. Del 
gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av allmänt intresse. 

Särskrivning och mellan läsk 
Jag har precis ögnat igenom det senaste 
numret av Språkvård och fann några saker 
som jag vill kommentera. 

Katharina Hallencreutz skriver i sin arti-
kel om elevtexter att hon inte har en aning 
om varifrån de alltmer frekventa särskriv-
ningarna kommer. För mig känns det 
självklart att det är en influens från engels-
kan. Det kanske är så självklart för Katha-
rina Hallencreutz att hon inte ens nämner 
den möjligheten 

Och att även de yngre eleverna blir på-
verkade av engelskan är också ganska 
klart - trots att de kanske inte läser så 
mycket engelsk litteratur. Det är bara att 
titta på sista sidan i Språkvård 3/1992. Ut-
draget ur reklamen för hamburgerbaren 
ger ju flera exempel på särskrivning (som 
mellan läsk) och hamburgerbarer besöks 
ju ofta av ungdomar. Så visst blir de in-
fluerade! Reklamen är för övrigt kanske 
en direktöversättning från en amerikansk 
text. 

Anna Gidgård (på tidningen 
Transportarbetaren) 

Läser att ni vill ha hjälp med nya ord och 
uttryck. Apropå det får väl mellan läsk i 
annonsen som visades i förra numret av 
Språkvård ses som en nyskapelse. Det he-
ter ju en liten läsk och en stor läsk. Vad 
ska då mellanstorleken heta? 

Ordet kan naturligtvis inte skrivas ihop: 
en mellanöl är något helt annat än en mcl-
lanstor mellanöl, det vill säga en mellan 
mellanöl. 

Benny Ryd, Tammerfors, Finland 

Om politikens språk 
med anledning av Gunnar Fredrikssons 
artikel i Språkvård 1/1992 

Begreppet politik sönderfaller liksom den 
berömda getingen vid närmare betraktan-
de i tvenne delar. 1 detta fall består delar-
na av dels den politiska debatten, dels de 
politiska besluten som fattas i olika för-
samlingar och på olika nivåer. Att jämstäl-
la den politiska debatten med det politiska 
språket låter sig väl göras, men att dra 
likhetstecken mellan politik i allmänhet 
och politikens språk är en saltomortal i 
den högre skolan. Artikeln kunde lika gär-
na ha handlat om "Fotbollens språk" och 
kommit till den föga revolutionerande 
slutsatsen att fotbollens språk är lika med 
det som står att läsa på tidningarnas sport-
sidor. 

E. Magnusson, Lidingö 

Prickar över ö eller o? 
1 Er utmärkta tidskrift fanns häromåret en 
liten (glädjande) blänkare om f.d. Gota-
banken, numera tydligen Götabanken 
igen. 

Där stod att man "återtagit sina prickar 
över o". 

Är det egentligen så? Är det inte pric-
karna över o som man har återtagit? 

1 bokstaven ö ingår två prickar. Om 
man ska sätta prickar över ö, så skulle det 
väl se ut ungefär så här: o. Vill man relate-
ra prickarna till ö så borde man säga "pric-
karna inom ö" eller "prickarna i ö". 

Samma uttryckssätt förekommer i sam-
band med bokstaven i, och vi har ju det 
bevingade ordet "pricken över i", som 
också är lite oegentligt. Om man vill fram-
häva pricken över i så skulle man egentli- 
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gen skriva så här: L 
Detta är givetvis ingen stor fråga, och 

jag skriver inte för att jag är upprörd över 
användningen i Er tidskrift. Jag skriver för 
att peka på en liten, men dock, oegentlig-
het, som vi alla använder oss av i var-
dagsspråket och som naturligtvis inte 
vållar några missförstånd, men som ändå, 
när man tänker sig in i innebörden, är en 
oegentlighet. Detta är ännu ett exempel 
på vardagsspråkets tolerans och flexibili-
tet. Till skillnad från fackspråk, t.ex. inom 
matematiken, där allt måste vara helt 
strikt och entydigt. Jag blir alltmer intres-
serad av dessa ting - man använder sig ju 
av vardagsspråk när man lär t.ex. matema-
tik, och det kan föra med sig vissa kompli-
kationer. 

Andrejs Dunkels, Högskolan i Luleå  

Två olika personer har sänt in ett urklipp 
ur Volvos tidskrift "Ratten" 4/1992: 

Värmland står högt i kurs 
Ni har sett de nya 20-kronorssedlarna. 
De med en stramt leende Selma Lager-
löf på framsidan och Nils Holgersson på 
baksidan. 

1 värmländska Fryksdalen, där Selma 
hade sina rötter, hävdas nu att sedeln är 
en så kallad fryksdaler. Och på en fryks-
daler går 20 riksdaler. 

Värmlänningarna har löst problemet - åt-
minstone lokalt? 

Lars Wennerholm, Eskilstuna 

Fryksdaler är nog ett namn som går hem 
bara i Värmland, men medge att det är 
charmigt och fyndigt. 

Marianne Jansson, Orebro 

Redan 1939 i "Riktig svenska" tog Erik 
Wellander upp en del egenheter i språket 
under rubriken "Oklarhet": 

Språket har sina nycker, som äro histo-
riskt förklarliga men logiskt mindre till-
fredsställande. "1 dag om en vecka" he-
ter i dag åtta dagar, men "i dag om två 
veckor" heter i dag fjorton dagar. 

Efter att ha anfört flera exempel säger han 
vidare: 

Vårt språk vimlar av dylika tvetydighe-
ter och oklarheter. 

Den språkliga verkligheten är en annan än 
logikens. 

Red. 

Forts. följetongen: 

Vad heter den nya sedeln? 
Tidigare namnförslag får mig att anföra 
följande: 

Tjuga är en högaffel. Att kalla sedeln 

för Selma är mera dumt än lustigt. Med 
hänsyn till övriga sedlar är tjugolapp eller 

tjugokronorssedel det enda vettiga. 
Sveneric Sundin, Gävle 

Mysterium 
Under flera år har jag varit med och 
konstruerat inträdesprov för copyutbild-
ning, där ett delprov går ut på att eleven 
ska upptäcka språkfel som vi avsiktligt 
smugit in i en text. 

1 varje provomgång har jag lagt in en 
korrekt mening av en viss typ som samtli-
ga elever upplever som felaktig! Varenda 
en, år efter år! 

Konstruktionen är av typen Dig ger jag 

högsta betyg. Grundformen är förstås Jag 

ger dig högsta betyg, men ibland vill man 
inleda med personobjektet (här dig) för 
att betona det. 1 de aktuella fallen har 
meningen gjorts något mer komplicerad 
genom en inskjuten relativsats, t.ex. Dig, 
som varit så flitig, ger jag högsta betyg. 1 
senaste provet löd meningen så här: Dig, 
som inte är intresserad av självhushåll, er-
bjuder vi goda måltider i vår restaurang. 
Eleverna rättar inledningen till Du som 

eller Till dig som eller För dig som. Inte en 
enda accepterar meningen som den ser ut. 

Citat ur bladet "Pons Montanus", med 
tillstånd av Torbjörn Broberg, Hovås 
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Finlandssvenskt dubbeljubileum 
Ar 1992 firar republiken Finland sitt 75-årsjubileum som självständig 
nation. Det är också den finlandssvenska språkvårdens jubileumsår. 
För 50 år sedan inrättades i Finland Svenska språkvårdsnämnden 
(numera Svenska språknämnden i Finland) som den första språk-
nämnden i Norden. Vidare har det gått 75 år sedan Hugo Bergroth 
gav ut sin "Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provin-
sialismer i tal och skrift." 

Som ett led i firandet av detta dubbla finlandssvenska språkvårds-
jubileum har Schildts Förlag gett ut Bergroths bok i faksimilutgåva 
(2 uppl. 1928). Vidare ordnade språknämnden i maj en språkvårds-
konferens i Vasa. Nu föreligger föredragen från konferensen i en 
rapport. 

Finlandssvenskans framtid. Rapport från en språkvårdskonferens i 
Vasa den 4 och 5 maj 1992. Red. Sven-Erik Hansén & Christer 
Laurén. Skrifter utg. av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 48. 
Vasa 1992. 151 s. 

Artiklarna i boken är ordnade under fyra teman: regionalspråk och 
standardspråk, språk och medier, språk och byråkrati samt språk och 
skola. 

Bland färedragen kan nämnas en artikel av Mirja Saari om kom-
munikativa skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska. 
Medan en finlandssvensk lite försiktigt och kanske lite missmodigt 
säger "Int sku jag få låna din sax ett tag" så friskar sverigesvensken 
garna på med "Jag får låna din sax ett tag". Catharina Gränbaum, 
språkvårdare på Dagens Nyheter, tar upp problemet med hur man 
skall ställa sig till regionala drag i tidningstext. De skapar intimitet, 
men risken är att de kan leda till isolering. Margareta Westman tar 
också upp detta ämne i sin artikel. Christoffer Grönholm menar att 
språkfreden i Finland håller på att brytas och att finlandssvenskan 
under de senaste tio åren är utsatt för "strukturellt våld", genom att 
t.ex. svenska parallellorganisationer rationaliseras bort. Bent 
Søndergaard tar upp problemet med hur man skall få elever i ett 
tvåspråkigt samhälle mer motiverade för undervisning i minoritets-
språket. Slutligen kan nämnas en provaktiv artikel av Birger Thölix, 
f.d. chefredaktör för Vasabladet, som säger att språkvården måste 
avdramatiseras. Han talar om språkvårdens "sociala elakheter". 
Hans inlägg startade en livlig debatt, och i den finlandssvenska 
språkvårdstidskriften Språkbruk 2/1992 kommenterar Mikael Reuter 
denna debatt. 

Birgitta Lindgren 
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Ulf Teleman Det svenska riksspråkets utsikter i 
ett integrerat Europa 

1 den hä 

Svenska 

framtid. 

r artikeln tar profess 

språknämnden, upp 

Han resonerar bland 

or Ulf Teleman, ordförande i 

frågan om svenska språkets 

annat om vilka faktorer som 

kan försvaga ett språks ställning. Vidare diskuteras vad som 

håller på att hända med svenskan på olika områden, inom 

vetenskap, politik, näringsliv och kultur. Artikeln återger det 

föredrag som Ulf Teleman höll vid nämndens årsmöte i okto-

ber 1992. Efter artikeln ges ett kortfattat referat av den 

följande diskussionen. 

Språkets historia är sammanvävd med den 
allmänna historien. Olika språkgruppers 
makt och vanmakt, olika kulturers splitt-
ring och integrering slår igenom i språket. 
För att ta ett näraliggande exempel: de 
svenska dialekterna har försvagats och det 
svenska riksspråket har förstärkts i takt 
med att den svenska nationen har integre-
rats administrativt, ekonomiskt, politiskt, 
militärt och kulturellt sedan medeltidens 
slut. 

Frågan är nu: kommer det svenska 
riksspråkets ställning att försvagas i ett in-
tegrerat Europa som landskapsdialekterna 
och minoritetsspråken har gjort i Sverige 
och andra integrerade nationer? 

Hur kan ett språk försvagas? 

Språk kan försvagas på olika sätt. De olika 
slagen av försvagning hör ofta ihop men 
de behöver inte göra det. 

a) Påverkan 
Påverkan från andra språk är ett tecken på 
svaghet i den meningen att det påverkade 
och dominerade språkets brukare i någon 
mening underkastar sig den kultur som det 
dominerande språket formulerar. 

Svenskan har påverkats av olika språk. 
Latinet har varit en viktig långivare via  

den kyrkliga och vetenskapliga kulturen 
långt fram i nyare tid. Lågtyskan är nog 
utan jämförelse det språk som betytt mest 
för svenskans utveckling: därifrån fick vi 
under senmedeltiden stora mängder bety-
delseord (substantiv, adjektiv och verb) 
men också formord och ordbildningsän-
delser som i dag är viktiga byggstenar i det 
svenska språkets grammatiska maskineri 
(bliva, böra, måste, sådan, hurdan, gans-
ka, tämligen, möjligen, nämligen, dock, 
likväl, men; -en, -het, -inna, -bar, -aktig). 
Högtyskan har under olika epoker också 
varit en stor långivare, t.ex. under 1800-
talet from. romantiken och fram till and-
ra världskriget - då Tyskland var världens 
andliga stormakt, i varje fall från svensk 
horisont. Framför allt under 1700-talet ta-
lades franska i stor utsträckning vid hovet 
och av adeln och detta avsatte likaledes ett 
stort antal lånord i vårt språk. 

From. andra världskrigets slut har på-
verkan från engelskan (eller snarare: 
angloamerikanskan) varit stark även om 
den antagligen relativt sett inte har varit så 
genomgripande som den lågtyska eller ens 
den franska. De engelska orden är dels 
ord för nya företeelser (pacemaker, scan-
na) eller ord för företeelser som tidigare 
inte haft några namn (brainstorm, cool, 
fluffig) eller ord med ungefär samma sakli- 
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ga innebörd som tidigare svenska ord 
(ranka, rewrita), dvs. betydelsetillskottet 
består i det senare fallet bara av associa-
tiva betydelsekomponenter som ungdom-
lighet, internationalism, modernitet e dyl. 
Till och med skriv- och stavningsreglerna, 
ljudförrådet och substantivböjningen har 
utsatts för påverkan. Snart tänker ingen 
längre på att det står stop i st.f. stopp på 
vägskyltarna. 

