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Handlingsprogram för svenska språket 
Många har börjat oroa sig för vad som kan hända med svenska språket i fram-
tiden. Det gäller till exempel hur medie- och IT-användningen kan påverka 
språkbruket men det gäller också vad en ökad europeisk och global integre-
ring kan innebära för svenska språket. 

Den sista april beslöt regeringen ge Svenska språknämnden i uppdrag att 
analysera situationen för svenska språkets bestånd och utveckling och att utar-
beta ett förslag till handlingsprogram. 

1 det här numret presenterar artikeln "Behöver vi en nationell språkpolitik?" 
en början till arbetet med handlingsprogrammet. Artikeln är skriven av nämn-
dens ordförande Ulf Teleman och dess sekreterare Margareta Westman och 
återgår på deras föredrag vid det senaste nordiska språkmötet. 

Dessutom innehåller tidskriften en artikel om språket i domstolarna förr och 
nu av Birgitta Blom, tidigare hovrättspresident i Svea hovrätt. 

Här framläggs också årets lista över nya ord som är utarbetad av Lena Mo-
berg på Språknämndens sekretariat. 

Som vanligt finns också insändare och frågor och svar. Trevlig sommar 
önskas läsekretsen! 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. Det 
gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av allmänt intresse. 

Runebergs kundkrets 
Leif-Rune Strandells artikel i Språkvård 
1/97, som vänder sig mot ett tilltagande 
bruk av ordet kund utanför den kommer-
siella sfären, väcker spontant sympati. 
"Det är skillnad på att vara kund och 
patient", heter det, och man inser vilken 
distinktion han vill skydda. 

Men en andra tanke inställer sig: Har 
det inte funnits en äldre, mer obestämd 
och inte alls affärsrelaterad användning 
av ordet? 1 minnet rinner några rader ur 
Fänrik Ståls sägner som lyder "Ännu så 
händer det mången stund, / då vid kväl-
lens trevliga härd / man träffar från kri-
get en gammal kund / att man talar om 
Lotta Svärd". 

Runebergs diktcykel visar sig innehål-
la ett par ställen till att åberopa. Major 
von Konow säger uppskattande till korp-
ral Brask: "Bliv, som du var, min när-
maste man och kund, / en sådan har man 
gagn av i nödens stund". Och om en 
ryktbar rysk general sägs det att "plöts-
ligt, mitt i glädjens stund, / kom Kulneff 
som en obedd kund". Jag har inte hittat 
ordet annat än i rimställning, men ändå. 

Strandells exempel fängelsekund tar 
också lite grann udden av hans egen kri-
tik. 

Allan Lundberg, Märsta 

Vad och vart 
Ett fall ur serievärlden: Är Cathys an-
vändning av det interrogativa adverbet 
vart i stället för det interrogativa prono-
menet vad ytterligare ett exempel på hur 
ordet vart utbreder sig mer och mer? Att 
skilja mellan var och vart tycks bli svå-
rare och svårare för allt fler, men nog 
borde man kunna skilja mellan vad och 
vart! Eller är det en tänkt retroflex 
("tjockt t") i ett tänkt var + konsonanten 
i tog som ställt till bekymmer? 1 snabbt 
talspråk kan man ju höra en tänkt retro-
flex i detta läge. Får vi i alla fall be om 
en skärpning i serievärlden, som ju för 
många unga kanske blir deras första 
möte med det skrivna språket. 

Med språklig hälsning 
Stefan Hjelm, Bromma 

lUR KUWE d46LR4 MYci 
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Ulf Teleman 	Behöver vi 
Margareta 
Westman 	en nationell språkpolitik? 

Svenska språket har mycket länge varit så självklart i Sveri-
ge att vi inte har behövt någon speciell språkpolitik. Hur 
situationen kan bli i framtiden diskuteras här av Ulf Tele-
man, ordförande i Svenska språknämnden, och Margareta 
Westman. 

Nationalspråkens villkor håller på att 
ändras i en värld av europeisk och global 
integrering. Det är ingen orimlig följd av 
att själva nationalstaten som idé och 
företeelse håller på att omprövas och 
omdanas. Vårt land utgör inget undantag 
och inte heller vårt språk. 

Detta har lett oss till frågan om det 
inte nu är dags att vi i Sverige borde 
börja driva en mer offensiv linje för att 
formulera mål och diskutera medel för en 
samhällelig språkpolitik. 1 den svenska 
kulturdebatten och kulturpolitiken har 
svenska språket varit praktiskt taget 
osynligt, till exempel i den stora kultur-
utredningen 1996; man har fattat bety-
delsefulla utbildningsbeslut utan explicit 
diskussion av de involverade språkpoli-
tiska perspektiven. Svenska språket har 
hittills varit så självklart i Sverige att 
man inte har tyckt sig behöva diskutera 
dess position. 

Frågan är alltså om inte staten bör for-
mulera ett särskilt åtagande när det gäller 
språket och dess villkor. Liksom man gör 
konsekvensbeskrivningar i fråga om mil-
jön och om jämlikheten när det gäller 
klass och kön för olika beslut, borde man 
kanske göra beskrivningar av de språkli-
ga konsekvenserna av formulerade mål-
sättningar på olika områden. 

Den osäkerhet vi känner inför frågan  

om en nationell språkpolitik är helt klart 
något vi delar med politikerna själva, 
inte bara i Sverige utan i många europe-
iska länder. En trevande diskussion har 
börjat också för de stora språken som 
tyska och franska, men det är ingen tve-
kan om att problemen är annorlunda och 
större för nationalspråken i de mindre 
staterna: de nordiska länderna, Grekland, 
Portugal, Nederländerna. 

Svenskans ställning i Sverige 
Efter tusen år av uppodling är svenska 
språkets ställning i Sverige stark: Vi har 
ett sammanhållet territorium där sven-
skan är oomstritt huvudspråk, även om 
det finns två gamla språkminoriteter, 
kanske 25000 finsktalande i Tornedalen 
och omkring 9000 samisktalande mot ca 
8 miljoner svensktalande. Även för in-
vandrarna är svenska det språk som 
används i kommunikationen mellan olika 
grupper och mellan invandrare och in-
födda. Därtill finns utanför Sverige den 
svenskspråkiga minoriteten i Finland, de 
cirka 300 000 finlandssvenskarna som 
kulturellt och litterärt har haft stor bety-
delse för svenska språkets utveckling. 

Den svenska språkgemenskapen har 
en lång historia som ger basen för språk-
lig identitet. Vi har ett standardiserat 
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skriftspråk med ordböcker och beskriven 
grammatik och en väldokumenterad 
språkhistoria. Läskunnigheten är hög 
både bland skolungdomar och bland 
vuxna svenskar enligt internationella un-
dersökningar; vi läser böcker och fram-
för allt tidningar. 

Det finns en omfattande och levande 
skönlitteratur på svenska, med dikter, 
dramatik, romaner, noveller. Men också 
andra än yrkesförfattare skriver. På sena-
re år har det blivit allt vanligare med för-
fattarverkstäder eller skrivarstugor, verk-
samheter dit människor med olika bak-
grund söker sig för att få ägna sig åt att 
skriva skönlitterärt. Många skriver regel-
bundet i sitt arbete, men också för lust-
skrivande finns alltså ett stort intresse. 

Den språksituation som råder för 
svenskspråkiga i Sverige för närvarande 
kan sammanfattas så här. Vi lever alla i 
olika sfärer, en privatsfär som rör hem-
met och det vardagliga arbetslivet. Dess-
utom deltar vi i eller får del av olika 
offentliga verksamheter, den svenska 
samhällssfären, det mesta förmedlat ge-
nom massmedierna, radio, TV och tid- 

ningar. För det tredje nås vi i högre eller 
lägre grad av impulser och information 
från världen utanför, den globala sfären, 
också det förmedlat av massmedierna. 
(Figur 1.) 