Inlåningen är inte helt problemfri från 
språkligt funktionell synpunkt. De främ-
mande orden kan vara svåra att stava, 
uttala eller böja efter vanliga regler: tänk 
bara på baby! Många anser att en alltför 
stor generositet mot främmande ord leder 
till att vårt eget ordbildningsmaskineri 
rostar ihop, så att vi måste låna ännu flera 
ord utifrån, när vi behöver nya ord. Men å 
andra sidan måste det sägas att inte ens 
den lågtyska stormfloden dränkte vår egen 
ordbildning, och om en balanserad räk-
ning ska göras upp så måste man nog med-
ge att inlåningen av språkligt material har 
berikat svenskan snarare än utarmat den. 

Att ett språk tar emot många lånord 
behöver alltså i sig inte innebära en för-
sämring eller försvagning av språket. Där-
emot kan det vara tecken på en nedlåtan-
de attityd från språkbrukarnas sida gent-
emot det egna modersmålet som lite 
provinsiellt och hemvävt, som ett andra 
klassens språk. Denna inställning kan be-
reda vägen för nästa typ av försvagning. 

b) Förlust av funktionsdomän 
Ett nationalspråk som svenskan fungerar 
på en rad domäner i tal och skrift, privat 
och offentligt. För ett nationalspråk är sär-
skilt de offentliga funktionsdomänerna 
viktiga. Det svenska riksspråkets funk-
tionsdomäner har kontinuerligt blivit fler 
från medeltiden, dels så att nya domäner 
har tillkommit i samband med nationens 
integrering, dels så att svenskan har över-
tagit domäner från andra språk, framför 
allt latinet. Detta skedde t.ex. när svens-
kan under 1300-talet efterträdde latinet i 

köpebrev och liknande eller när svenskan 
trängde undan latinet som vetenskapens 
språk under perioden 1750-1850. Under 
senmedeltiden spelade lågtyskan en inte 
obetydlig roll som språk i lokal admi-
nistration och köpenskap, men den blev 
ändå en historisk parentes liksom frans-
kan, som ju var den feodala överklassens 
tal- och skriftspråk under något sekel lite 
senare i historien. 

Vid flera tillfällen i vår historia har allt-
så (minst) två språk använts inom det som 
i dag är Sverige, så att det ena språket 
hade vissa funktionsdomäner och det and-
ra språket användes i andra sammanhang. 
En sådan situation brukar kallas diglossi. 

Om ett språk förlorar alla sina funk-
tionsdomäner så har det vi kallar språkdöd 
(glottocid) inträtt. Det dominerande språ-
ket har ätit upp det dominerade språket, 
domän för domän. En fransman har myn-
tat termen glottofagi för en sådan process. 
En utveckling som leder till glottocid har 
naturligtvis särskilt i sin slutfas också satt 
kraftiga spår i det döende språket (påver-
kan): begränsat ordförråd, vacklande 
grammatik, förenklat regelsystem, svag 
skriftstandardisering etc. 

c) Förlust av språkbrukare 
En annan typ av försvagning är det när ett 
språks brukarunderlag försvagas. Folk 
som talar ett visst språk kan utrotas genom 
krig eller på andra sätt. Vanligare är det 
att språkbrukarna emigrerar med sina 
barn från det territorium där språket talas. 
De emigrerandes ursprungliga språk får 
ett minskat brukarunderlag genom att de-
ras barn väljer språk efter den nya omgiv-
ningen. Äktenskap där den ena föräldern 
talar ett dominerat språk och den andra 
ett dominerande språk leder ofta på sikt 
till en försvagning av det dominerade språ-
ket. Efter en eller två generationer har 
barnen fått det dominerande språket som 
modersmål. När alla språkbrukare har 
lämnat språket inträder förstås språkdöd. 
Brukarunderlaget kan också relativt för- 
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svagas om det sker en tillräckligt stor in-
flyttning av språkbrukare som talar ett do-
minerande språk. 

De här tre slagen av försvagningar kan 
sägas ha drabbat vårt lands dialekter i 
kamp mot riksspråket. Dialekterna har 
påverkats av riksspråket genom att de har 
tagit upp en mängd ord från detta och 
genom att deras grammatik har börjat 
vackla (t.ex. ifråga om grammatiskt genus 
eller i bruket av kasus som inte finns i 
riksspråket). Dialekterna har drabbats ge-
nom att de har förlorat funktionsdomäner 
till riksspråket (t.ex. talspråk för lokal och 
regional administration) eller så att riks-
språket erövrat de nya tillkommande 
funktionsdomänerna inom offentlig kom-
munikation (t.ex. etermedierna) - vilket 
gör att den relativa styrkan mellan dialek-
ter och riksspråk kraftigt förskjutits till 
riksspråkets förmån. Länge var rikssprå-
ket framför allt skriftspråk, medan talsprå-
ket var dialektalt. 1 och med att skriftsprå-
ket fick allt större betydelse, försvagades 
alltså dialekterna. Men de provinsiella 
talspråken har drabbats också genom att 
brukarunderlaget försvagats när landsbyg-
den har avfolkats och större delen av lan-
dets befolkning under vårt århundrade har 
dragit in i städerna. 

Bra eller dåligt? 
Jag har använt ord som glottofagi och glot-
tocid och de är naturligtvis värdeladdade. 
Innan vi går vidare till svenskans framtid 
kanske vi ändå bör ställa oss frågan om 
inbördes styrkeförskjutning mellan språk 
är skadlig sedd i ett större perspektiv. Gör 
det egentligen så mycket att det ena språ-
ket försvagas på det andra språkets be-
kostnad eller rentav att ett språk dör ut, 
dvs, inte längre har någon brukare? 

Låt oss först diskutera det enklaste fal-
let, språkdöd, då senare generationer talar 
ett annat språk än tidigare generationer 
och världens antal språk har minskat med 

ett 

Fördelen med en sådan utveckling är 
naturligtvis att kommunikationen under-
lättas mellan ett större antal människor 
utan att man måste lägga ner tid och peng-
ar på undervisning i främmande språk. 

Finns det några nackdelar? Ja, men de 
är lite mindre påtagliga. Man brukar jäm-
föra med den biologiska artrikedom som 
också håller på att reduceras. Man antar 
då att artrikedomen representerar ett ge-
netiskt kapital som kan bli viktigt i framti-
den. På samma sätt kan man resonera om 
den språkliga pluralismen. Ett språk inne-
bär ett speciellt sätt att tänka och uppfat-
ta, och om vi minskar den tankemässiga 
pluralism som de många språken innebar, 
minskar vi också den totala mänskliga 
kreativiteten. Jordens befolkning blir helt 
enkelt lite mera likriktad. 

Det talas ibland om att styrkan hos 
Europa är dess många kulturer som har 
kunnat utvecklas var för sig samtidigt som 
de har befruktat varandra. Detta skulle 
vara en orsak till den enastående utveck-
lingstakten under nyare tid. De många 
språken kan ha fungerat som ett skydd och 
hindrat de olika kulturerna från att utslä-
tas och gå upp i varandra. Samtidigt har 
det alltid funnits tillräckligt många språk-
kunniga budbärare som spritt impulser 
från den ena kulturen till den andra. 

Men språkdöden är ett extremfall. Vi 
kan i stället betrakta en situation av di-
glossi, dvs, där en befolkning är mer eller 
mindre tvåspråkig. Modersmålet (eller 
modersmålen) används i privatlivet, me-
dan ett annat språk används i skrift och i 
offentlig kommunikation. Fördelen med 
en sådan situation är förstås att alla kan 
tala med varandra. Man kan vidare anta 
att tvåspråkigheten är en intellektuell för-
del som ger fler infallsvinklar på problem 
och kanske leder till ökad kreativitet. Om 
offentlighetens språk är ett lingua franca - 
som latinet under medeltiden eller engels-
kan i dag - medför systemet en sorts kom-
munikativ rättvisa: när de flesta talar med 
andra människor på ett språk som är 
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ingens modersmål är de flesta också språk-
ligt jämställda 1 meningsutbytet. 

Diglossin kan emellertid också vara pro-
blematisk. Vi vet från många länder med 
genomförd diglossi att det framför allt är 
eliten som har tillgång till det språk som är 
gångbart i offentligheten. Detta kan bero 
på att det offentliga språket kräver en lång 
skolutbildning, men det kan också bero på 
att det offentliga språket är elitens mo-
dersmål. Skriftspråket, som är nödvändigt 
för ledande funktioner i samhället, är då 
mer eller mindre överklassens exklusiva 
egendom. 1 varje fall under en lång tid blir 
tvåspråkigheten ett kulturellt kapital som 
disponeras av överklassen, och den funge-
rar då som en effektiv upprätthållare av 
klasskillnader. Underklassens möjlighet 
att klättra i hierarkierna försvåras liksom 
deltagandet i det politiska livet. 

Om vi dessutom antar att det offentliga 
språkbrukets språk inte är ens barndoms 
språk, inte är ens modersmål, utan ett 
främmande språk som man har lärt sig i 
skolan och som bara används för veten-
skap, administration, ekonomi och politik, 
kan man gissa att det blir ett torrt och kallt 
språk, ett språk för renrakad rationalitet, 
ett språk utan kontakt med modersmålets 
emotionella källor. En annan effekt skulle 
kunna bli minskad fungerande intelligens: 
många har gjort erfarenheten att man inte 
bara är mindre rolig på ett främmande 
språk utan också dummare, har sämre 
överblick, är mindre kreativ. 

Faktorer bakom språks 
inbördes styrka 
Jag har hittills förutsatt att vi vet vad vi 
menar när vi säger att ett språk är domine-
rat och ett annat dominerande. Det kan 
vara dags att fundera lite över vilka fakto-
rer som avgör två språks inbördes styrka. 
Inte oväntat handlar det snarare om 
språkbrukargruppernas än om språkens 
inbördes samhälleliga styrkerelationer. 
Om man undersöker hur väl språk lyckas 

hävda sig mot varandra finner vi att bl.a. 
följande faktorer är viktiga (se t.ex. Giles, 
307ff, Allardt & Starck, 74f). 

1. Status 

språkbrukarnas ekonomiska status 
språkbrukarnas kulturella och veten-

skapliga nivå 
språkets status: skriftspråk, standar-

diseringsgrad (skrivregler, grammati-
ker, ordböcker), befolkningens läs- och 
skrivkunnighet, litteraturens omfång 
och kvalitet, språkets användning sär-
skilt i offentligheten 

språkets status utanför det aktuella 
territoriets gränser (det kan t.ex. vara 
nationalspråk i annat land) 

2. Befolkningsfördelning 
territorell sammanhållning gentemot 

spridd bosättning på samma territorium 
som annan språkbrukargrupp 

antal språkbrukare 
tendens till språkliga blandäktenskap 
språkbrukarnas fördelning på stad 

och land 

3. Institutioner 
språkbrukargruppens autonomi och 

organisationsgrad; gruppens representa-
tion i parlamentet och andra politiskt 
tunga organ 

egna massmedier, teatrar etc. 
egna skolor, universitet 
språket erkänt som officiellt språk i 

administration samt rättsväsen och i ar-
mén 

4. Ideologisk mobilisering 
språkbrukargruppen har ett eget ter-

ritorium som den uppfattar som sitt 
språkbrukargruppen har en tydlig et-

nisk identitet, bl.a. under hänvisning till 
en gemensam, dokumenterad mer eller 
mindre ärorik historia 

En bra mätare på språks inbördes styrka 
inom ett territorium är graden av sym- 
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metri i begripligheten: det dominerade 
språkets språkbrukare brukar vara bra på 
att tala och förstå det dominerande språ-
ket, medan motsatsen inte alls är fallet i 
lika hög grad. Ofta avspeglar sig asym-
metrin också i skolsystemet: barn med det 
dominerade språket har som regel det do-
minerande språket som första främmande 
språk i skolan, medan barn med det domi-
nerande språket som modersmål inte be-
höver lära sig det dominerade språket 
utan går direkt till ett annat, större euro-
peiskt språk som första främmande språk. 
Självfallet kan den inbördes styrkan också 
avläsas i inlåningsriktningen: det svagare 
språket lånar mer från det starkare än 
tvärtom. 

För att få lite kött på benen kan vi se på 
de här faktorerna i relation till det svenska 
språkets ställning i Finland. 

Svenskan står här stark både när det 
gäller statusfaktorerna och de institutio-
nella och ideologiska faktorerna. Svens-
karna har tidigare utgjort en relativt större 
del av den finska överklassen. Numera är 
den sociala skillnaden nästan helt utjäm-
nad (Allardt & Starck, 190). Kulturellt och 
vetenskapligt är den finlandssvenska mi-
noriteten slagkraftig. Språket har 
draghjälp av att vara nationalspråk i 
grannstaten Sverige. Svenskan är officiellt 
språk i Finland, administrativt och juri-
diskt på många sätt jämbördig med majo-
ritetsspråket finskan. Det finns finlands-
svenska skolor och ett svenskspråkigt uni-
versitet (i Åbo). Också politiskt och i frå-
ga om massmedier (Tv, radio och dags-
press mm.) har de svensktalande en ställ-
ning som mer än väl motsvarar deras nu-
merär i befolkningen. Särskilt intressant är 
det att svenskan har varit det första främ-
mande språket för många finsktalande 
barn, precis som finskan har varit det för 
de svensktalande i finska skolor. 

Ändå ser vi en kontinuerlig tillbakagång 
för svenskan i Finland, från 11,6% av be-
folkningen år 1910 till 6,4% 1980 (Allardt 
& Starck, 120). 

Vad kan orsaken vara till svenskans rätt 
stadiga reträtt? Svaret måste ligga i de 
demografiska faktorerna. Icke-territoriellt 
förankrade minoriteter som den finlands-
svenska har svårt att hävda sig på sikt mot 
det dominerande språket. Vi kan också 
notera att de språkliga blandäktenskapen 
blir stadigt flera. 1926 gifte sig 14,5 % av 
de svenskspråkiga med finskspråkiga, 
1976 var siffran 62,9%. 

Finlandssvenskan är alltså ett typiskt 
kräftgångsfall och det finns många sådana 
i världen, språk som är ganska nära sin 
död. Men vad behövs det för att utveck-
lingen ska gå i den andra riktningen? Den 
säkraste vägen tycks vara territoriell auto-
nomi för en språkgrupp: språkbrukargrup-
pen upprättar en nation eller en stat i en 
federation där det egna språket fungerar 
på alla offentlighetens domäner (skola, ve-
tenskap, rättsväsen, politik, administra-
tion, massmedier etc.). Ett oss närliggan-
de framgångsfall är förstås Finland och 
finskan, men det finns gott om national-
stater som visar samma utveckling. 1 dessa 
stater försiggick under 1800-talet ett inten-
sivt språkarbete, som dels gick ut på att ge 
språket en skriftspråklig standard (stav-
ning, böjning) samt ett stort ordförråd 
passande den moderna tiden och dels av-
såg att värna det för påverkan utifrån, dvs. 
språket som bärare av egen identitet beto-
nades starkt. 

Schweiz är ett bra exempel på hur terri-
torialitet och långtgående autonomi säkrar 
inte mindre än tre stora språk i en och 
samma nation (samtidigt som det finns en 
överkantonal schweizisk identitet - trots 
olikheten i språk). Man kan också erinra 
sig Israel där man har lyckats göra ett 
levande nationellt modernt språk av heb-
reiskan, som dessförinnan inte hade varit 
något talat modersmål utan väsentligen 
bara ett religiöst skriftspråk i en diglossire-
lation till judarnas varierande vardags-
språk. 
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Hur går det då med svenskan i 
en värld eller en världsdel utan 
gränser? 
Låt oss nu se vad som håller på att hända 
med svenskan och vad som kan komma att 
hända. Som jag redan sagt finner jag på-
verkningen på svenskan, främst via 
ordlån, ännu ganska ofarlig. Det intres-
santa och betydelsefulla är vad som hän-
der med svenskans funktionsdomäner. 

Det man måste försöka uppskatta är om 
och hur den tänkta samhällsutvecklingen 
påverkar de faktorer (jfr föregående av-
snitt) som ger vårt språk den styrka det 
ännu har. (Om bruket av engelska i da-
gens Sverige ges en rad tänkvärda data i 
Ljung 1985.) 

De funktionsdomäner vi ska se lite när-
mare på är följande centrala områden för 
offentligt språkbruk: 

vetenskap och utbildning 
politik och administration 
näringslivet 
kultur och underhållning 

a) Vetenskap och utbildning 
Svenskan som naturvetenskapligt språk 
blev en parentes på ett par hundra år. 1 
mitten av 1700-talet ivrade Vetenskaps-
akademien för svenskan som naturveten-
skapligt språk, och successivt erövrade 
svenskan den vetenskapliga världen 
(Tengström). Men sedan några decennier 
är svenskan åter på väg bort ur naturve-
tenskapen och den teknologiska vetenska-
pen. Man kan bara se på språkvalet i da-
gens doktorsavhandlingar. Vid doktors-
promotionen 1991 i Lund promoverades 
doktorer vilkas avhandlingar var skrivna 
på de språk som anges i tabellen. 

Som bekant är universiteten inne i en 
hektisk Erasmus-yra. Enligt planen skall 
varor, tjänster, kapital och människor fritt 
få flytta över gränserna i den europeiska 
gemenskapen. Särskilt gäller detta under-
visning och forskning. Ett universitets sta-
tus kommer i framtiden bl.a. att bero på 
hur många utländska studerande och fors- 

eng sve övr 

teologi 1 1 	- 
juridik - 4 	- 
medicin 60 - 	- 
odontologi 6 - 	- 
teknologi 14 3 	- 
humaniora 4 12 	- 
samh.-vet. 7 12 	3 
mat.-nat. 23 - 	- 

kare man drar till sig. Men eftersom ut-
ländska studerande knappast hinner lära 
sig svenska, måste all undervisning som vi 
vill bjuda ut på den europeiska markna-
den vara på engelska. Och eftersom utlän-
ningar knappast står ut med att höra på 
knagglig och bruten svensk-engelska, mås-
te nog universitetslärare i framtiden an-
tingen bli mer eller mindre tvåspråkiga 
eller får vi gå över till att anställa engels-
män och amerikaner för att sköta den här 
undervisningen. Hela Europa blir också 
universitetslektorernas arbetsmarknad. 

Utvecklingen har gått längre i naturve-
tenskapen än inom humaniora. Detta är 
nog inte så konstigt om man betänker att 
naturvetenskapligt fackspråk, oavsett vil-
ket naturligt språk det klär sig i, är så 
avlägset vardagsspråket att det är rätt lik-
giltigt av vilken grammatik det betjänar 
sig. Humanioras fackspråk däremot har en 
mycket mera oklar gräns mot vardagssprå-
ket. Ja man kan nästan säga att för flerta-
let humanister är vardagsspråket deras 
viktigaste arbetsredskap, medan naturve-
tarna behöver ett specialspråk som bara 
på ytan liknar det språk de läser i sin 
tidning och som de talar vid frukostbor-
det. 

Man har redan märkt ett ökat tryck på 
gymnasierna att leverera fullständigt två-
språkiga studenter för det nya Europa. 
Sannolikt får vi alltfler gymnasier där un-
dervisningen i de flesta ämnen (utom kan-
ske svenska och historia) bedrivs på eng-
elska. Och eliten hinner kanske inte vänta 
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på den här utbyggnaden utan skickar sina 
telningar i stigande grad utomlands. 

Egentligen är det inte så konstigt om 
engelskan sipprar neråt: när vetenskapen 
tänker och skriver på engelska finns till 
slut inga svenska ord för att tala om na-
turvetenskapens landvinningar med. Det 
blir lättare att tala engelska vid universite-
tens naturvetenskapliga grundutbildningar 
och efterhand också lättare att göra det i 
gymnasierna. 

b) Politik och administration 
Jag vill ogärna gå händelserna i förväg när 
det gäller Europasamarbetet, men låt oss i 
alla fall fundera lite över vad ett medlem-
skap i EG innebär från språkpolitisk syn-
punkt. 

Alla bedömare är ense om att den natio-
nella autonomin försvagas om man går in i 
EG, det är ju själva grundtanken med 
integrationen. Viktiga beslut fattas i Brys-
sel av ministerrådet och kommissionen, 
och de enskilda medlemsländernas möjlig-
het till insyn och offentlig debatt är av-
sevärt mindre än vad som gäller i dagens 
Sverige. 

Nu måste det sägas att EG på papperet 
har en mycket ambitiös hållning till med-
lemsstaternas språk: alla medlemsländer-
nas språk är officiella (liksom i Nordiska 
rådet), detta till skillnad från exempelvis i 
Nato med engelska och franska eller Efta 
med bara engelska som officiella språk! 
arbetsspråk. Denna ambition leder till en 
enorm tolk- och översättningsverksamhet 
mellan de nio officiella språken: Allt som 
sägs och allt som skrivs ska föreligga på 
alla språk. 40 % av EG:s administrativa 
budget går åt till detta (Henriksen 1992). 

Tänk själva hur det går till när en dele-
gation på nio delegater med var sitt språk 
är på besök i låt oss säga Rom. De måste 
då ha med sig inte mindre än 36 tolkar för 
att kunna tolka vemsomheist av deltagar-
na för var och en av de andra. 36 språkliga 
par innebär behov av 72 översättare, efter-
som översättaren till skillnad från tolken  

normalt bara översätter i en riktning. 
Det är redan nu tveksamt om de nio 

språken kan kallas likvärda. Vissa språk är 
mer jämlika än andra, som det brukar 
heta. Så fort det blir ont om tid måste de 
språkmedvetna danskarna tjata sig till att 
få tolk eller översättning. Och när dans-
karna själva talar i parlamentet bryr sig 
inte alltid de andra delegaterna om att ta 
på tolklurarna. Och i korridorerna har för-
stås inte danska något högt marknadsvär-
de i samtal med tyskar, italienare, hollän-
dare eller vem det nu kan vara. 

De skriftliga översättningarna från 
franska, engelska eller tyska är dessutom 
inte alltid så bra, och många danskar före-
drar att läsa texten på originalspråket eller 
på engelska. 

Språken är ojämlika också på det sättet 
att deras företrädare har olika tyngd (Am-
mon 1991). Danska är t.ex. aldrig origi-
nalspråk i de dokument som översätts: de 
danska texterna är alltid översatta, second 
hand, vanligen från franska. Det har re-
dan visat sig att det delvis framgångsrika 
arbete som har gjorts i Danmark liksom i 
Sverige för att förenkla myndighets- och 
lagspråk riskerar att vara förgäves, efter-
som så stor del av regelverket nu kommer 
utifrån och uppifrån och eftersom detta 
måste översättas med i stort sett bevarad 
meningsuppdelning och syntax för att 
hänvisningarna ska kunna fungera (Hen-
riksen, 1992). Också från den svenska 
översättningen av EG:s regelverk i sam-
band med EES-förhandlingarna har man 
gjort liknande erfarenheter. 

Man kan lätt räkna ut hur det går om 
Sverige och några andra nationer med nya 
språk kommer in i EG. Utöver national-
språken kan också stora regionala språk 
som katalanska (med fler språkbrukare än 
danska och nästan lika många som grekis-
ka) kräva att erkännas som officiella språk 
och arbetsspråk (Ammon 1991). Med yt-
terligare tre språk är EG uppe i 66 språkli-
ga parrelationer med krav på lika många 
tolkar i möten där alla språken är närva- 
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rande (och dubbelt så många översättare). 
Det är nog realistiskt att räkna med en 
åtskillnad mellan officiella språk och ar-
betsspråk inom en inte avlägsen framtid. 
Det dröjer kanske inte så länge förrän 
bara engelska, tyska och franska har status 
som arbetsspråk (även om de andra språ-
ken fortfarande är officiella, dvs, alla lagar 
och viktigare beslut översätts till dem). 

Varje land kommer att behöva en poli-
tisk och administrativ elit med Europa 
som sitt arbetsområde. Denna elit blir helt 
säkert tvåspråkig eller flerspråkig. Det 
skulle förvåna om det inte blir engelska 
som kommer att spela en allt viktigare roll 
som lingua franca - eller language for 
wider communication, som det numera 
heter - inom det politiska och administra-
tiva ledarskiktet i Europas förenade sta-
ter. 

Det är svårt att säga hur stor denna elit 
blir och hur lång tid den behöver för att 
formera sig och växa till en klass på kan-
ske tio procent av befolkningen, men att 
den förr eller senare kommer att etableras 
behöver vi nog inte betvivla. 

Engelskan blir det språk - vid sidan av 
franskan och tyskan - som det integrerade 
Europas politiska och administrativa pro-
blem diskuteras på. Vi får se hur mycket 
politisk diskurs som blir över för de mind-
re nationalspråken. Kommer den att gälla 
bara regional politik och administration? 
Kommer mediernas och medborgarnas 
politiska intresse att svalna när avgörandet 
ligger så långt bort och ofta sker innanför 
lyckta dörrar? Sådana frågor är svåra att 
svara på. Mycket beror på hur det över 
huvud går för det offentliga politiska sam-
talet i en framtid där etermedierna blir 
relativt starkare på det tryckta ordets be-
kostnad. 

c) Näringslivet 
För några år sedan blev det en del upp-
ståndelse när ett par storföretag justerade 
sina namn grafiskt och uttalsmässigt till 
Skanska och Gotabanken. Konstigt nog är 

det ingen som bråkat om rent engelska 
namn som Swedish Ordnance, Swedish 
Match o.likn. Från språklig synpunkt är 
just sådana saker relativt oförargliga. Det 
viktiga är naturligtvis det faktum att allt-
fler av de svenska storföretagen blir multi-
nationella. Och att samtidigt alltfler svens-
ka företag köps upp av utländska intressen 
och ingår i multinationella koncerner. 1 
takt med Europas integrering kommer 
denna europeisering av det svenska nä-
ringslivet av allt att döma att accelerera. 
Det är denna multinationalisering som är 
intressant från språkpolitisk synpunkt. 

De multinationella företagen, oavsett 
hur centraliserade de är, använder det in-
ternationella hjälpspråket engelska i allt-
fler funktioner, som koncernspråk. Kvali-
ficerade förhandlingar förs på engelska. 
Planläggning av ekonomi och produktion 
görs på engelska. Och det krävs en hög 
kompetens i engelska av dem som deltar i 
dessa förhandlingar. En framstående 
svensk industriman uttryckte saken så här: 
Om exempelvis svenskar och italienare 
överlägger med varandra så går det inte 
att tänka på svenska respektive italienska 
och översätta till engelska från varsitt håll, 
det blir för stora missförståndsrisker. Båda 
parter måste tänka och tala på engelska 
för att inga missförstånd skall uppstå. 