1 alla de tre sfärerna är någon form av 
språk det fundamentala kommunika-
tionsmedlet. Även om vi betraktar sven-
skan som ett i någon mening enhetligt 
språk, vet alla att det finns varianter, att 
svenskan till vardags kan låta ganska 
olika. Barn som växer upp tillägnar sig 
normalt omgivningens vardagsspråk, 
som i figuren kallas närspråk. Det finns 
alltså olika varianter av svenskt närspråk. 
Men i och med att man börjar skolan och 
lär sig läsa och skriva kommer man i 
kontakt med standardspråket, den form 
av svenska som hör samhällssfären till, 
framför allt i skrift men också i tal, 
åtminstone som en riktpunkt. Därtill lär 
vi oss tidigt att man i kontakt med värl-
den utanför Norden måste använda andra 
språk. 

Någon form av standardsvenska an-
vänds än så länge inom alla domäner i 
vårt samhällsliv, inom skola och utbild- 

Figur 1. Språkbrukssfärer 

PRIVATSFAR SAMHALLSSFAR GLOBAL SFAR 

hem skola, utbildning 
sjukvård M sjukvård M medicin 

E teknik E teknik 
D forskning D vetenskap 

umgänge 1 offentliga 1 internationell 
angelägenh. politik 

fritid E kulturliv E kulturindustri 
arbetsplats R näringsliv R kommersiell 

verksamhet 

närspråk standardspråk 

svenska 
------------ 

engelska 
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ning, teknik och vetenskap, politik och 
administration, näringsliv, kultur och un-
derhållning. Kommer den ställningen att 
undergrävas? 

1 samband med europeisering och gb-
balisering kan man konstatera en fortgå-
ende domänförlust för svenskan till 
framför allt engelskan av den språkliga 
kommunikationen på vissa områden: 
ekonomi (företagsledning i multinatio-
nella företag, handel), vetenskap (tekno-
logi, naturvetenskap, medicin men också 
i stigande grad samhälisvetenskaper och, 
om än i mindre grad, humaniora), popu-
lärkultur (musik, TV), politik och admi-
nistration. Detta har i sin tur börjat bädda 
för framväxten av en mer eller mindre 
tvåspråkig europeisk elit, något som man 
nog får räkna med redan i ett rätt snävt 
tidsperspektiv. 

Det finns nu en klar tendens att mitt-
kolumnen i figur 1 utarmas eller kommer 
i kläm. Å ena sidan sker detta genom en 
generell försvagning av den samhälleliga 
sfären, t.ex. genom att somlig politisk 
kommunikation reduceras till prat och 
underhållning eller personaliseras genom 
att grundläggande motsättningar framstår 
som olika massmedialt lanserade indivi-
ders tycke och smak. Å andra sidan sker 
en fortskridande specialisering och inter-
nationalisering av andra delar av den 
samhälleliga kommunikationen inom ve-
tenskap, näringsliv och politik. 

Antag t.ex. att naturvetenskaperna, in-
klusive de medicinska vetenskaperna, 
blir enspråkigt engelska, att man alltså 
inte kan utöva dem på svenska. Vad har 
det för konsekvenser för nationell miljö-
debatt och miljöpolitik om inte experter-
na kan delta? Vad betyder det för sjuk-
vården om den skils från den medicinska 
vetenskapen av en språklig järnridå? Kan 
det finnas någon vettig demokratisk de- 

batt, planering och politik om vård och 
miljö i så fall? 

För ungdomsskolan gäller att om eng-
elska skulle bli det normala undervis-
ningsspråket på svenska skolor kan det få 
mycket djupgående verkningar på det 
svenska samhället. Och det har att göra 
med vad undervisning egentligen inne-
bär. 1 skolan får man kunskap om fakta, 
tankar och teorier på många områden, 
men samtidigt lär man sig också hur 
man talar om saker och ting, vad den ena 
eller andra företeelsen kallas. (För närva-
rande bedrivs i rätt stor utsträckning un-
dervisning på engelska vid många gym-
nasieskolor i Sverige, jfr Hyltenstam 
1996.) 

Vilka är riskerna med att införa ett 
främmande språk som allmänt undervis-
ningsspråk i Sverige? 

Ungdomarna kommer i framtiden inte 
att utan problem kunna tala på svenska 
om det svenska samhällslivet, de kom-
mer att få svårt att finna svenska ord för 
företeelser inom politik, ekonomi, kultur, 
historia, natur och miljö osv. 

Den engelska som normalt utbildade 
svenska lärare behärskar kommer att 
under överskådlig tid vara mindre nyan-
serad och säker än vad deras svenska 
språkbehandling är. Vi svenskar inbillar 
oss gärna att vi kan engelska, men de 
allra flesta av oss gör inte det tillräckligt 
bra för att förstå nyanserade resonemang 
i detalj och ännu mindre för att uttrycka 
sådana. Risken finns att vi vänjer oss vid 
ett approximativt förhållningssätt till 
olika ståndpunkter. Man fattar på ett 
ungefär och tvingas i många lägen att 
säga det man kan, inte det man verkligen 
menar. Man blir helt enkelt lite dumma-
re. Detta gäller naturligtvis också för 
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lärare. Och hur blir begreppsbildningen 
hos eleverna då? 

Det kan bli en språklig uppdelning av 
gymnasieprogrammen på så vis att mer 
praktiska utbildningar sker på svenska 
och mer teoretiska sker på engelska. En 
annan tänkbar uppdelning kan ske mel-
lan starkt motiverade elever (och föräld-
rar) och de andra. 1 båda fallen kan resul-
tatet bli mycket skarpare klyftor mellan 
olika befolkningsgrupper än vi redan har. 

Elever med dålig språkbegåvning pre-
sterar sämre i det ämne där de undervisas 
på ett främmande språk. Mister vi här-
igenom i onödan t.ex. goda tekniker på 
mellannivå? 

Så småningom kommer läroböcker för 
gymnasiet inte att ges ut på svenska. 1 så 
fall har svenska språket förlorat ett verk-
ligt väsentligt användningsområde. 

För den enskilda eleven kan uppdel-
ningen i ett kunskapsspråk (engelska) 
och ett vardagsspråk (svenska) på längre 
sikt leda till att avståndet mellan ratio-
nellt tänkande och mänskligt kännande 
blir längre och svårare att överbrygga i 
hans eller hennes framtida verksamhet. 

Om vi låter prestigetänkande och fram-
gångsdrömmar styra skolpolitiken kan vi 
utan att egentligen vara medvetna om 
vad som har hänt plötsligt stå där i en 
situation som liknar den i flera gamla 
kolonier. 1 Botswana t.ex. har man sedan 
några decennier undervisat på landets 
talspråk, setswana, under de första åren 
på lågstadiet och därefter gått över till 
engelska som undervisningsspråk. Men 
under påverkan från föräldrarna har rege-
ringen nu beslutat att införa engelska 

som undervisningsspråk från årskurs två, 
trots protester från de flesta lärarna som 
anser att det inte kan fungera (Janson 
1996). 

1 förlängningen av en sådan utveckling 
kan man föreställa sig att svenskan blir 
degraderad till ett hemmaspråk och att 
böcker och tidningar som utges på sven-
ska blir av enklare slag, medan kvalifice-
rade texter trycks på något storspråk. 
Man kan spekulera i om en sådan för-
skjutning kommer att drabba den i ett 
internationellt perspektiv höga läskun-
nigheten i Sverige. 

Det vi förordar är naturligtvis inte att 
man ska upphöra med att undervisa på 
engelska i ungdomsskolor. Men det 
måste göras så att elevernas förmåga att 
använda svenska på alla områden inte 
blir eftersatt utan får maximalt goda 
omständigheter att utvecklas. Hela verk-
samheten bör utvärderas kontinuerligt, 
även med hänsyn till läromedel och till 
elevernas språkutveckling i svenska. Det 
vore en rimlig uppgift för Skolverket: här 
handlar det om en genuint nationell 
fråga. 

Att bevara och 
stärka svenskan 
Det finns två skäl till att svenskan ska 
bibehållas som ett fullfjädrat språk på det 
territorium där den nu används. Det ena 
argumentet kan vi kalla demokratiargu-
mentet, det andra effektivitetsargumen-
tet. 

Demokratiargumentet utgår dels från 
det tills vidare oargumenterade postulatet 
att vi vill behålla svenskan som moders-
mål (hemspråk) för våra barn och deras 
barn framöver och dels från insikten om 
att det tar århundraden att uppnå en total 
tvåspråkighet gällande alla områden och 
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alla delar av befolkningen - om nu detta 
någonsin är möjligt. Att ge upp svenskan 
som språk för all samhällelig kommuni-
kation eller för delar därav till förmån för 
ett eller flera främmande storspråk inne-
bär därför att vi tvingas acceptera att de 
flesta medborgare av språkliga skäl un-
der mycket lång tid har en reducerad för-
måga som deltagare i denna kommunika-
tion. 

En dansk debattör har sagt att demo-
krati för danskarnas del inte är möjlig i 
EU förrän alla danskar kan läsa Financial 
Times. Det kan vara mycket att säga om 
denna prognos och dess formulering, 
men de flesta håller nog med om att en 
demokrati förutsätter en gemensam 
utomparlamentarisk offentlighet på ett 
språk som alla begriper. 

Vi talar om demokratiargument efter-
som vi vet att tvåspråkighet på väg mot 
det tillstånd som den danske debattören 
nämner kommer att vara mycket ojämnt 
fördelad. Fullständig behärskning av två 
språk som låt oss säga svenska och eng-
elska för alla svenskar tar det mycket 
lång tid att uppnå. Under mellantiden blir 
här som på andra håll kunskaper i stor-
språket en knapp kulturvara som framför 
allt eliten och dess barn tillgodogör sig. 
Vad vi har att se fram emot är alltså med 
all säkerhet inte ett språkligt tvåtredje-
delssamhälle utan snarare ett språkligt 
fjärdedelssamhälle där tre fjärdedelar av 
befolkningen är mer eller mindre ute-
stängda från politiken av språkliga skäl. 
Det är nog rätt få som tycker att en sådan 
situation är något att stå efter. 

Det andra argumentet, alltså effektivi-
tetsargumentet, är lite mera komplice-
rat. Resonemanget är följande. Kulturer 
hålls ihop av språk. Inte minst i dagens 
genomkommersialiserade värld hotas 

kulturerna av likriktning om inte språkli-
ga gränshinder bromsar och ger en viss 
tid för eftertanke. Argumentet utgår ock-
så ifrån att olika kulturer är kreativa på 
olika sätt och att denna pluralism är en 
viktig motor för utvecklingen i vår värld. 
(Argumentet liknar skälen för biologisk 
mångfald.) Vi tror att detta är en riktig 
tanke utan att nödvändigtvis förskriva 
oss till en språklig relativism, som inne-
bär att det är språket som helt och hållet 
styr vår världsuppfattning. Det som ger 
kulturerna självkänsla och rikedom är att 
de språk som bär upp dem är samhälleli-
ga språk, att de bär upp offentligheter. 
Det finns gott om exempel på att språk 
som bara är talspråk och hemspråk inte 
kan definiera och hålla ihop en kraftfull 
kultur. 

På vägen mot ett enat Europa där ett 
eller flera främmande språk dominerar i 
politiken och det offentliga samtalet 
skulle vi som demokratiska aktörer få 
klara oss med ett språk som endast få av 
oss fullständigt behärskar. Vi kommer att 
märka att vi inte är tillräckligt skarpsin-
niga, kreativa eller roliga på detta språk 
som ändå blir vår andes stämma i värl-
den på de arenor där sådana ekonomiska 
och politiska beslut tas som tidigare togs 
på svenska i Sverige. 

Men ett bevarande av de nationella 
språken och deras kulturer är bara hälften 
av effektivitetsargumentet. För maximal 
effektivitet och kreativitet är det nödvän-
digt med många och goda budbärare 
mellan kulturerna. Eller i klartext: lika 
viktigt som det är att nationalspråken 
fortsatt stärks, lika viktigt är det att varje 
land disponerar över en hög grad av fär-
dighet i främmande språk. Ty i sista hand 
är det impulserna mellan kulturerna som 
ger maximalt utbyte. Detta är emellertid 
något annat än att likrikta hela världsde- 
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lens offentlighet. Gör vi det, försvinner 
mångfalden, de kvalificerade alternativen 
som kan påverka och stimulera varandra. 
Om de olika språken inte längre är bärare 
av olika offentligheter är fältet fritt för 
kommersialisering och likriktning av 
politik, ekonomi och (språkbunden) kul-
tur. 

Detta - här skissartade - resonemang 
leder alltså fram till att vi bör göra allt 
för att bevara och stärka svenskan som 
offentligt språk, samtidigt som vi också 
bör göra allt för att öka flerspråkigheten i 
befolkningen. 

Vi tror vidare att inte bara flerspråkig-
heten utan också översättarkompetensen 
mellan olika språk måste stärkas. Detta 
är inte detsamma som att uppställa full-
ständig flerkommunikativ kompetens 
som mål. Inte minst för småspråkens del 
är den kontrastiva kunskapen viktig: 
översättningsförmåga gör det möjligt att 
hålla isär de involverade språken. Endast 
den som är medveten om de olika språ-
kens rikedomar och särart är skyddad 
mot den typ av påverkan som alltid ska-
dar den svagare. 

Ett intressant diskussionsämne är om 
Sverige ska satsa på ett starkt lingua 
franca - dvs, engelskan - som det över-
gripande språket för internationell kom-
munikation eller om man i stället ska 
verka för en mer pluralistisk modell som 
innefattar dels de traditionella stora 
främmande språken som tyska, franska, 
ryska och spanska, men också de andra 
invandrarspråken, vare sig de är europe-
iska eller ej. Det kulturella effektivitets-
argumentet talar entydigt för den senare 
modellen, som också relativt sett stärker 
svenskan gentemot engelskan. Men vill 
man ha en samlad politisk offentlighet 
för t.ex. EU, verkar det rimligare att gå 
in för fortsatt stöd åt engelskan som nog  

blir svår att ersätta som språk för överna-
tionell kommunikation. 

Frågan om svensk politik visavi olika 
främmande språk, t.ex. i skolan, är en 
utomordentligt viktig fråga som vi dock 
här lämnar därhän. 

Språkplanering och 
språkpolitik 
Man kan se språkpolitik som en speciell 
form av språkplanering. Vad språkplane-
ring är finns det många bud om, men 
vanligen brukar man säga att det är fråga 
om ett mer eller mindre systematiskt, 
principanknutet, långsiktigt arbete med 
att lösa språkliga problem på olika nivåer 
i samhället. Det är naturligtvis långt ifrån 
klart vad man kan avse med "språkliga 
problem", men vi menar att Cooper i 
sin standardhandbok om språkplanering 
(Cooper 1989, s. 119-120) har rätt när 
han understryker att problemen formule-
ras utifrån: intressena bakom språkplane-
ringen är inte språkliga utan har att göra 
med politisk makt, ekonomisk ändamåls-
enlighet etc. Dvs, det är vissa politiska 
mål man vill uppnå genom språkplane-
ring. Det är inte språket eller språkbruket 
i sig som är målet. 

Språkplaneringen brukar delas upp i 
två delar: statusplanering, som handlar 
om språkets funktionsdomäner, och kor-
pusplanering - ett konstigt namn som 
dock har etablerat sig - som liknar det vi 
här i Norden kallar språkvård, sprogrøgt 
etc. och som omfattar sådant som (a) 
skrift och stavning, (b) standardisering 
(av språket, särskilt skriftspråket, inom 
ett visst territorium), (c) modernisering, 
t.ex. så att ordförrådet svarar mot det 
moderna samhällets kommunikationsbe-
hov (Cooper 1989, s.125). 

Språkpolitik är den form av språkpla- 
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nering som bedrivs med politiska medel, 
i sista hand och framför allt genom 
beslut av regering och riksdag men också 
på andra nivåer, t.ex. i regelverk och 
praxis inom statliga myndigheter, som en 
följd av politiska beslut. 

Språkpolitik innebär ofta en reglering 
av förhållandet mellan två eller flera 
språk inom ett område som i vissa hänse-
enden är självstyrande (EU, nuvarande 
nationer, regioner, kommuner). Själva 
begreppet språkplanering har kommit att 
förknippas i första hand med språkför-
hållandena i befriade länder i tredje värl-
den. Vanligen brukar språkpolitik gälla 
förhållandet mellan ett majoritetsspråk 
och olika slag av minoritetspråk eller ett 
gammalt kolonialspråk och ett eller flera 
inhemska språk i en f.d. koloni. Men det 
kan också handla om förhållandet mellan 
varianterna av ett språk, t.ex. standard-
språk och dialekter. Ytterligare en möj-
lighet är förhållandet mellan det natio-
nella språket och främmande språk. 
Språkpolitik i Sverige skulle alltså hand-
la om t.ex. de inhemska och de invandra-
de minoriteternas språk i förhållande till 
svenskan, om svenskan i förhållande till 
de övriga nordiska språken (jfr t.ex. den 
nordiska språkkonventionen från 1987), 
och om svenskan i förhållande till andra 
nationalstaters språk eller till internatio-
nella hjälpspråk av typ esperanto eller 
latin eller till internationellt dominanta 
språk, oavsett deras status som nationella 
språk, såsom svenskan i förhållande till 
engelskan. 