Åtminstone till en början blir det fram-
för allt folk i näringslivets toppskikt som 
kommer att röra sig över gränserna: led-
ningen, kvalificerad administrativ och tek-
nisk personal. Men redan nu sätts ofta 
andra anställda med specialkunnande in 
på olika håll i världen av svenska och ut-
ländska exportföretag. (Om användningen 
av engelska på arbetsplatser i Sverige se 
Ljung, tabell 12.) 

Med utgångspunkt i de andra funktions-
domänerna konstaterade vi att en mång-
språkig elit kommer att skapas. Vi kan 
nog räkna med att den får kraftiga tillskott 
också från näringslivet. Det typiska för det 
här samhällsskiktets medlemmar är att de 
är tvåspråkiga, att de är bosatta en del av 
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regelmässigt ger ut en engelskspråkig upp-
laga? 

Till eftertanke 

sitt liv utomlands, att de ofta gifter sig med 
någon från ett annat land och att de i stor 
utsträckning skickar sina barn till utländs-
ka skolor och universitet. 

d) Kultur och underhållning 
Det populärkulturella utbudet har redan i 
dag oftast angloamerikanskt ursprung. 
Amerikansk film och underhållnings-TV 
dominerar, även om språket hittills är tex-
tat i våra Sverigebaserade kanaler. Med 
satellittekniken kan alltfler svenskar ta in 
otextade engelskspråkiga program (och 
naturligtvis också program på andra 
språk). 

Engelskans dominans som sångspråk i 
popkulturvärlden är påfallande i den unga 
musiken men också i den halvgamla popu-
lärmusiken. Det räcker med att under en 
dag lyssna sig igenom P3 eller andra kana-
ler som är baserade på uppspelning av 
populärmusik. Det sägs att radiochefen 
Ove Joanson en gång kommenterade detta 
faktum med att man måste komma i håg 
att svenska är en dialekt i världens utkant 
- och det har han ju på sätt och vis rätt i. 

En mig närstående ung dam spelade för 
några år sedan i ett tjejrockhand. Där för-
aktade man s.k. covers och gjorde i stället 
egna låtar med egna texter. Och dessa 
texter var alltid på engelska. Hon tyckte 
att det skulle låta löjligt och tillgjort att 
sjunga om kärlek och sånt på svenska. 

Engelskspråkiga böcker, tidningar och 
tidskrifter har ännu inte någon stor mark-
nad i Sverige och den svenska utgivningen 
av sådana publikationer är nog inte stor. 
Jag kommer inte heller på någon svensk i 
Sverige som skriver seriös eller populär 
skönlitteratur direkt på engelska. Det ska 
bli intressant att se hur länge det dröjer 
innan vi får en tvåspråkig författarkader 
som skriver direkt på engelska (eller ett 
annat stort språk) för den internationella 
marknaden. Hur länge tar det, måntro, 
innan den bästa tidskriften om svensk po-
litik och kultur är på engelska? Blir Vec-
kans affärer eller BLM den första som 

Man kan alltså konstatera att följande 
möjliga framtida händelser kan få följder 
för vilka funktionsdomäner det svenska 
språket kommer att ha i framtiden: 
- internationalisering av vetenskap och 

högre utbildning 
- försvagning av den nationella autonomin 
- europeisering av näringslivet 
- internationalisering av populärkulturen 

internationalisering av populärkulturen 
De här händelserna kommer att föregås, 
ackompanjeras eller efterföljas av kraft-
fulla satsningar i skolor och högre utbild-
ning på fungerande tvåspråkighet för allt-
fler svenskar. Man kan också räkna med 
att det i Sverige liksom i andra europeiska 
länder kommer att bildas en elit med en 
europeisk identitet och med en svag natio-
nell förankring, en elit där svenskan redu-
ceras till ett talat språk, ett privatspråk. Vi 
vet inte hur snabb den här utvecklingen 
blir, vi vet inte hur stor andel av befolk-
ningen som europeiseras på detta sätt. 
Men vi kan utgå från att integreringspro-
cessen i en eller annan omfattning får så-
dana konsekvenser. 

Låt mig avsluta med en liten tankelek. 
Verkar det osannolikt att följande lilla sta-
tistik kunde gälla om hundra år (eller tidi-
gare) för andelen svenskspråkigt tryck i 
vårt land? 

Boktitlar Tidskrifter Tidningar 

61% 	69% 	72% 

De resterande procenten utges på engels-
ka, the "language for wider communica-
flon". 

Är framtidsbilden realistisk? Om ni tror 
det, vill jag tala om att siffrorna är hämta-
de ifrån en amerikansk sociolingvistisk ar-
tikel från 1985 om det estniska språkets 
ställning i dåvarande sovjetrepubliken 
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Estland. Siffrorna för svenska är där siff-
ror för estniska gentemot ryska (som ju 
var språket "for wider communication" 
inom Sovjetunionen) för ett decennium 
sedan (Raun, 25-26). 

Sammanställningen är på flera sätt tan-
keväckande. Esterna har nyligen gjort sig 
självständiga, och detta har skett bl.a. för 
att frigöra sig från språklig dominans, för 
att återge estniskan dess ställning som 
obestritt nationalspråk inom sitt territo-
rium. Esterna har gjort detta trots att 
språket som vi sett på många sätt stod 
tämligen starkt redan under sovjettiden. 

Många säger nog nu att man inte får 
jämföra så, eftersom ryskan trots allt inte 
bara var ett språk vilket som helst utan ett 
språk som stod för den avskydda över-
makten. Detta är emellertid samtidigt en 
av förklaringarna till det estniska språkets 
livskraft. Det som då bör stämma oss till 
eftertanke är att vi svenskar nog inte har 
samma inställning till angloamerikanskan 
som esterna till ryskan. Där esterna stäng-
de till, tar vi emot med öppna armar. Jag 
säger inte att det är fel, men jag tror vi ska 
ta detta med i räkningen när vi funderar 
över det svenska språkets framtid. 

Många tycker kanske att jag låter pessi-
mistisk och målar fan på väggen. Det är 
därför rimligt att jag än en gång påminner 
om osäkerheten i de prognoser om sam-
hällelig utveckling som jag här har kastat 
fram. Jag påminner också om hur svårt det 
är att dra slutsatser ifrån samhälleliga fak-
torer till förändringar i språkens använd-
ningsdomäner och till förändringar i 
språks inbördes styrkerelationer. 

Jag vill också erinra om en rad av fakto-
rer (jfr ovan) som ger vårt språk ett gott 
utgångsläge vid en accelerande europeisk 
integration, ett utgångsläge som gör det 
möjligt för språket att överleva under lång 
tid: 

Svenska språket talas på ett samman-
hållet territorium. 

Den svenska språkgemenskapen har 
en lång historia som ideologisk grund 

för upplevelsen av språklig identitet. 
Svenska är ett genomstandardiserat 

språk och har en väldokumenterad 
språkhistoria. 

Svenskan har en stor och levande 
skönlitteratur. 

Sådana omständigheter är grunden för en 
fortsatt kvalificerad undervisning i svenska 
i skolorna. Vi ser att jämförelsen med dia-
lekterna haltar särskilt på punkt c—d. 

Avgörande för vårt språks framtid är 
som jag ser det ändå hur mycket av den 
nationella autonomin som kan räddas och 
därmed hur mycket av vår politiska och 
kulturella offentlighet som kommer att 
överleva om hundra år. Det är dessa of-
fentligheter som är basen för viljan att lära 
ut det svenska kulturspråket på alla nivåer 
i den svenska skolan. 

Man kan nog säga att den svenska of-
fentligheten och majoriteten av den svens-
ka befolkningen har varit språkpolitiskt 
oskyldig hittills. Men i ett europeiskt in-
tegrationsperspektiv kommer vi att bli 
mera utsatta. Det blir dags att ta språkpo-
litiska frågor på allvar också i Sverige - 
innan det är för sent. 
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Referat av den följande 
diskussionen 
Lars Svensson: Bara ett par reflexioner 
om den finlandssvenska situationen. Nu är 
väl engelska mer vanligt som första främ-
mande språk för finskspråkiga ungdomar? 
Hur många finnar har passiva kunskaper i 
svenska? 

Ulf Teleman: Det vet jag inte. Finskan 
är mindre i försvarsposition numera, men 
jag har hört talas om finlandssvenskar som 
undviker att tala svenska på allmän plats. 

Bengt Nordberg: Att svenskan har gått 
tillbaka i Finland, det beror på högre finsk 
nativitet. Dessutom har man haft stora 
folkomflyttningar och en stark ekonomisk 
expansion, som tenderar att sudda ut do-
mängränser. 

Tor Hultman: Jag skulle vilja ta upp en 
språkpolitisk detalj. Det sägs att man på 
Skolverket ska gå över till att kalla engels-
ka för "andraspråk" i den svenska skolan. 
1 realiteten skulle Sverige i så fall vara på 
väg att bli tvåspråkigt. 

Elisabeth Lindmark: Jag arbetar vid 
Skolverket men har inte hört talas om det 
Hultman tar upp. 

Sture Allén: Många har reagerat mot 
namnet Swedish Match och mot andra 
företag som inte vill visa att de är svenska 
som Skanska t.ex. Vi bör trycka på i 
språkfrågan inför EG-förhandlingarna. 
Vad tycker Ulf Teleman själv om sin fram-
tidsskiss? 

Ulf Teleman: Jag tror att vi kan hamna i 
någon typ av diglossi med flera språk vid  

sidan av varandra. Eliten blir tvåspråkig 
med ett överspråk, alltså ett internatio-
nellt gångbart språk, och ett hemmaspråk. 
Den offentliga kommunikationen kommer 
att ske på överspråket, som resten av fol-
ket har bristande kunskaper i. Alla sådana 
här diglossisituationer är språksociologiskt 
ojämlika och därmed ogynnsamma för den 
demokratiska processen. 

Vi ska bromsa den här utvecklingen mot 
diglossi så gott det går. 

Bo Strömstedt: Finlandssvenskan är ett 
intressant åskådningsexempel på hur 
kroppsligt man kan uttrycka sig, när språ-
ket är vuxet ur en speciell livskänsla. Den 
svenska litteraturen är vuxen ur en svensk 
livskänsla, både i konstpoesi och i mer 
folklig dikt. Jag ser t.ex. Ulf Lundell som 
åttiotalets motsvarighet till fyrtiotalets 
Nils Ferlin. 1 dagarna ger Marie Fredriks-
son ut en skiva med alla sånger på sven-
ska. Kommer denna svenska livskänsla att 
suddas ut, kräver inte den att uttryckas på 
svenska språket? 

Ulf Teleman: Livskänslan är seg. Livs-
känslan föds av det privata. Hur det går 
beror på vad eliten gillar och på hur stor 
rörligheten blir bland folk. Flyttar man 
runt kan identitetskänslan förändras. 

Åke Jonsson: Naturvetarna lär ha svårt 
att formulera sig på svenska i sina artiklar i 
Nationalencyklopedin. Finns det några 
åsikter bland naturvetarna om hur man 
bör bete sig med svenskan? 

Ulf Teleman: Nej, det har jag inte hört. 
Men folks praxis stämmer ofta inte med 
ideologin. Nationalencyklopedins alla na-
turvetenskapliga artiklar spelar en viktig 
roll för att bevara svenskan som ett kvalifi-
cerat språk för naturvetenskap. 

Staffan Hellberg: Du har skisserat två 
framtidsscenarier: 

Det första innebär domänförlust, där 
svenskan blir enbart hemmaspråk. Men en 
sån utveckling behöver inte vara irreversi-
bet; under 1700-talet använde ju vår över-
klass franska, men gick senare tillbaka till 
svenska. Svenskan kan alltså välla upp 
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igen efter en tillfällig domänförlust. 
Det andra innebär en tvåspråkighet på 

djupet - och det är en helt annan sak. 
Ungdomarna använder ju redan nu eng-
elska i alla möjliga sammanhang även som 
emotionellt språk. Om det inte längre 
finns några som behöver svenskan är det 
risk att den dör ut. Ska vi se till att våra 
barn inte lär sig engelska alltför bra, så att 
inte engelskan tar över? 

Ulf Teleman: Finns det tillräckligt myc-
ket kvar av grundspråket kan en diglossisi-
tuation vända. Men om utvecklingen har 
gått för långt finns det inte alltid någon 
väg tillbaka. Irland är ett tydligt exempel 
på detta. Trots starkt stöd för gaeliskan 
fanns det för lite kvar av den för att den 
skulle kunna vinna mark igen. Men finns 
det något att ta i, då kan situationen vän-
da, som för finskan i Finland. 

Din provokativa fråga om undervisning-
en i engelska är inte lätt att svara på. Men 
medvetet kunnande av ett annat språk an-
ses fungera också som skydd åt det egna 
språket. 

Bengt Sigurd: Alla dessa olika fästen 
som faller . . . Ännu skriver väl ganska få  

svenska författare sina romaner på engels-
ka. Däremot kan man tveka när det gäller 
läroböcker: Ska jag skriva min bok på 
stamspråket här uppe i Norden? - Ett av 
de sista fästenas fall blir väl när Språkvård 
kommer ut på engelska.1  

Men mycket av kurslitteraturen vid uni-
versiteten är på engelska och till och med 
många nordister skriver sina avhandlingar 
på engelska. Påfallande är också att vi 
börjar få allt fler utländska professorer, 
särskilt i naturvetenskap och matematik. 
Och av dem som arbetar på min egen 
institution, lingvistiken i Lund, kommer 
kanske 75 % från utlandet. 