Språkpolitik handlar alltså nästan all-
tid om maktförhållandet mellan olika 
språk eller språkvarianter inom ett visst 
område. Ofta tänker vi då i termer av att 
skydda eller främja ett språk eller dess 
brukare. 1 första hand gäller det medbor-
garnas rätt och/eller skyldighet att använ- 

da det ena eller andra språket i olika 
sammanhang (domäner), framför allt 
inom olika slag av offentlighet. (Språket 
i hemmen är däremot medborgarnas pri-
vatsak. Det varken kan eller bör omfattas 
av språkpolitik.) 

Man kan också sätta språket som 
sådant i fokus: det är då kanske det ena 
språket som ska stärkas gentemot det 
andra så att det inte förlorar domäner 
eller brukare. 1 båda dessa fall handlar 
det om språkpolitik som rör språkets 
användning inom olika funktionsdomä-
ner, dvs. statusplanering. Men den andra 
sidan av saken är förstås korpusplane-
ringen: det skyddade språket måste 
kunna skrivas, det måste vara standardi-
serat och standarden måste bevakas och 
utvecklas i takt med samhällets utveck-
ling. 

Olika sorters språkpolitik 
För att få ett begrepp om vad språkpoli-
tik är kan vi inte bara erinra oss distink-
tionen mellan korpus- och statusplane-
ring utan också ta hjälp av några andra 
distinktioner: explicit och implicit språk-
politik, skall- och bör-regler, mål och 
tillämpning. 

(a) Man kan tala om implicit (omedve-
ten, underförstådd) och explicit (kodifie-
rad) politik. Den implicita språkpolitiken 
handlar inte öppet om språk utan om 
andra förhållanden men reglerar eller på-
verkar dessa på ett sätt som får konse-
kvenser för språket. Besluten tas utan att 
man öppet diskuterar den språkliga 
aspekten och själva besluten nämner inte 
språkliga mål eller innehåller några för-
sök att säkra dem. Implicit språkpolitik 
har det bedrivits mycket i Sverige men 
den explicita språkpolitiken för svenska 
språket är nästan icke-existerande. (Ty- 
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piskt är att man i den politiska debatten 
talar rätt mycket om identitet men inte så 
mycket om språk. Eller man försöker 
som hastigast visa att identitet inte förut-
sätter språk och därför kan lämnas ur 
räkningen. Identiteten som svensk är inte 
avhängig av ett offentligt svenskt stan-
dardspråk, menar man. Härför räcker det 
med svenska som hemspråk eller - om 
tom. detta dör ut - med köttbullar och 
midsommarfirande.) 

(b) Den tydligaste formen för språkpo-
litik är den som leder till antagandet av 
en lag. Man kan då skilja mellan lagar 
och förordningar som anger vad som 
skall och inte får göras och lagar och för-
ordningar som anger vad som bör göras. 
1 det senare fallet leder den nationella 
språkpolitiken snarast till vad man skulle 
kunna kalla ett nationellt språkprogram 
eller en nationell språkpolicy. 

När språkpolitiken innebär beslut på 
olika nivåer om vad som skall göras har 
också den beslutande nivån kontroll- och 
sanktionsmöjligheter att sätta in (fängel-
se, ekonomiska straff, förlust av tjänst 
etc.). Det kan här vara intressant att skil-
ja mellan språkbestämmelser som gäller 
alla medborgare och språkbestämmelser 
som gäller inom den politiska och admi-
nistrativa apparaten, dvs, bestämmelser 
som reglerar myndigheternas eget språk-
bruk, språkbruksregler för de offentligt 
anställda. 

Om riksdagen eller en myndighet tar 
beslut om vad som bör göras, dvs, beslu-
tar om ett språkprogram, är läget lite 
annorlunda. Beslut av denna typ kan 
sägas ange en målsättning som ger ramen 
för kommande beslut som kan få språk-
politiska konsekvenser, ett åtagande att 
inte handla i strid med programmets mål. 
Förutsatt att språkprogrammet tillkommit 
i en hederlig demokratisk miljö ska t.ex.  

framtida utbildningsbeslut inte strida mot 
språkprogrammet. Trots att inga sanktio-
ner är knutna till programmet kan det 
ändå fungera utåt, dvs, för medborgare 
och organisationer som inte tillhör den 
samhälleliga apparaten. Dels uttrycker 
bör-beslutet en norm eller normalitet och 
kan därmed vara en faktor i stabilisering 
eller förändring av människors attityder. 
(Det har för övrigt sagts att också skall-
beslut framför allt har betydelse för män-
niskors attityd till språk men inte i sig 
påverkar deras språkbruk.) Dels kan det 
finnas instrument som stimulerar till rea-
lisering av programmet, framför allt möj-
ligheter till att med offentliga medel 
belöna och ekonomiskt stödja sådant 
som leder till uppnåendet av målen. 

(c) Man kan tänka sig flera nivåer eller 
steg i språkpolitiken liksom i annan poli-
tik. Överst står ett mål eller princippro-
gram, ett bör-mål. På nästa nivå, där till-
lämpningen sker, fattas förpliktande be-
slut som reglerar språkbruk och språkun-
dervisning etc. i olika sammanhang. På 
nästa nivå konkretiseras reglerna vidare i 
än mer specifika förordningar. Precise-
ringen sker olika för olika områden inom 
den samhälleliga verksamheten. De är 
ofta också knutna till myndigheter med 
särskilt ansvar inom dessa områden: det 
översta målet får som konsekvens målen 
på nivå två osv. 

En språkpolitik fungerar säkert dåligt 
om den byggs på sanktioner och polisiär 
kontroll. Kärnan i den måste i stället vara 
dels att medborgarna känner behov av 
det som målsättningen formulerar och 
dels därefter att samhället ger möjlighe-
ter för medborgarna att handla i samsvar 
med sina värderingar. Om det t.ex. gäller 
att stödja ett minoritetsspråk är den vikti-
ga uppgiften att visa att det är värdefullt 
för hela samhället att det finns folk som 
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talar och skriver detta språk (så att både 
majoritetsspråkbrukarna och minoritets-
språkbrukarna blir övertygade) och att ge 
möjligheter att utveckla språket och 
språkkunnandet för tillräckligt många i 
befolkningen. Medborgarna måste bli 
medvetna om problemet, de måste ha 
någorlunda tydliga föreställningar om 
vad som är bra. Först därefter kan språk-
politiken realiseras i konkreta beslut vil-
ka uppfattas som legitima. 

Genomföringen sker som sagts ofta i 
flera steg. Man kan ställa emot varandra 
påverkan genom regler och påverkan 
genom exempel. Reglerna förs t.ex. ut i 
handböcker och genom skolundervis-
ningen. Men mycket ofta sker den avgö-
rande påverkan inte genom regler utan 
genom kanoniska texter. För språkplane-
ringen gäller det alltså att respekteras av 
den elit som skriver socialt och inne-
hållsligt inflytelserika texter. Ett svenskt 
exempel är Selma Lagerlöfs Nils Hol-
gersson där avskaffandet av verbens plu-
ralformer i replikerna var resultatet av 
påverkan från radikala språkvetare. Det 
var en lärobok i geografi som lästes av 
generationer av skolbarn. Därigenom på-
verkades deras hållning i fråga om vad 
som var korrekt och bra svenska. 