Ulf Teleman: 1 Finland får man inte bli 
professor utan att kunna tala finska. Men 
just nu har vi en professorstillsättning i 
Lund, där merparten av de sökande kom-
mer från utlandet. Vi kräver att de kan 
föreläsa på engelska och förutsätter att 
den som utses lär sig svenska, men det är 
inget krav. 

1  Detta kommer icke att ske så länge den nuva-
rande redaktören är verksam, lovar denna. 
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Svenskan i världen - 
en okänd tillgång 
Den 9 september 1992 anordnade Språkvårdsgruppen tillsammans 
med Svenska institutet en konferens med temat svenskan i världen, 
alltså om svenska språket utanför dess hembygd i Sverige och delar 
av Finland. 

Här återges tre av de förberedda inläggen vid konferensen, som 
alla gäller undervisning i och intresse för svenskan utomlands. Vid 
konferensen diskuterades också svenskan och översättningsarbetet i 
samband med EG, men detta räknar vi med att återkomma till i 
Språkvård. 

Anders 	Svenskundervisningen - en 
Clason 

kronj uvel 

Svenska språket studeras utomlands vid nära 200 högskolor. 
Här ger Anders Clason, direktör vid Svenska institutet, några 
glimtar från olika håll i världen av denna verksamhet. 

Att svenska språket och litteraturen är ett 
ämne som läses på nära 200 universitet 
och colleges utomlands, på alla kontinen-
ter, utom Afrika, är det nog inte många 
som känner till. Jag gör det knappast själv 
höll jag på att säga. För på något sätt är 
det så orealistiskt att på skinnet känna att 
de fyra-fem som arbetar på Svenska intitu-
tet med svenskundervisningen faktiskt hål-
ler grytan kokande med svenska språket 
från Peking till Uruguay och från Seattle 
till Auckland, från Tromsö till Barcelona 
och från S:t Petersburg till Boston eller 
New York för närmare 50000 elever. 

Jag har ett absurt minne av ett artighets-
besök i Lissabon på de så kallade Palopp-
ländernas huvudkvarter. Paloppländer är 
de portugisisktalande dvs, förutom Portu-
gal, även Brasilien, Kap Verde, Moam- 

bique, Angola, Timor och Macao. Det var 
ett palatsliknande hus med många bleka 
och svarthåriga damer i yllekoftor som ta-
git sin uppgift bokstavligt - de talade blott 
och enbart portugisiska och gav mig följd-
riktigt en brun mapp med flödig informa-
tion på portugisiska. 

Men det var ståtligt om ock falnande - 
och det kan man inte säga om Svenska 
institutet. Små kontorsbås i en halv korn-
dor och ett stort lager någonstans på Söder 
- det är knappast med panache som vi 
visar upp var andes stämma i världen! 

Men om vi inte har palats så har vi 
innehåll! Varje år på Gripsholms Folkhög-
skola, ett stenkast från slottet, håller vi en 
kurs för elever, eller snarare inedarbetare 
i svenska utomlands, som är extra duktiga 
- utlandsfödda svensklärare, översättare, 

Sp,kvrd 4192 19 



akademiker osv. 1 år såg ni kanske ett 
stort reportage i DN som berättade om de 
tolv nationer som var representerade på 
drygt 20 deltagare. Jag kan inte hjälpa det, 
men jag blir varje gång alldeles rörd över 
hur dessa människor intresserar sig för 
Sverige, för det aktuella i språket, som 
Catharina Grtinbaum lär ut så roligt så 
man önskar man var utlänning bara där-
för, och hur de sitter - en est, en ryska, en 
kanadensare, en tysk och en kroat och 
konverserar trankilt under de kungliga 
ekarna i det till folkhögskola apterade 
kronobränneriet. På svenska. Flytande. 
Om moderna svenska romaner man själv 
inte läst i rädsla att dö av tristess. Till och 
med träffade jag en tyska som doktorerar 
på några av dem. 

Varför läser utlänningar svenska? Den 
frågan får de så ofta av förbluffade 
svenskar, att de utfrågade ofta klämmer i 
med Selma Lagerlöf för att bli av med 
eländesfrågan. Men det är olika skäl som 
ligger bakom. SI:s svenskenhet har på 
äkta svenskt manér gjort en minienkät på 
universiteten i Greifswald, Tartu, Kra-
kow, Barcelona, Seoul och Maryland. 
40% fick frågan om hur de blev intresse-
rade av Sverige, varför de just valde sven-
ska, om de trodde sig få nytta av studiet, 
vilka läromedel de använde och vilka böc-
ker de läst. 

Svaren för svenskintresset varierade 
från att en flicka var så lång, att hon trod-
de det skulle märkas mindre i Sverige, till 
att svenska, i valet mellan pest och kolera, 
i alla fall var lättare än persiska. Annars 
var svaren slätkammat förväntade - öst-
européerna tycker Sverige är intressant 
som samhälle och att Sverige har så fin 
natur - något som delas med dem i väst. 
Man anar en lätt idealiserad Sverigebild 
bakom motiven för att läsa svenska utom i 
vårt direkta närområde. Omdömena om 
Sverige efter besök och en tids studier 
varierar dock kraftigt. 

Studenterna från Krakow ser på Sverige 
som ett tråkigt land, där livet är hårt och  

trist. De anser att svenskarna bara talar 
om sig själva plus det sociala köret. 

Koreanerna är snällare och förtjusta i 
de underbara utsikterna och tycker att vi 
är praktiska och välorganiserade. 

Studenterna i Maryland iakttar mycket 
riktigt att Sverige är väldigt likt USA. 

Ur vår skönlitteratur har dessa ungdo-
mar destillerat det viktigaste: att svenskar 
är dystra och har problem, tycker bättre 
om naturen än människor - polackerna är 
framme igen och påpekar vår största to-
kighet - svenska präster får gifta sig! 

Skämt åsido - enkäten ger kanske den 
bild vi vill ge av Sverige och som kommer 
fram genom de läromedel och den littera-
tur, den film och det tidskriftsmaterial SI 
sprider. Vi säger alltid på SI att vi inte har 
någon Sverigebild - men man kan ju fråga 
sig efter dessa enkätuppgifter. 

Den här lilla undersökningen ställer na-
turligtvis frågan till oss. Vet ni vad det blir 
av era studenter utomlands? Hur många 
upprätthåller sin språkkunskap? Ger 
pengarna som satsas, omkring 3 miljoner i 
bidrag och 1,3 miljoner i personal, det 
resultat - oklart vilket - som vi räknar 
med? 

Ja, vad räknar vi med, vad hoppas vi 
på? Jag tror inte vår ambition är resultat-
inriktad utöver den studietid som studen-
ter lägger ner på svenskstudierna. Vi stö-
der givetvis också alltid lärarna och insti-
tutioner över så lång tid som möjligt lik-
som den tydligaste utkomman av svensk-
studierna: översättare, tolkar och de som 
på ett eller annat sätt arbetar med svensk 
litteratur utomlands. 

Men själva målet för svenskundervis-
ningen är vare sig patriotiskt, konkurrens-
motiverat eller megalomaniskt. Vi försö-
ker helt enkelt upprätthålla svenskämnet 
inom de institutioner, tyska eller för nor-
diska språk, som vill ha svenska som un-
dervisningsspråk. Det är en nog så prekär 
och svår uppgift idag som med få ord kan 
karaktäriseras så - i väst är vi hotade, i öst 
finns ett överströmmande intresse som 
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inte går att leva upp till. 
Hotade i väst är nu en sanning med 

modifikation. 1 USA kan man läsa sven-
ska vid 50 institutioner, i Finland vid 30, i 
Tyskland vid 25, Storbritannien 20, Polen 
15, Frankrike 10 och i Italien vid 8 institu-
tioner. Men på många institutioner har 
svenskan samma situation som småsprå-
ken har vid våra universitet: det ska spa-
ras, dras åt och koncentreras. Vi har år 
efter år åkallat makterna i regering och 
riksdag för att få mer pengar för att stödja 
lektoraten utomlands bättre och för ökade 
medel för den litteratur och de mass-
medier vi försörjer institutionerna med. 
Men det är trögt. 

Icke dock när det gäller öst just nu. 1 en 
plötslig engångsanvisning i vintras fick vi 
tre miljoner - dvs, mer än en hel årsbud-
get - för att förbättra läget för svenskun-
dervisningen i Baltikum, främst i Estland. 
Det har medfört att vi nu har lektorat i de 
tre baltiska staterna och tom. två i Est-
land, där också en svensk professur i sven-
ska språket och litteraturen ska inrättas i 
Tallinn. Sverige stöder nu svenskundervis-
ning också i estniska skolor och folkbild-
ning för att underlätta för ester att studera 
på grundstudieplatser vid svenska univer-
sitet och högskolor. 

Som ni förstår så finns det alltså skilda 
ekonomier inom Svenska institutet idag - 
en för väst och en för öst. Genom Svenska 
institutets stöd - som mycket levande och 
spännande skildrades i radio för något år 
sedan i Jörgen Cederbergs lysande pro-
gramvisiter vid ett antal universitet där 
man läser svenska - kan vi bidra till att 
stödja de professorer och andra som vill 
ha svenskan kvar vid sina universitet. Men 
vi kan inte göra det i tillräcklig grad. Våra 
nordiska grannländer lägger ner betydligt 
mer på sitt lektoratsstöd. Det är cirka fem-
tio lektorer runt om i världen som SI 
skickar ut och också stöder med skiftande 
ekonomiska bidrag. Hittills har vi klarat 
oss framförallt genom den idealitet som 
lektorerna visar. Men bara att rekrytera  

dem i framtiden kan bli svårare nu när 
skolan helt kommunaliseras: får de tjänst-
ledigt för en statlig uppgift? 

Vi har knölat detta lektorsstöd fram och 
tillbaka jag vet inte hur länge - åtminstone 
två gånger har det utretts under min tid. 
Självklart skulle SI kunna göra en omprio-
ritering i vår egen budget - men det är inte 
så lätt att skära bort stipendier, litteratur-
stöd eller vårt informationsprogram för att 
på alla sätt tillfredsställa svenskundervis-
ningen. Det jag känner som vår viktigaste 
uppgift de närmaste åren är att bygga ut 
och stärka svenskundervisningen i vårt 
närområde och möjligen förstärka våra in-
satser i Finland om det är behövligt. Vi 
har en oerhört påfrestande tid framför oss 
i de baltiska farvattnen - mindre retorik 
och mer svenska tror jag skulle hjälpa att 
ibland gjuta olja på vågorna - och i detta 
inbegriper jag Polen och Tyskland. 

Ett annat område jag hoppas ska för-
stärkas är svenskan i de spansktalande 
områdena i världen. Jag har fått för mig 
att det finns en underlig affinitet mellan 
det spanska och svenska som vi borde göra 
mer av. När jag hör ordet svenskundervis-
ning i utlandet lossar jag ibland min 
revolver mot mina valkyrior då de kastar 
sig över mig med statistik, hungrande hjäl-
tinnor i Moskva och lott- och lönelösa lek-
torer i Milano. Men starkast på min nät-
hinna är den underbara bilden av sex ung-
domar i det starkt pissluktande Foreign 
Language Institute i Beijing. Sex rosen-
kindade colgateleende oskulder som glatt 
berättade att de inte alls hade tänkt läsa 
svenska men ur miljarden kineser valts ut 
just till detta. De talade svenska med fer-
mitet och hoppades alla få komma till oss. 
De fick se en svensk film, men mest i moln 
för den hette En kärlekshistoria och avan-
cerade saker fick de inte beskåda, men 
utfrågade oss lystet därefter. Deras lärare, 
ett gift par, hade suttit i var sin grotta 
under kulturrevolutionen och alltemellan 
putsats upp för att komma ner till stan och 
tolka svenska delegationer. Alla barnen 
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hade svenska namn och med sorg sade vi 
adjö till Anna, Brita, 011e, Pelle och vad 
de nu hette. 

Ibland tycker jag det står en doft av 
tjugo- och trettiotal över svenska utom-
lands - bonade korridorer, låsta glasskåp, 
kateder, pekpinne och karta. Det känns 
ibland som en lyckligare tid. Harry Mar-
tinson talar under trädet. Werner As-
penström har glömt ett notisblock i föns- 

tersmygen. Ute tassar Rydbergs tomte och 
hela världen förbereder Lucia - i år får 
den långa flickan från Maryland bli det. 
En smetig sträng av glögg binder ihop stä-
der, länder och världsdelar, gård och stia. 
Men då kommer Catharina Griinbaum in 
och säger - stia är inte så brukligt längre, 
numera säger vi lokalyra för grisar. Och då 
är vi hemma i tiden igen. 

Lennart 	Varför lära sig svenska 
Limberg 

utan att vara tvungen? 

Många svenskar är förvånade över att det finns folk i utlandet 

som vill lära sig svenska. Svenskan är ju ett så obetydligt 

språk, anses det ibland, med ett visst mått av språkligt 

självförakt. Här orienterar Lennart Limberg om varför folk 

faktiskt är intresserade av svenskan. Artikelförfattaren är 

fil. dr och generalsekreterare i Riksföreningen Sverigekon-
takt. 