Innan vi går vidare och diskuterar 
språkpolitiska handlingsmöjligheter ska 
det understrykas att det här bidraget gäl-
ler förhållandet mellan det svenska stan-
dardspråket och de mäktiga språken, 
framför allt engelska. Vi bortser alltså 
från många andra språkpolitiska pro-
blem. Vår artikel behandlar sålunda inte 
korpuspianeringen (standardiseringen) av 
det föränderliga svenska språket. Den 
diskuterar inte heller frågor rörande 
minoritetsspråken i Sverige (samiska, 
rommani, tornedaisfinska och de olika 
invandrarspråken eller teckenspråk). För  

det tredje bortser vi också från den del av 
språkpolitiken som vetter mot de övriga 
nordiska språken. Därmed inte sagt att 
dessa frågor skulle sakna samband med 
en språkpolitik som gäller statuspiane-
ring av svenskan gentemot de stora främ-
mande språken. 

Självklart finns det en tydlig koppling 
mellan status- och korpusplanering. 
Även om svenskan i dag är ett genom-
standardiserat, fullt modernt språk med 
lång skriftspråklig tradition finns här ett 
behov av löpande arbete och upplysning 
för att språket ska fungera allsidigt och 
väl i en föränderlig offentlighet. Vi får 
inte heller glömma att det alltid finns ett 
dialektiskt förhållande mellan språket 
som potential och dess bruk. Förhållan-
det mellan majoritetsspråk och minori-
tetsspråk kan vara intressant: det är fort-
farande en öppen fråga om det i Sverige 
dominerande språket svenska vid tryck 
utifrån försvagas av konkurrensen med 
livaktiga och statligt erkända minoritets-
språk inom sitt territorium eller om en 
välfungerande mångspråkighet inom 
nationen kanske rentav är en styrka. 
Också den tredje här utelämnade aspek-
ten kan vara relevant, eftersom en vid-
makthållen eller utvidgad internordisk 
kommunikation i vissa avseenden kan 
innebära en extra användningsdomän för 
de nordiska nationella språken utan att 
deras giltighet i övrigt reduceras. 

För att summera: Vårt ämne är att dis-
kutera behov och möjligheter av en 
explicit språkpolitik till stöd för sven-
skan gentemot de stora främmande språ-
ken, främst engelskan. Frågan är om vi 
kan formulera generella mål som kan 
vara vägledande i politiken på de områ-
den där beslut berör språkbruket och dess 
villkor. 
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Fullfjädrad svenska 
Vi vill föreslå två grundprinciper som 
vägledande för svensk språkpolitik i Sve-
rige (och i det europeiska samarbetet). Vi 
vill också föreslå att det görs språkliga 
konsekvensutredningar i samband med 
förberedandet av alla politiska beslut 
som kan förväntas påverka svenska språ-
kets villkor samt att det två grundprinci-
perna blir vägledande för beslut och 
myndighetspraxis på skilda samhälleliga 
områden. 

Det två grundläggande målen är föl-
j ande: 

Svenska ska vara ett komplett språk 
i Sverige. 

Svenska ska fortsatt vara det sam-
hällsbärande språket utan inskränk-
ningar i Sverige samt ett officiellt 
språk i EU. 

Målet att svenskan vad som än händer 
ska vara ett komplett språk innebär att 
det ska vara ett språk som kan användas 
på offentlighetens alla domäner. Det 
innebär t.ex. - för att ta ett utsatt område 
- att svenskan också framöver ska vara 
ett språk fullt utrustat för att tala om 
naturvetenskap. Konkret innebär detta att 
språkpolitiken går ut på att svenskspråki-
ga specialister i naturvetenskaperna, tek-
nologin och medicinen ska kunna tala 
och skriva om sina fält på svenska utan 
att trivialisera ämnets innehåll. 

Målet är att språket inte ska vara ett 
hinder för människor med lägre utbild-
ning att skaffa sig information på olika 
områden. Å andra sidan ska språket inte 
heller vara ett hinder för experter att 
delta i den nationella debatten där deras 
kunskaper är väsentliga. 

På motsvarande sätt preciseras kravet 
på svenskan som det samhällsbärande 
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språket utan inskränkningar i Sverige. 
Vad kravet innebär bör preciseras för 
olika användningsområden med hänsyn 
till tal och skrift, i utbildningen, i rege-
ringens och riksdagens arbete, inom 
myndigheterna och mellan myndigheter-
na och medborgarna, i rättsväsendet. Inte 
minst i förhållande till den europeiska 
unionen gäller det att ha en klar språkpo-
litisk linje. Bismarck bestämde på sin tid 
att tyskan skulle vara det politiska språ-
ket i Berlin, och principen lär ha upprätt-
hållits av alla ambassader utom USA:s. 
Så långt vågar vi kanske inte gå i Stock-
holm? Detta mål innebär också att sven-
skans roll som symbolisk nationell till-
gång beaktas. 

Kravet att ett språk ska vara samhälls-
bärande i ett samhälle där många indivi-
der har andra språk till modersmål, det 
kravet måste kombineras med möjlighe-
ter för alla samhällsmedborgare att lära 
sig detta språk. Det i sin tur hänger ihop 
med demokratins krav, möjligheten att 
delta i de gemensamma angelägenheter-
na. 

Den andra sidan av detta krav är att 
alla människor men i synnerhet de som 
har det samhällsbärande språket som 
modersmål måste acceptera större varia-
tion i behandlingen av samhällsspråket, 
alltså inte bara inrikes regional variation 
i tal utan också sådan variation som har 
sin grund i att människor som bor och 
arbetar i Sverige har andra språk som 
första språk och talar bruten svenska. 
Generositet och respekt måste visas 
dessa språkbrukare, inte bara genom 
goda utbildningsmöjligheter i svenska 
utan också genom säkring av tolk- och 
översättarfaciliteter, dubbelskyltning i 
trakter med stora minoriteter etc. 

De två grundläggande målen kommer 
att innebära konsekvensbeslut på många 



områden och nivåer. Låt oss illustrera 
vilken typ av frågor som måste besvaras 
inom några olika samhälissektorer där 
det kan bli aktuellt att ta ställning på kor-
tare eller länge sikt. 

Grundskola och gymnasium: Behövs 
det regler som säkrar undervisning på 
svenska i alla ämnen? Hur ska vi ställa 
oss till att allt större delar av undervis-
ningen på gymnasiet ges på engelska? 
Bör alla lärare ha full svenskspråkig 
kompetens? (Att detta gäller svensk-
lärare verkar självklart - men det är 
inte säkrat i dag.) 

Universitets- och högskoleutbildning: 
Behöver vi regler för språkval vid kur-
ser, läroböcker, tentamina i grundut-
bildning och forskarutbildning? Ska 
svensk språkförmåga vara säkrad i 
examina för t.ex. läkare, jurister, 
ingenjörer? För vilka lärare ska det 
krävas att de har full svenskspråkig 
kompetens? 

Vården: Bör det krävas att anställda i 
vården som möter vårdsökande med 
svenska som modersmål har full-
ständig svenskspråkig kompetens? 
(Många gamla och sjuka har andra 
modersmål, ett problem som måste 
lösas för sig.) 

Medier och bokförlag: Ska seriös in-
formation på svenska garanteras? Mi-
nimikvoter för svenskspråkiga pro-
gram i radio och tv och för svensk-
språkig bokutgivning? 

Varumarknaden: Ska svenskspråkiga 
varudeklarationer och bruksanvisning-
ar krävas? Ska förmåga att hantera 
svenskt alfabet vara ett krav på pro-
gramvara som marknadsförs i Sverige? 

Arbetslivet: Ska patent finnas avfatta-
de på svenska? Ska bruksanvisningar 
och säkerhetsföreskrifter i Sverige 
vara på svenska? Ska arbetskraft från 
andra EU-länder antingen dokumente-
ra svensk språkbehärskning upp till en 
viss nivå eller obligatoriskt delta i 
utbildning i svenska? 

Offentlig miljö: Bör skyltspråket vara 
svenska (även om det också kan finnas 
skyltar på engelska eller på regionala 
minoritetsspråk)? 

Språkservice: Ska utbildning av över-
sättare och tolkar byggas ut för att 
säkra svenskan som samhälleligt språk 
i Sverige och i EU? Ska tolk- och 
översättningsfaciliteter ställas till för-
fogande vid statligt finansierade arran-
gemang så att man kan delta utan full 
kompetens i engelska? 

Språkvård och språkplanering: Bör 
Svenska språknämnden bli ett helstat-
ligt organ med de nuvarande uppgif-
terna men också med uppdraget att 
följa utvecklingen av det svenska språ-
kets villkor och vara statens expertor-
gan i språkpolitiska frågor? 

Språkpolitikens möjligheter 
och risker 
Svenska språknämnden anses av många 
ha en alltför liberal hållning i språkriktig-
hetsfrågor. Nämnden kan också sägas ha 
varit liberal i den meningen att man 
länge varit skeptisk till statliga ingrepp i 
språkplaneringen. Tanken har varit att 
upplysning är bättre än bestämmelser, att 
nämnden bör stå för professionell infor-
mation om de tillgängliga alternativen 
varefter den enskilde ska välja på eget 
ansvar. Nämnden har alltså upplyst sna- 

Sjvåkwhd2/97 15 



rare än föreskrivit. Språkvårdarna har 
kanske dessutom haft en tendens att sitta 
och vänta tills någon frågar snarare än att 
göra egna utspel. 

Språkpolitiskt råder det ännu i vårt 
land idylliska förhållanden. 1 en dansk 
undersökning frågade man efter om 
danskarna var nöjda med sitt språk och 
svaret blev inte oväntat positivt (Lund 
1992). Säkert skulle resultatet bli lika-
dant i Sverige. Ändå menar vi i denna 
artikel att det finns starka skäl att blicka 
framåt och tänka mera aktivt språkpoli-
tiskt. Den globala och europeiska inte-
grationen gör det nödvändigt att vi be-
stämmer oss för vilken väg vi vill att det 
nationella språket och samhällslivet ska 
ta framöver. 

Vi tror att det finns en stor enighet i 
landets befolkning om att det svenska 
språket bör säkras som ett fullfjädrat 
språk också för framtiden. Vår tanke är 
att det nu är rätt tid att politiskt lägga fast 
de språkpolitiska grundsatser som kan 
vägleda de framtida politiska besluten så 
att landet inte hamnar i en språklig situa-
tion där ingen egentligen vill vara. 

De stora språkpolitiska frågorna om 
svenska språkets framtid är inte lätta vare 
sig att ställa eller att besvara. En viktig 
pedagogisk uppgift blir det dessutom att 
visa att det inte behöver finnas någon 
motsättning mellan ett stärkande av det 
svenska språkets betingelser och en fort-
satt ambition att öka tvåspråkigheten i 
befolkningen och inte heller mellan ett 
stöd för nationalspråket svenska och 
satsningarna på minoritetsspråkens vill-
kor i vårt land. 

Det är som ett inlägg i denna knappt 
påbörjade diskussion som den här arti-
keln ska ses. 
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Lena Moberg Några nyare ord i svenskan 
1 följande lista förtecknas ett antal ord och fraser som upp-
fattats som relativt nya i svenskan och som varit aktuella i 
svenska medier under 1996. En del av dem finns belagda 
tidigare men har inte tagits upp i de ordlistor som förut 
publicerats i Språkvård (nr 1 och 4/1987, 1/1989, 1/1990, 
1/1991, 2/1992, 2/1993, 2/1994, 2/1995, 2/1996). Anled-
ningen till att dessa ord nu har kommit med kan vara att de 
märkbart ökat i användning eller att de används på ett annat 
sätt än tidigare. Årtalet som anges efter uppslagsordet eller 
ordförklaringen avser det tidigaste exemplet på ordets 
användning som vi träffat på. Detta årtal utelämnas om det 
sammanfaller med årtalsuppgiften för ett efterföljande 
exempel. 

Vi tackar alla som bidragit till listan med tips om nya ord 
och uttryck och hoppas att läsekretsen också i fortsättningen 
vill medverka med kompletterande synpunkter på de publi-
cerade nyordens ålder, betydelse och användning. Vi tackar 
också Språkdata vid Göteborgs universitet för att vi fått till-
gång till konkordanserna i Språkbanken och därigenom i 
flera fall kunnat ge orden och fraserna en mera noggrann 
datering. 

1 arbetet med nyordslistan har vi som vanligt också haft 
stor nytta av vårt nyordsutbyte med Svenska Akademiens 
ordboksredaktion i Lund och av termutbytet med Tekniska 
nomenklaturcentralen. 

agenda ökad användning i vissa fasta 
fraser i betydelsen 'dagordning', 'pro-
gram' - vara på agendan Affären har 
under veckan varit på agendan både 
hos det belgiska och det holländska 
miljöministeriet SvD 12/10 1990 - 
föra upp på agendan 1995 - komma 
upp på agendan 1994 - stå på agen-
dan 1995 - sätta på agendan Flyk-
tingfrågorna måste sättas högre på 
den politiska agendan. DN 16/111990 

- sätta agendan 1996 [jfr eng. agenda 
i motsv. användning, t.ex. to put 
something high on one's agenda, set 
the agenda, samt sv. stå på dagord-
ningen, sätta på dagordningen; no. 
agenda] 

alkoholläsk el. alkoläsk läskedryck med 
alkoholtillsats. Systembolaget har hit-
tills inte velat sälja alkoholläsk för att 
de anser att det strider mot svensk 
alkoholpolitik. SvD 18/7 1996. Alko- 
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läsken introducerades i augusti och 
har blivit en försäljningssuccé på Sys-
tembolaget. Trots problem med ung-
domars konsumtion i England och 
varningsrop som höjts i Sverige mot 
alkoläsken förefaller svenska staten ha 
små möjligheter att stoppa de nya 
dryckerna. DN 19/11 1996 (se äv. 
spritläsk nedan) [no. alkoholbrus, rus-
brus] 

babykontrakt JämO uppmanar kvinnor 
att anmäla arbetsgivare som tvingar 
dem att skriva under sk. babykontrakt, 
vilka innebär att man för att få 
anställning förbinder sig att inte skaf-
fa barn. Jämsides 3/1996 

hagel hellre: beigel (se detta ord) 
beigel p1. beiglar bröd i form av små 

ringar som efter jäsning sjuds en kort 
stund i kokande vatten innan de gräd-
das i ugn. Bagels har blivit mode över 
hela USA. /... / Det intressanta är att 
de jästa ringarna av deg sjuds i vatten 
innan de gräddas i ugn, och det har 
sin egen historia i judisk tradition från 
gamla tider i Östeuropa. SDS 28/6 
1983. Bagels & Kaffe (kl. 9-16) 35:-. 
Metro 26/4 1997 [av eng. hagel, urspr. 
från jiddisch, beigel; jfr äv. det österri-
kiska beugel, beigel 'giffel'; no. 
hagel ] 

bortre parentes benämning på tidpunkt 
för upphörande av något som i ett 
vidare perspektiv kan betraktas som en 
parentes. 1994. Bland annat kritiseras 
den så kallade bortre parentesen för 
a-kassan, som innebär att ingen får a-
kassa under längre tid än tre år. SvD 
12/6 1996 [efter uttrycket det bortre 
parentestecknet, använt i kärnkraftsde-
batten mot slutet av 1970-talet om det 
årtal (2010) då kärnkraftsepoken i 
Sverige enligt krav från bl.a. center-
partiet skulle vara avslutad] 

dansdrog drog som förekommer på rejv-
fester och i liknande sammanhang. En 
av tio ungdomar i EU tar "dansdro-
gerna" amfetainin eller ecstasy. 1... / 
Missbruket av "dansdroger" är störst 
i de nordliga EU-länderna, Sverige 
bland andra. Aftonbladet 9/10 1996 

datorporr detsamma som nätporr (se 
detta ord). Och den kristna högern /... / 
har trummat ihop en kampanj för att 
få en så sträng lag som möjligt mot det 
växande problemet med datorporr. 
DN 7/12 1995 (om förhållanden i 
USA) [no. dataporno] 

elektronisk tidning tidning som distri-
bueras i elektronisk form, numera 
oftast på Internet. 1979 (jfr pappers-
tidning) [no. nettavis] 

ertappa med fingrarna i syltburken se 
fingrarna i syltburken 

etnopanik 1996. Han var politiskt sak-
kunnig hos integrationsminister Leif 
Blomberg, men hoppade av i protest i 
december förra året, eftersom han 
tyckte att själva invandrarpolitiken 
spelar ut invandrare mot svenskar. 
"Etnopanik" kallar han den förda 
politiken. Metro 26/3 1997 