Frågan "varför lära sig svenska?" säger 
inte så mycket om svenska språket och 
dess plats i internationella sammanhang. 
Den säger desto mer om svenskarnas för-
hållande till sitt eget språk. 

Vi är födda in i den förvissningen att 
svenskan är ett svårt språk, ett litet språk 
och ett onödigt språk. Vi saknar helt såda-
na inslag i vår uppfostran som skulle lära 
oss att svenskan är ett vackert språk, eller 
ett språk med precision, eller kanske ett 
kärnfullt språk. Nej alla sådana yttringar 
av språklig stolthet hänvisar vi idag till 
1800-talets chauvinistiska skräpkammare. 
Det var ett sekel då man kunde tala om  

"ärans och hjältarnas språk". 
Idag är det utlänningar som kommer till 

oss och säger att svenskan är ett vackert 
språk. Vi blir naturligtvis smickrade och 
överraskade, men försöker blygt att värja 
oss och pekar på sådana språk som vi tyc-
ker är vackrare. Möjligen kan vi sträcka 
oss så långt att vi medger att finlands-
svenska är vackert med sin sjungande dia-
lekt. Men knappast svenskan i Sverige. 

Och ändå, när vi tänker efter, så kan vi 
väl medge att svenskan är ett ganska vac-
kert språk med en behaglig satsmelodi, en 
lagom blandning av konsonanter och vo-
kaler och utan några extrema ljudbildning- 
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ar. Vi har inte några mellaneuropeiska 
harklande ach-laut, eller några slaviska 
spottbefrämjande tje-Ijud. Vi har inte 
tjeckiskans halsbrytande konsonantkom-
binationer och inte engelskans utanför 
munnen liggande läspijud. Det mest extre-
ma ljud som vi har i svenska språket är 
"u" och det tycker jag inte är så farligt. 

Nu är det väl knappast språkens inbör-
des skönhet som avgör vilka nya språk 
man väljer att lära sig, men vad jag vilt 
komma åt är den medfödda svenska blyg-
samheten, där vi direkt nedvärderar vårt 
eget språk. Det ligger ett påstående i rub-
rikens fråga och det påståendet är: 
"Svenska är väl ingenting att ha!" 

Vi har helt enkelt förutfattade meningar 
om språk. Vi delar in dem i nyttiga och 
onyttiga. Världsspråken är naturligtvis 
nyttiga: engelska, franska, spanska, kan-
ske också tyska. Automatiskt tycker vi att 
de stora språken är bra och mot de små 
eller ovanliga språken har vi klara för-
domar. 

Vi klassar vårt eget språk som onyttigt, 
eftersom det nu inte är något världsspråk. 
Men en del av världen täcker vii alla fall. 
Svenskan är ett ganska användbart språk i 
Norden med sitt påtagliga släktskap med 
danska och norska och med sin traditio-
nella förankring i Finland. Det finns alltså 
orsak att lära sig svenska av rent praktiska 
skäl. 

Sanningen är väl den att svenskan är 
varken onyttigare eller oskönare än något 
annat språk, så varför inte vara lite stolta 
över det. Det är ett vackert språk och ett 
alldeles normalt nyttigt språk. 

Så återstår att bemöta påståendet att 
svenska språket är svårt. Vi har lärt oss att 
svenskan är svårare än andra språk. Det 
märkliga är, att då vi talar med utlänning-
ar som håller på att lära sig svenska, så får 
vi inget medhåll på denna punkt. Vi försö-
ker naturligtvis värna om vår exklusivitet 
och söker argument för vår ståndpunkt. 
Till slut hamnar vi alltid i samma förkla-
ring: skillnaden mellan den och det! Sven- 

ska språket är ju oerhört originellt, så till 
vida att man vid språkinlärning måste lära 
sig ordens genus. Och finns det nu fyra 
genus i stället för tre, så anser vi det vara 
ett nästan oöverstigligt hinder. 

Vi svenskar bör sluta tro att vårt språk 
är oattraktivt. Det är inte svårt eller 
oskönt eller onyttigt. Jag anser att vi bör 
ha lite mera självkänsla när det gäller för-
hållandet till vårt eget språk. Svenskan är 
ett bra språk och det är klart att det finns 
massor av människor runt om i världen, 
som vill lära sig svenska. 

1 somras besökte jag en av Svenska in-
stitutets förträffliga sommarkurser och 
fick tillfälle att tala med en stor grupp 
svensklärare, som undervisade vid ut-
ländska universitet, högskolor eller på 
vuxenkurser. Vi försökte att tillsammans 
diskutera oss fram till svar på frågan: 
"Varför läser era elever svenska?" Vi fick 
långa rader med svar, men innan vi går in 
på dessa, så vill jag göra en viktig distink-
tion. 

Det finns två viktiga komponenter i 
etablerandet av en svenskundervisning i 
utlandet: 

Undervisning kan påbörjas därför att 
samhället vill det. 
Undervisning kan påbörjas därför att in-
dividerna vill det. 

Samhällets motiv kan vara lättare att bena 
ut, så låt oss börja med det. 

För att ett samhälle skall fungera be-
hövs det en rad experter med nyttiga kun-
skaper: läkare, lärare, ingenjörer, admi-
nistratörer. För att ett samhälle skall kun-
na fungera i internationella sammanhang 
behövs experter med språkkunskaper, och 
för att komma åt denna nyttighet måste 
samhället utbilda språkvetare. 

Samhället bestämmer alltså att det skall 
finnas ett visst antal människor som kan 
svenska för att vi skall kunna byta infor-
mation och kultur med varandra. Ibland 
har vi sett att ett samhälles behov av över-
sättare leder till att man kommenderar ett 
visst antal studenter till att läsa ett språk. 
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Jag skulle dock tro att studieresultaten blir 
bättre om samhället samspelar med indivi-
derna. 

En del av individernas önskemål sam-
manfaller med samhällets krav på nyttig-
heter, men många gånger är motiven 
högst personliga och ibland irrationella. 
Det gör att en fullständig förklaringsplan 
aldrig kan upprättas, men vid en generali-
sering kan ändå vissa motivgrupper urskil-
jas. 

Närheten till Sverige är en viktig faktor. 
Denna närhet ger upphov till en lång rad 
önskningar att lära svenska, födda ur af-
färsmässiga och privata kontakter. Stu-
denten ser olika framtidsmöjligheter öpp-
na sig inom turism och handel. Svenska 
turister och affärsmän är inte bara en teo-
retisk framtidsönskan; de finns i sin-
nesvärlden och vimlar omkring på gator 
och torg. Svenska språket blir därmed nå-
got som man kan tjäna pengar på. Närhe-
ten skapar också en svensk arbetsmark-
nad, som inspirerar till svenskstudier: 
polska studenter läser svenska för att 
komma över hit på sommarjobb: medicine 
studerande i Estland pluggar svenska för 
att kunna göra en del av sin sjukhusprak-
tik här och samtidigt tjäna en slant. 

Man kan också tjäna pengar på ren 
språklig aktivitet. Översättararbetet är 
kanske inte så välbetalt, men det måste 
vara intellektuellt stimulerande och fresta 
till ekonomiska uppoffringar med tanke på 
hur många duktiga översättare det finns. 1 
många fall tar universitetsutbildningen di-
rekt sikte på att utbilda skickliga översät-
tare och redan första läsåret ingår ganska 
avancerade översättningsövningar. En en-
tusiastisk lärare i Belgrad ordnade för någ-
ra år sedan en svensk teaterfestival i den 
jugoslaviska huvudstaden, där man på fle-
ra teatrar spelade av institutionen översatt 
modern svensk dramatik. 

Närheten till det svenska och skandina-
viska kulturområdet gör det i många fall 
alldeles naturligt att påbörja språkstudier 
för att fortsätta ett långvarigt kultursamar- 

bete. Jag kan ta som exempel universite-
ten i norra Tyskland, där man starkt 
känner att vi tillhör samma kulturområde: 
det runt Östersjön. 1 Greifswald påpekar 
man gärna att man under ett par hundra år 
var Sveriges äldsta universitet, 21 år äldre 
än Uppsala. 

Affärskontakter och turistkontakter ökar 
chansen för att de privata kontakterna 
skall övergå i familjeband. Nu är kärleken 
visserligen inte bunden av några geografis-
ka avstånd, men kontaktmöjligheterna 
ökar onekligen när kommunikationer och 
närhet underlättar rörligheten. Kärleken 
är nu en gång en oberäknelig och charme-
rande faktor i de motiv som ligger bakom 
våra språkstudiepreferenser. Jag intervju-
ade i våras en rad samtida svenska emi-
granter i USA och det visade sig att en 
kvinna bland emigranterna hade en man 
som lärt sig svenska. Det låter ju väldigt 
välplanerat, men det var slumpen som 
hade styrt både språkval och val av maka. 
Som ung student hade denne man helt 
kort kommit till Göteborg och där, på ett 
ögonblick, hade hans liv förändrats. Den-
na vändpunkt i hans liv sammanfattas av 
honom själv så här: "Jag mötte Kristina, 
och jag blev genast förälskad." Han stan-
nade i Sverige i två år, lärde sig svenska 
och for inte tillbaka till Texas förrän han 
hade övertalat Kristina att följa honom. 

Kärleken är gränslös och känner inte av 
några avstånd. Jag fick i somras utveckla-
de för mig ytterligare en rad skäl till 
svenskstudier som inte kan föras in under 
rubriken "närheten till Sverige". 

Det finns utländska studenter som be-
undrar Sverige och därför blir intresserade 
av svenska språket. Denna beundran kan 
fokuseras på olika svenska företeelser: 
svensk demokrati, svensk teknik, svensk 
miljövård, kvinnoemancipation, social-
vård, o.s.v. Bakgrunden kan också vara 
en beundran av någonting i svensk kultur. 
Man vill kanske läsa Strindberg eller Sel-
ma Lagerlöf på originalspråket. Bellman 
kan bevisligen locka till svenskstudier. Jag 
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har till och med träffat unga människor 
som med stor möda har lärt sig svenska för 
att de älskar ABBA. 

En beundrargrupp som bör tas upp sär-
skilt är den, där man låtit sig fångas av den 
svenska naturen. Denna naturromantiska 
grupp är ofta mycket praktiskt inriktad på 
att lära sig det svenska språket för att på 
plats kunna njuta av det svenska landska-
pet: paddia i Dalsland, fjällvandra i Lapp-
land o.s.v. 

Det finns också en grupp av starka an-
dar, som lär sig svenska av lingvistiska 
skäl. De tycker helt enkelt att svenskan är 
ett intressant språk, att det har ett intres-
sant ordförråd, en intressant grammatik 
eller intressant stavning. 

Vissa språkstuderande väljer svenska 
för att de skall ha ett andraspråk i sin 
examen. Institutionen för svenska är ofta 
behagligt liten och man erbjuder bra un-
dervisning där. Att svenskan är ett litet 
undervisningsämne jämfört med de stora 
språken leder också till att vi får studenter 
som av originalitetsjäkt väljer svenska. 
Man profilerar sig häftigare genom att 
välja ett litet språk. 

Slutligen finns det studenter som väljer 
svenska för att det är ett lätt språk. De har 
i många fall först försökt med tyska eller 
franska och funnit det för svårt. Man kan 
naturligtvis uppfatta detta som att det 
svenska språket attraherar de Iata studen-
terna, men man kan också tolka det så att 
vi är ganska duktiga på att lära ut svenska. 

Svenska företag är aktiva över hela värl-
den. Det är inte ovanligt att företagen 
startar kurser i svenska och att de så små-
ningom sänder lovande lokalanställda på 
utbildning i Sverige. Jag skall inte här gå 
in på de multinationella företagens motiv 
för att lära sina anställda svenska, men jag 
tycker att detta är ett bra exempel på att 
internationell svenskundervisning kan sty-
ras av beslut som vi fattar i Sverige. 

Svenska språkets popularitet är inte 
bara beroende på den mängd studenter 
och studerande runt om i världen som vill 
lära sig svenska av olika skäl. Popularite-
ten beror också på de satsningar, som vi 
här 1 Sverige gör för att utveckla svenskun-
dervisning. Baltikum är ett aktuellt exem-
pel. Vi har fått ivriga förfrågningar från 
svenskintresserade i de baltiska staterna, 
och vi har svarat på dessa signaler. Sverige 
gör en stor insats för att stödja svenskun-
dervisningen i Estland, Lettland och Li-
tauen. 

Det är bra att vi kan möta de studenter 
och studerande, som kommer emot oss 
och säger: "Vi vill lära oss svenska. Vi vill 
ha fördjupade kontakter med Sverige." 

Vi vet att det nya Europa som tar form 
kommer att bli ett mångspråkigt Europa. 
För en europé är det naturligt att kunna 
tala flera språk. Svenskan skall vara ett av 
dessa. Vi skulle gott kunna vara lite stolta-
re över vårt språk och vi bör bli bättre på 
att marknadsföra och sälja det. 

Språkvård 1993 
Tidskriften kommer att utges med fyra nummer också under 1993. 
Priset är fortfarande 75 kronor för helår vid prenumeration direkt 
hos Svenska språknämnden. 
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Gunilla Lärare, översättare, Rising Hintz 
kulturspridare 
- att vara svensk utlandsiektor 

Författaren är fil.mag. och har verkat som svensk utlandslek-
tor vid tyska universitet i nära tjugo år. Hon är för närvarande 
verksam vid Philipps-Universität i Marburg och ger här en 
inblick i utlandsiektorernas mångskiftande verksamhet. 