-faktor ökad användning i sammansätt-
ning i vissa uttryck - hippfaktor 
Hipfaktorn är hög på Clockwork 1... / 
ett multimedieföretag på Söder i 
Stockholm. SvD 10/12 1996 - hångel-
faktor Snart dyker vårsolen upp och 
hån gelfaktorn, en klubbingrediens som 
aldrig kan bliför överskattad, skjuter i 
ht(jden. Gratistidningen Nöjesguiden 
3/1996 - kaxfaktor Minister med hög 
kaxfaktor [om kulturministern]. Mo-
derna Tider november 1996 - käck-
hetsfaktor Den äppelkindade käck-
hetsfaktorn i "freja!" blir pinsamt hög 
ibland. DN 29/3 1996 - kändisfaktor 
Spanarna besökte /... / välkända kro- 
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gar med relativt hög kändis- och 
trendfaktor. Metro 28/1 1997 - nörd-
faktor 1996 - svullofaktor Vid sidan 
av Bo Rosenkulls utmärkt tafatta Pelle 
stryker Magnus Lindéns slemmiga katt 
med hög Svullo-faktor. DN 22/3 1997, 
recension av barnoperan "Mästerkat-
ten" - trendfaktor 1997 (se exempel 
under kändisfaktor) 

femtiofem plus vani. skrivet 55+ benäm-
ning på arbetsmarknadsåtgärd. Rege-
ringens tillfälliga arbeten för arbetslö-
sa äldre än 55 år får en dålig start. 
Åtgärden träder i kraft i dag. Men 
några jobb kan arbetsförmedlingen 
inte förmedla. Åtgärden, som kallas 
55+, är finansierad via a-kassa och 
för arbetsgivarna i offentliga sektorn 
blir arbetskraften därför gratis. Metro 
1/111996 (jfr femtiplus, femtiplussare 
i nyordslistan i Språkvård 2/1995) 

fet ökad användning i vidgad betydelse. 
En fet smäll kunde man åka på förr i 
världen om man inte passade sig, och 
en fet summa pengar kunde man bli 
blåst på om man hade otur. Men fett 
med kul kom man aldrig på att man 
kunde säga. Dagens unga stockholma-
re har kommit på det, och de ser feta 
filmer och läser feta böcker och det 
ena feta med det andra. Så vitt SvD 
har kunnat utröna betyder fet oftast 
detsamma som mycket eller stor, men 
ibland tycks det kunna betyda jättebra 
också. SvD 2/12 1996 

fingrarna i syltburken i vissa uttryck - 
ha fingrarna i syltburken ha ett finger 
med i spelet, vara inblandad. 1995 [jfr 
amer. eng. to have a finger in the pie i 
samma betydelse] - ertappas med 
fingrarna i syltburken bli tagen på 
bar gärning. Ungdomarna är mellan 14 
och 19 år och vill synas eller imponera 
på varandra inom gängen med sina 

sprejade signaturer. 1... / De som ertap-
pas "med fingrarna i syltburken "rap-
porteras förstås. Metro 6/111996 

foten i munnen i uttrycket stoppa foten 
i munnen göra bort sig. Enligt honom 
kommer snart FN:s nye generalsekre-
terare att "stoppa foten i munnen" 
och visa att det var fel att välja 
honom. DN 30/12 1996 [efter amer. 
eng. to put one 'sfoot in one 's mouth] 

frifil i uttrycket få frifil Det hela började 
i Eslöv. Där ville kommunen i slutet av 
förra året säga upp 40 personer i 
barnomsorgen. Männen föreslogs få 
frifil. För "barnens bästa" skulle de få 
manliga barnskötare och förskollärare 
som finns på dagis vara kvar. Kvin-
norna skulle gå. GP 22/3 1996 [jfr 
uttr. hitta/ta en frifil 'försöka ta en 
snabbare väg i tät trafik genom att mer 
el. mindre lagligt utnyttja bussfiler, 
luckor i bilköer etc.'] 

garderob se komma ut [ur garderoben] 
gen- ny användning i sammansättningar i 

betydelsen 'gentekniskt förändrad' - 
genmajs Ja till omstridd genmajs 
[rubrik]. Den långa striden om genma-
nipulerad majs avgjordes på onsdagen 
av EU-kommissionen. Den omstridda 
majsen ska få säljas och odlas inom 
EU. DN 19/12 1996 - genmat mat 
som innehåller gentekniskt förändrade 
råvaror. 1997 blir året då genmaten 
börjar serveras på svenskarnas mat-
bord. DN 20/12 1996 - gensoja Gen-
soja i skolmat. DN 22/2 1997 [no. 
gen- i motsv. bruk] 

genforändrad 1994. Även Greenpeace, 
Naturskyddsföreningen och en rad 
konsumentorganisationer har krävt att 
genmodifierade varor ska märkas. Än 
finns inga sådana regler vare sig i 
Sverige eller EU, men i mars eller 
april väntas EU anta den nya så kalla- 
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de novel foods-förordningen. Den slår 
i princip fast att genförändrade orga-
nismer som säljs levande och alltså 
kan föröka sig ska märkas. Men när 
det gäller sammansatta produkter där 
genmanipulerade organismer ingår 
som processade råvaror blir det en 
tolkningsfråga; de måste bara märkas 
om de skiljer sig från motsvarande 
produkter som inte innehåller genför-
ändrade råvaror. DN 20/12 1996 - 
genförändring 1996 

genmanipulerad 1994; se exempel un-
der genförändrad - genmanipulering 
1994 - genmanipulation 1977 

genmodifierad 1995; se exempel under 
genförändrad - genmodifiering 1996 

gå bort i betydelsen 'vara utan betydel-
se', 'vara ointressant'. Jag vill själv 
välja vad jag ska göra, med vem jag 
ska göra det och när jag ska göra det. 
Varför slutar de inte ringa då 1...!? 
Varför fattar ingen att de går bort? 
Lindas samlade krönikor av Linda 
Norrman Skugge, 1996 s. 237. 

hajp upphaussning, det att skapa över-
driven publicitet. "Hype" är ett eng-
elskt ord som används allt oftare i 
svenskan. Med hype (uttalas hajp) 
menas en sorts konstruerad framgång. 
Några tidningar sätter i gång att lov-
orda en nykomling så ihärdigt att en 
framgångshistoria skapas. Om bara 
mediekampanjen är tillräckligt stor 
och intensiv finns det snart en publik 
också. Den engelska gruppen Suede är 
bland de tydligaste exemplen på hype 
som finns. DN 31/3 1993. Jag är väl-
digt skeptisk till allt som är supertren-
digt och inne och känner att jag hela 
tiden befinner mig i en gråzon mellan 
hypen och verkligheten. AB 10/8 1995 
[no. hype] - hajpa ge överdrivet be-
röm, haussa upp. Det som funkar 

utomlands, det borde ju vara bra, det 
ärju sån musik som folk vill ha. Utom-
lands är det fritt från hypning 1... / 
"Hypning" uttalas hajpning, kommer 
av engelskans hype, höja till skyarna, 
och det är ett ord som han ofta åter-
kommer till. Han konstaterar luttrat 
att 85 % av alla svenska medier finns i 
Stockholm, och där hypar folk sig själ-
va och varandra hela tiden. Många är 
hypade bara för att de bor någon-
stans. Ta till exempel de här som kom-
mer från Rinkeby, Latin Kings. De är 
invandrare, de kommer från en förort i 
Stockholm som tidningarna sällan 
skriver om; de blir hypade för det. DN 
4/6 1994 [no. hypel - hajpa upp sig 
bli överdrivet entusiastisk, bli upptänd. 
Ernst-Hugo får sällskap av ett rörande 
skomakaroriginal som inte vet om det 
är vinter eller sommar, "alla männi-
skor hajpar inte upp sig till somma-
ren ", som Bengtsson uttrycker det. 
DN 21/6 1996 [jfr eng. slang be hyped 
up 'vara upprymd, påtänd'] - hajpad 
som är höjd till skyarna, upphaussad. 
Akvarium är den mest hypade klubben 
just nu, säger han. DN På Stan 16/6 
1990 - hajpning 1994; se exempel 
under hajpa 

hypa, hypad, hype, hypning se hajpa 
osv. 