En fråga som ligger i luften, när det talas 
om svenskundervisning vid universitet i ut-
landet, brukar vara: Varför läser man 
överhuvudtaget svenska? Efter snart tjugo 
år som svensk utlandslektor vid tyska uni-
versitet har jag inget tillfredsställande svar 
på den frågan. Det är bara att konstatera 
att intresset för Sverige och Norden är 
stort i vida kretsar i Tyskland. Man stude-
rar nu inte enbart svenska som examens-
ämne vid något av de drygt tjugo universi-
teten som har undervisning i svenska, utan 
svenskan ingår vid sidan av ett eller flera 
andra nordiska språk i ämnet skandinavis-
tik ibland även kallat nordistik. De stora 
grupperna studerande finns förstås i ny-
börjarundervisningen och där deltar 
många som läser svenska som extraspråk 
vid sidan av sina egentliga studier. 

Vilken svenska är det då vi lär ut? Vil-
ket innehåll skall undervisningen ha? Jag 
tar en definition till hjälp som jag lånar 
från Kenneth Hyltenstam. Han skiljer i sin 
uppsats "Svenska som andraspråk - forsk-
ning och undervisning" mellan andraspråk 
och främmandespråk, en numera interna-
tionellt accepterad distinktion som ersät-
ter beteckningen svenska som främmande 
språk.' 

Ett andraspråk är i denna terminologi 
ett språk som för inläraren så småning-
om ska kunna uppfylla alla slags kom-
munikativa funktioner - parallellt med 
vad som gäller för ett förstaspråk. Det 

lärs typiskt in i målspråksmiljön och har 
ett betydande inslag av informell inlär-
ning i praktiska kommunikativa situa-
tioner. Ett främmandespråk kommer 
ofta av inläraren att användas endast i 
begränsade kommunikativa funktioner. 
Det lärs typiskt in utanför målspråks-
miljön med hjälp av formell undervis-
ning. 

Svenskan är enligt den definitionen ett 
främmandespråk vid de tyska universite-
ten. Av naturliga skäl blir skriftspråksnor-
men vägledande för undervisningens upp-
läggning. Detta är dessutom i överens-
stämmelse med förväntningar och traditio-
ner inom tysk universitetsutbildning. Det 
betyder nu inte att lektorerna skulle avstå 
från att öva den kommunikativa kompe-
tensen, tvärtom lägger man stor vikt vid 
den, trots att undervisningstiden är knapp 
och pressen på studenterna stor. Mina stu-
denter skall med sammanlagt 8 vecko-
timmar fördelade över tre terminer ha kla-
rat av den grundläggande språkutbildning-
en i svenska, så att de kan skriva en upp-
sats om valfritt teoretiskt ämne på svenska 
och med svenska hjälpmedel. Senare till-
kommer en fördjupningskurs på 2 vecko-
timmar i grammatik. Sammanlagt blir det 
10 veckotimmar språkundervisning. Det 
innebär att den tidskrävande kommunika-
tiva kompetensen får övas utanför under-
visningen på frivillig basis. Svenska institu-
tets feriekurser fyller därför ett stort be- 
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hov och gör mycket till för att studenterna 
skall få möjlighet att öva talad svenska på 
ett naturligt sätt. 

Med det skrivna språket som rättesnöre 
följer att språkriktigheten ägnas större 
uppmärksamhet. De studerande måste 
kunna läsa in grammatiken delvis i själv-
studier. Man kolliderar då lätt med verk-
ligheten. Vi lär ut det kodifierade skrift-
språket som det presenteras i läroböcker-
na men finner att det officiella språkbru-
ket inte håller sig till reglerna. Med offi-
ciellt språkbruk menar jag både talad och 
skriven svenska av formell art i motsats till 
det vardagliga och informella talspråket. 
Skriftspråk och talspråk är två begrepp 
som man hittills kunnat använda utan när-
mare förklaringar, men det har blivit pro-
blematiskt sedan talspråket blivit norm-
givande på ett tidigare okänt vis. Klyftan 
mellan den svenska som lärs ut i undervis-
ningen utanför målspråksmiljön och det 
officiella språkbruket har blivit större som 
en följd av detta. Man kan kanske påstå 
att svenskan i en del fall inte är helt till-
gänglig för formell undervisning, om man 
därmed menar att ett språk kan läras ut 
med hjälp av kodifierade normer, som alla 
användare av språket behärskar i stort och 
som alla accepterar som norm. 

Detta är bara ett konstaterande baserat 
på iakttagelser under en lång rad av år. 
Här är inte tid och plats att diskutera orsa-
kerna till utvecklingen. Jag nöjer mig med 
att nämna några fall, där grammatikor och 
läroböcker inte kommenterat utveckling-
en: 

Substantivets böjning efter demon-
strativpronominet denna/detta. Den 
gängse regeln säger att dessa prono-
men följs av obestämd form, men 
man hör och läser exempel som "un-
der detta året" (Rapport 24.7.92). 
Possessivpronomina väTan/at och 
eran/at har hittills behandlats som 
talspråksformer, men nu kan man i 
officiella sammanhang säga "i våran 
studio" (TV 8.9.92) och "i vårat om- 

råde" (Rapport 27.7.92). 
Bruket av sin och hans har gått där-
hän att sin/sitt mer och mer för-
svinner och ersätts av hans/hennes/ 

deras. 

Kruxet är att jag skall tentera studenter-
na på sådana här frågor. Var skall jag dra 
gränsen? Vad är talspråk och vad är 
skriftspråk? Hur mycket tid skall man an-
vända på att diskutera dessa avvikelser 
från läroboksnormen? Förpliktar skrift-
språkets normer till användning? Jag kan 
inte gärna ha regler för svensk grammatik 
som gäller enbart för Marburg med omgiv-
ningar. Med andra ord: Vad gäller i svens-
ka språket? 

1 de här exemplen rör det sig om rätt 
elementära ordböjningsformer. Svårare 
blir det om man tar upp mer komplexa fall 
som huvudsatsordföljd i bisats. Den har 
behandlats bland andra av Gun-Britt 
Sundström i Språkvård, där hon pläderar 
för att upprätthålla skillnaden mellan ord-
följd i huvudsats och bisats, då ordföljden 
inte sällan är betydelsebärande.2  Christer 
Platzack anser att det förutom huvudsatser 
och bisatser finns en tredje typ av satser, 
som han kallar "andra satser".3  Vad ord-
följden beträffar avviker dessa från det 
som den traditionella grammatiken lär oss 
vara formen för huvudsatser och bisatser. 
Men som Platzack tillfogar: ". . . dessa ty-
per är vanligare i tal än i skrift, och kanske 
undviks de fullständigt i formellt skrift-
språk".4  Här upprätthålls alltså en skillnad 
mellan talspråk och skriftspråk, men det 
är just denna skillnad, som sakta börjar 
försvinna, enligt min uppfattning. Obe-
märkt av läromedelsförfattarna har tal-
språkets ordföljd levt ett eget liv, men nu 
tränger den in i det officiella språket. 5  Vil-
ka teoretiska grunder har vi att stå på, när 
det gäller att beskriva den svenska som 
verkligen talas? 

Bortsett från dessa så att säga sekundä-
ra inkonsekvenser är svenskan inget svårt 
språk för tyskspråkiga personer - kanske 
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med ett undantag och det har inte bara 
språkligt utan även socialt ursprung. Det 
gäller tilltalet med du och förnamn. Trots 
stora likheter i de två samhällena är till-
talsskicken radikalt olika. 1 Tyskland är 
det naturliga tilltalet med titel och efter-
namn ännu inte ifrågasatt. Det är väl där-
för kursdeltagarna lyssnar så storögt, när 
svenska tilltalsformer skall förklaras ur 
historisk, social och språklig synvinkel. 

Här närmar vi oss språkets innehåll. En 
utlandslektor förmedlar språkkunskaper, 
men vem kan skilja på språk och innehåll, 
ord och tanke, när man läser skönlittera-
tur, faktatexter och tidningar, ser filmer 
och lyssnar på ljudkassetter? 

För en tid sedan fick jag brev från en 
naturvetare, som har läst svenska som 
extraspråk hos mig i fyra terminer. Han 
skrev från Lappland, där han vandrade i 
regn och kyla, ibland ensam, ibland i 
grupp, och berättade om den nya värld 
som öppnat sig för honom. Han avslutade 
brevet med orden: "Tack för språket!" 
Denna inte helt idiomatiska sats samman-
fattar enligt min mening målet för en ut-
landslektors verksamhet. Eleven skall ge-
nom språket lära känna kulturen och via 
kulturen kunna utveckla sin språkbehärsk-
ning. 

Kulturen speglas i lektorernas undervis-
ning främst genom skönlitteraturen, när-
mare bestämt den svenska litteraturen 
från Strindberg och framåt. Men här stö-
ter man lätt på patrull. De svenska klassi-
kerna finns inte alltid att få i lämpliga 
utgåvor. En kollega försökte för några år 
sedan att uppbringa Strindbergs kammar-
spel, men det var omöjligt. Själv sökte jag 
utgåvor av Hjalmar Bergman i flera bok-
handlar i somras - det fanns inte en enda. 
Det kommer emellanåt ut klassikerut-
gåvor, men de hålls inte i lager. Nog 
önskar man både klassikerna, studenterna 
och sig själv en kontinuerlig utgivning av 
verken i textkritisk och eventuellt kom-
menterad billighetsutgåva. 

Som kulturförmedlare i vidare bemär- 

kelse har lektorn ett stort och inte alltid 
lättarbetat fält. Hon - i tre fall av fyra är 
det en kvinna - skall förstås kunna svara 
på nästan alla frågor om Sverige eller åt-
minstone få fram tillförlitliga upplysning-
ar. Dessutom skall han eller hon kunna 
översätta, tolka, rådgiva och förmedla 
kontakter av skilda slag - det senare inte 
minst viktigt. 

En rapsodisk överblick över alla aktivi-
teter på det kulturella området kunde se 
ut så här: En lektor ordnar inte bara Lu-
ciafester och midsommarfester utan 
sjunger också själv, om förutsättningar 
gives - och även annars. Han eller hon 
arrangerar teaterbesök, filmförevisningar, 
exkursioner, privata läsecirklar och kultu-
rella samkväm. Man bjuder in föreläsare i 
skilda ämnen, alltid med svensk anknyt-
ning. Ofta är Svenska institutet medar-
rangör, särskilt vid de större projekten, 
men mycket görs helt lokalt och privat, 
ofta hemma hos lektorn. Lektorer köper 
in eller skaffar på annat vis fram svenska 
böcker till studenter och institutionsbiblio-
tek. Man hjälper till att ordna studieplat-
ser i Sverige och blir ofta ansvarig för 
utbytet med svenska universitet. 

Om tiden räcker till forskar man, besö-
ker konferenser, håller föredrag och publi-
cerar. Andra skriver läromedel i svenska, 
bearbetar ordböcker, översätter litteratur 
både till och från svenska, introducerar 
utländska författare i svenska medier, rap-
porterar i utländsk och svensk radio, 
skriver artiklar i utländsk press om svensk 
kultur med mera. Ytterligare en form av 
kulturarbete är att inspirera andra till att 
syssla med svensk kultur. Så har till exem-
pel den mest omfattande bibliografin om 
Selma Lagerlöfs verk tillkommit efter att 
Svenska institutet, Värmlands museum 
och en lektor i samarbete berett marken 
för en publicering. Det egentliga arbetet 
med bibliografin utfördes av en ung tysk 
studerande, Sibylle Schweitzer.6  

Många svenska och nordiska litteratur-
dagar, konstutställningar och uppträdan- 
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den av olika slag hade säkert aldrig ägt 
rum, om inte svenska kulturinstitutioner 
hade kunnat använda sig av det kontakt-
nät, som lektorerna byggt upp kring sina 
institutioner. Skicka ut en vanlig svensk 
författare i den tyska provinsen och ge 
honom tillfälle att läsa ur sina böcker på 
ett bibliotek, ett kafé eller någon annan 
samlingssal och se hur många som kom-
mer för att lyssna på det! Det krävs kon-
takter med lokalpressen och andra opi-
nionsbildare på orten och inte minst en 
kunnig och engagerad person, som kan 
förbereda besöket och intressera männi-
skor för att gå och lyssna på en obekant 
författare. 

Vi är visserligen bara tjugo lektorer i 
Tyskland, men jag tror att vi alla vid var 
sitt universitet är uppskattade represen-
tanter för Sverige och det svenska språket. 
Själv har jag alltid haft generöst stöd från 
min institution och trivs utmärkt med ar-
betet, men å andra sidan har jag aldrig 
stött på någon lektor som klagat över att 
arbetet skulle vara enahanda eller otack-
samt. 

Men det är inte bara av egen kraft vi 
kan arbeta för svensk kultur, det vore fel-
aktigt om jag förmedlat det intrycket. Det 
råder ett intensivt samarbete mellan Sven-
ska institutet, lektorerna och ambassadens 
kulturavdelning. Mitt intryck är att våra 
insatser ger maximal avkastning i form av 
svenska kulturmanifestationer i utlandet. 

Noter 
Hyltenstam, Kenneth, "Svenska som andra 
språk - forskning och undervisning" i U. 
Nettelbladt&G. Håkansson (utg.), Samtal 
och språkundervisning. Universitetet i Lin-
köping 1990. S. 193. 
Sundström, Gun-Britt, "Ordföljdens följ-
der" i Språkvård nr 2/92. S. 7. 
Platzack, Christer, "Bisatser, huvudsatser 
och andra satser" i U. Teleman (huvudred.), 
Grammatik på villovägar. Skrifter utgivna av 
Svenska språknämnden 73. Sthlm 1987. S. 
86. 
Ibid., s. 85. 

Ett undantag är Gunnar Hellström, som i sin 
Grammatik med regler och kommentarer för 
sfi, senare delen nämner två fall, där talsprå-
ket i bistats kan ha huvudsatsordföljd. 
(Almqvist& Wiksell Förlag AB 1991). S. 92. 
Schweitzer, Sibylle, Selma Lagerlöf. Eine 
Bibliographie. Mii einem Essay von Gerd 
Wolfgang Weber. Schriften der Universitäts-
bibliothek Marburg 51. Marburg 1990. För-
tjänsten av att ha initierat och stött arbetet 
med bibliografin tillkommer professor G. W. 
Weber, Frankfurt am Main. 

Wellanders pris 1992 
Stiftelsen Erik Wellanders fond har beslu-
tat att utdela 1992 års belöning till docent 
Peter Cassirer, Göteborg, docent Martin 
Gellerstam, Göteborg och docent Ulla 
Kotsinas, Stockholm. 

Peter Cassirer får priset för sin forsk-
ning inom stilistik och retorik. Ingående 
kunskaper om det svenska skriftspråkets 
variation är en av grundförutsättningarna 
för en levande språkvård. Cassirer har vi-
dare framgångsrikt skrivit i dagspressen 
om språkliga problem. 

Martin Gellerstam får priset för sin 
forskning inom lexikografi och översätt-
ningssvenska. Som huvudredaktör för 
Svenska Akademiens ordlista har han ock-
så ett centralt ansvar för viktiga nivåer av 
det svenska skiftspråkets standardisering. 

Ulla-Britt Kotsinas får priset för sin 
forskning i invandrares språk, ungdoms-
språk och stadsspråk. Hon har därigenom 
kunnat belysa viktiga sidor av den språkli-
ga variationen och språkliga förändringar, 
ett kunskapsområde som utgör ytterligare 
en grundförutsättning för en levande 
språkvård. 

Stiftelsen Erik Wellanders fond har till 
ändamål att "främja svensk språkveten-
skaplig forskning på språkvårdens områ-
de". Fonden delar årligen ut ett pris. 

Sputkvård 4192 29 



Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Fiber eller fibrer? 
Snälla språknämnden, hjälp mig! Jag har 
fått problem med fiber och fibrer. 

En artikel i Land hade rubriken "Nytti-
ga bullar med fiber". 1 artikeln talar man 
om "massor med fiber". 1 dessa fall tycker 
jag det ska heta fibrer. Men samtidigt vet 
jag ju att det heter "massor av potatis" 
men "massor av bönor". 

Jag bifogar också en liten broschyr från 
Statens livsmedelsverk där man talar om 
9% fiber. 

1 mitt trädgårdsland har jag 40 % blom-
mor och 60 % grönsaker. Men hur är det 
om jag begränsar mig till särskilda arter? 
Har jag 40% rödbetor eller 40% rödbeta? 

Ju mer jag tänker på detta, desto krång-
ligare blir det. Jag hoppas ni har tid att 
räta ut mina frågetecken. 

Margareta Eriksson, Falun 

Substantivet fiber kan behandlas som ett 
ämnesnamn, dvs, som ord av typen guld, 
trä, glas, ost, öl, vatten. Man använder då 
formen fiber, t.ex. i sammanhang som 
"brädan är gjord av glasfiber", "mattan 
består av ren naturfiber", "rayon är ett 
slags textilfiber framställd av cellulosa". 
På samma sätt är det också möjligt att tala 
om "bröd med minst 9% fiber", som Sta-
tens livsmedelsverk gör i sin broschyr. 

Men i många sammanhang förknippas 
ordet fiber snarare med de fina trådlika 
beståndsdelarna varav ett material kan 
vara uppbyggt. 1 konsumentupplysning 
och reklamsammanhang beskrivs fiber 
dessutom inte sällan rent konkret som de  

synliga inslagen av kli eller fullkorn i brö-
det eller som de rivna, hackade eller skur-
na grönsakerna i salladsskålen. Följakt-
ligen ligger det närmare till hands att be-
trakta ordet fiber som en mångfald, en 
obestämd mängd, som lätt sönderfaller i 
många små enheter. Under sådana om-
ständigheter är det oftast naturligare att 
tala om fibrer och kostfibrer i plural form, 
t.ex. "vårt fullkornsbröd innehåller mas-
sor av fibrer", "äpplen är rika på fibrer", 
"en människa behöver 25-30 gram kost-
fibrer om dagen". 

Som förled i sammansatta ord förekom-
mer dock enbart grundformen fiber-: fl-
berpenna, fiberpäls, fiberrik. 

Ordet rödbeta har singular form när man 
talar om växten som en art, t.ex. "rödbe-
tan är en nyttoväxt". Med arten (och nam-
net på, fröpåsen) i tankarna kan jag också 
säga att jag besår mitt trädgårdsland med 
40% rödbeta och 60 % morot. Men mind-
re abstrakt och mer naturligt i samman-
hanget är det att här använda plural form: 
"1 trädgårdslandet har jag sått (40 %) röd-
betor och (60%) morötter." På samma 
sätt säger man ju också "till middagen fick 
vi nykokta rödbetor", inte "nykokt röd-
beta". 

Lena Moberg 

Om partikelverb och 
procentenheter 
Åter ett nytt nummer men fortfarande 
inte ett ord om utarmningen av språket 
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genom att avstå från att hålla isär de tran-
sitiva och de intransitiva verben. 

Här tar man över för fulla muggar när 
man menar övertar. 

Om jag sitter som roddare och fraktar 
över folk från strand till strand, så är det 
klart att jag tar dem över floden, men om 
jag slutar min anställning och köper båten 
av ägaren, så har jag övertagit båten. 

Jag har alltid uppfattat enheter som bä-
rare av plusvärden alltifrån oändligt ned 
till noll. Går man under noll så finner man 
delar. Om delarna är etthundra till antalet 
kallas de procent, om delarna är tusen till 
antalet så kallas de promille osv. Men att 
dra ner enheter under noll måste väl i all 
rimlighets namn vara att gröta till begrep-
pen!? 

Det går väl inte en dag utan att man får 
höra i alla radions och tv:s kanaler och 
läsa i tidningarna att man talar om pro-
centenheter än på det ena området och än 
på det andra. 

Jag reser borst. 
011e Grannerud, Orebro 

Ett snårigt kapitel i den svenska gramma-
tiken utgör partikelverben. När det gäller 
sammanskrivning eller särskrivning kan 
man urskilja fyra olika typer av verb med 
partikel: 

Typen ligga i, där verbet och den 
betonade partikeln alltid särskrivs. 

Typen uppfatta (en fråga), där verbet 
alltid är fast sammansatt med partikeln. 

Typen avbryta (ett samtal) och bryta 
av (en gren), där den sammansatta formen 
ofta har en mer bildlig betydelse och den 
särskrivna formen en mer konkret bety-
delse. Båda är alltså transitiva, dvs, konst-
rueras med objekt. 

Typen fasthålla - hålla fast, avhyvla - 
hyvla av, där det inte finns annat än en 
viss stilskillnad mellan alternativen. 

1 fråga om typ 4 sägs det i Svenska 
skrivregler (s. 38): 

"Konstruktion med fristående partikel 
är numera normalform i de flesta texter,  

medan de sammansatta formerna tillhör 
framför allt texter av mer formell typ." 

Ett problem är att gränsen mellan verb 
av typ 3 och typ 4 inte är alldeles klar. 
Sålunda gör en del personer skillnad mel-
lan t.ex. överta (en syssla) och ta (passage-
rare) över (ett vattendrag) eller inställa 
(en föreläsning) och ställa in (bilen). För 
andra är det naturligt att använda den 
särskrivna formen i alla sammanhang, allt-
så även ta över en syssla eller ställa in en 
föreläsning. På den här punkten varierar 
folks språkkänsla helt enkelt. 

Det som insändaren säger om intransi-
tiva verb kan avse partikelverb i absolut 
användning, dvs, utan utsatt objekt, t.ex. 
När han blev tvungen att ställa in, så fick 
hon ta över, Kan du inte stänga av? 1 såda-
na fall föredras särskriven form. Möjligen 
kan ibland engelska förebilder ha påverkat 
det svenska språkbruket, t.ex. take over i 
absolut användning. 

Det kan vara intressant att veta att bru-
ket när det gäller partikelverb har skiftat. 
Tidigare kunde man särskriva också såda-
na som vi numera måste skriva ihop. 1 
dikten "Hjälten" från 1813 skrev Tegnér: 

Evigt kan ej bli det gamla 
ej kan vanans nötta läxa 
evigt repas opp igen. 

* 

Med procent avses inte ett tal under noll, 
utan en relation till något annat tal, ut-
tryckt i hundradelar av detta. Med delar 
anges ett tal under ett, inte under noll, 
såvida det inte gäller negativa tal, som ju 
kan vara hur stora eller hur små som helst. 

Det finns en skillnad mellan procent och 
procentenhet som lättast kan visas med ett 
exempel. 

Röstetal för olika partier brukar anges i 
procent av de avgivna rösterna. Låt oss 
säga att ett parti vid ett val har fått 10 % 
av rösterna och vid nästa val 15 % av rös-
terna. Partiet har då ökat sitt röstetal med 
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50 procent, dvs, med hälften av 10. Man 
kan också säga att partiet har ökat sitt 
röstetal med 5 procentenheter, dvs, med 
en tjugondel av de röstande. 

Uttrycket procentenhet används alltså 
för att ange en förändring i sammanhang 
där redan grundmåtten brukar anges som 
procent av något. 

Att vi kan göra sådana distinktioner är 
väl inget att resa borst för. 

När å andra sidan uttrycket procenten-
het används tanklöst, utan att det är fråga 
om något annat än procent, då reser jag 
också borst. 

Margareta Westman 

Ett media? 
Så här står det på sista sidan i 1992 års 
telefonkatalog "Privatpersoner A—O Gö-
teborg", som råkar vara den katalog jag 
har närmast till hands: 

Det kanske kommer som en överrask-
ning, men Sveriges mest spridda och läs-
ta media är inte en dagstidning. Det 
finns ett media, som når samtliga hus-
håll och företag i hela landet 

Får man tycka att det ser gräsligt ut - eller 
visar det bara att man är hopplöst förstoc-
kad? 

Anna-Stina Alvin, Göteborg 

Det är reklambyråjargong att tala om "ett 
media". För de flesta av oss andra låter 
det fel och konstigt och därför inte särskilt 
lyckat i texter som riktar sig till andra än 
annonsbyråer. 1 Svenska skrivregler (s. 
42) avråds uttryckligen från användningen 
av media i singular. 

Margareta Westman 

Få, färre, färst 
Jag har länge irriterats av en brist i det 
svenska språket - avsaknandet av en su-
perlativform till ordet få. 

Tänk Er en värld där de flesta har hund-
ra äpplen. Kalle har bara tio stycken äpp-
len - han har få äpplen. 011e har bara fem 
äpplen - han har färre. Stackars Sven har 
bara två äpplen. Av de tre kamraterna har 
han ??? äpplen. 

Att säga minst är ju omöjligt, eftersom 
Svens äpplen är lika stora som 011es och 
Kalles. Ändå ses detta alternativ ofta an-
vändas i svenska skrifter. 

Jag kan inte se någon logisk förklaring 
till att det inte finns någon superlativform 
av ordet få. Personligen tycker jag att färst 
vore ett bra alternativ. 

Ola Richardsson, 
tidningen IDAG, Malmö 

Under ordet få i SAOB anges två äldre 
superlativformer: fåast och färst. 1 en an-
märkning sägs dock att man istället för 
den "numera obrukliga" superlativen an-
vänder uttryck som "det minsta antalet" 
eller superlativ av fåtalig. Artikeln i ord-
boken är tryckt 1926. 

1 Östergrens Nusvensk ordbok anges 
endast superlativen färst och då med kom-
mentaren "ytterst sällsynt". Artikeln står i 
band nr 2, som också är tryckt 1926. 

1 moderna ordböcker och ordlistor an-
ges ingen superlativ alls till få, färre. 

Man kan alltså säga att vi har en lucka i 
språket på den här punkten. Men det är 
ingen tvekan om att först är den form som 
ligger närmast till hands att fullborda se-
rien få, färre. Det liknar mönstret i andra 
vanliga adjektiv som stor, större, störst; 
grov, grövre, grövst. Även adverbet illa, 
värre, värst visar samma mönster. 

Helt obruklig är nog inte superlativen 
först heller; problemet är att då den an-
vänds är det kanske oftast lite tillfälligt 
skämtsamt i talspråk, och sådant registre-
ras sällan i ordböcker. Vi menar dock att 
den väl skulle försvara sin plats som nor-
mal böjningsform i vårt språk. 

Margareta Westman 
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