intranät internt datornät (t.ex. inom en 
organisation) som utnyttjar samma 
teknik som Internet, men som inte är 
åtkomligt från Internet. Det finns bara 
ett Internet, men intranät finns det 
flera av. Därför är det naturligt att 
behandla intranät inte som ett namn 
utan som ett vanligt ord och följaktli-
gen skriva det med liten begynnelse-
bokstav och ge det en svensk form. 
Självklart kan ordet också böjas: 
intranätet. Svenska datatermgruppens 
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rekommendationer, version 7, den 9 
mars 1997 (webbadress: http:l/www. 
nada.kth.se/dataterm!)  [efter eng. In-
tranet, no. intranettl 

komma ut [ur garderoben] öppet tillstå 
att man är homosexuell. 1995. Stjär-
nor utan svindel är en bredbent berät-
telse om hur det är att "komma ut" 
som lesbisk. För så heter det på angli-
cistiska, i brist på lämplig svensk 
vokabulär: "att komma ut ur gardero-
ben" innebär att man tillkännager sin 
homosexualitet inför sig själv och 
andra, gärna offentligt. DN 7/10 1996 
[efter amer. eng. to come out (of the 
closet); no. komme ut av skapet] 

kurator ny användning. Om en konstarti-
kel meddelar att sex kuratorer från hela 
världen kallats in inför en viss utställ-
ning handlar det inte om att man befa-
rar att åskådarna kommer att behöva 
hjälp av något slag. Här rör det sig i 
stället om personer som fått i uppdrag 
att ordna själva utställningen. För en 
sådan syssla har man hittills använt 
beteckningar som utställningskommis-
sarie eller utställningsintendent, och 
givetvis är de orden fonfarande bruk-
bara. Problemet är bara att kuratorer-
na själva ofta föredrar den nya titeln. 
Dagens kuratorer vill gärna profilera 
sig som självständiga utställningskrea-
törer på ett tydligare sätt än deras före-
gångare gjorde. /... / Användningen av 
kurator i denna betydelse har förstås 
ett angloswciskt ursprung: på engelska 
säger man "curator", och det var i den 
formen ordet först dök upp hos oss för 
några år sedan. 7... / Nu hör man allt 
oftare svenskt uttal och svenska bbj-
ningsformer; ett nytt lånord har smultit 
samman med ett äldre och på så vis bli-
vit mer hanterligt. SvD 26/5 1996 (se 
äv. utställningskurator) 

light ökad användning som efterställd 
bestämning efter mönster av benäm-
ningar på lågkaloriprodukter av typen 
Coca-Cola light, Pepsi light. Moderata 
ungdomsförbundet vill gå betydligt 
hårdare fram i välfärdssystemen än 
vad moderpartiet vill. MUF kritiserar 
moderaterna för att bara ägna sig åt 
att "ratta och mickla" i försäkrings-
systemen, som vice ordförande NN 
uttrycker det. - Det är välfärdsstaten 
'light". Uppstramad, snålare och lite 
mer effektiv. SvD 20/10 1995. Sossar 
light [mellanrubriki. Adjektiven lätt 
och light har nu börjat bli frekventa i 
det politiska språket. Så talar centern 
inte längre om halvbetalande med-
lemmar utan om lättmedlemmar som 
dessutom har den favören att de 
endast behöver acceptera hälften av 
partiets program och politik. 1 Göran 
Perssons regering finns lightsossar 
som inte har en aning om partipro-
grammets innebörd. De trivs. De slip-
per knäa under tyngden av arbetare-
partiets socialistiska idéarv. Aftonbla-
det 19/1 1997. Men på andra plattan 
är bandet definitivt mer hård rock än 
grunge. Det är nästan så man undrar 
om det inte hade varit bättre för Sil-
verchair att fortsätta som Nirvana 
light? SvD 7/3 1997 [eng. light; 
motsv. bruk av light äv. i no.] 

light- i betydelsen 'lätt-' i sammansätt-
ning - lightfeminist Det finns också 
en intervju med romandebuterande 
NN, ännu en lightfeminist i vecko-
presstappning. t.. / Man ska ju i dag 
vara självständig, stark, ha skinn på 
näsan, men man ska samtidigt tycka 
om att klä upp sig, gärna i småsexig 
flickaktig stil. DN 16/111993 - light-
produkt Killarna har den bestämda 
uppfattningen att alla tjejer tycker sig 
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vara tjocka och kör mycket med light-
produkter, trots att de ser ut som löv. 
ICA-kunren nr 16, 1996 - lightsosse 
1997; se exempel under light - light-
version Konnässörer på plats förkla-
rade att detta ändå bara var en tuktad, 
förenklad Eddie Izzard, anpassad för 
icke engelskspråkiga länder. Och det 
må så vara. Men också denna light-
version visade upp en suverän verbal 
jonglör. DN 19/9 1996 

lättmedlem 1997; se exempel under 
light 

magnetskola Inrätta "magnetskolor" 
och genomför olika typer av "spets-
satsningar". Så lyder några avförsla-
gen i rapporten "Bekämpa segregatio-
nen - Stockholm har plats för alla 
som en folkpartistisk arbetsgrupp har 
tagit fram. "Magnetskolor", alltså 
skolor i eftersatta områden som får 
extra resurser för att göras attraktiva, 
har prövats i New York i USA med 
gott resultat. Eleverna hoppar inte av, 
de presterar mer och dessutom lockar 
skolorna till sig barn från andra 
områden. SvD 12/12 1995 

medlevare 1994 startade Lerums kom-
mun ett ungdomskollektiv, som har 
plats för 5 ungdomar mellan 16-20 år. 
De är i behov av mer vuxenstöd än 
vad eget boende innebär t.. / Vi söker 
nu två stabila vuxna, en man och en 
kvinna, som är intresserade av att bo 
och leva tillsammans med ungdomar i 
en välfungerande verksamhet. Social-
kontoret söker, under förutsättning av 
erforderliga beslut, MEDLE VARE! 
VÄRDPAR. Barnen & vi 1/1997 

metrofiering utveckling mot en jouma-
listik som företräds av gratistidningen 
Metro. Stora personalneddragningar 
på dagstidningarna bäddar för en 
"metrofiering" av pressen, var en var- 

ning vid Publicistklubbens debatt om 
dagspressens försämrade ekonomi på 
måndagskvällen. DN 5/111996 

millennieskifte hellre: tusenårsskzfte ( se 
detta ord). 1983. Det sägs att folk blir 
galna inför ett milleniumskifte. SvD 
27/2 1997. NNt.. / tror att vi kommer 
att bli mer nutidsorienterade än fram-
tidsorienterade då millennieskiftet väl 
är över. SvD 3/4 1997 (formen millen-
nie- att föredra framför grundformen 
millenium- i sammansättning efter 
samma mönster som decennium - 
decennieskifte, gymnasium - gymna-
sieskola, akvarium - akvariefisk) 

nätporr pornografi som är tillgänglig på 
Internet. Särskilda program skulle 
sedan kunna flitrera materialet så att 
en förälder skulle kunna kontrollera 
sina barns nätsurfande utan att behö-
va sitta bredvid hela tiden. Men dessa 
privata försök att komma till rätta med 
nätporren har inte ansetts tillräckliga 
av politikerna. DN 7/12 1995 (om för-
hållanden i USA, jfr datorporr) [no. 
nettporno] 

papperstidning Dagens Arbete utkom-
mer i morgon med sitt första nummer 
som papperstidning med en upplaga 
kring en halv miljon. Metro 14/1 1997 
(som motsats till elektronisk tidning, 
se detta ord) [no. papiravisl 

paralympiska spel olympiska spel för 
handikappade. 1996 [efter eng. para-
lympics; no. paralympiske leker] 

pogs kapsylliknande spelpjäser som 
används för att "spela pogs". Det är 
Rypinski som skapat Pog-fenomenet, 
förklarar man på tidningen. Och visst 
är mjölkkapsyler eller Pogs ett feno-
men. Dessa runda spelpjäser av kar-
tong som staplas i en hög och spelar-
na med hjälp av en "kini" med ett kast 
skall försöka vända. 1...! Buden är 
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flera om varifrån idén till kapsylspelet 
ursprungligen kommer. t.. / Det råder 
dock ingen tvekan om att den senaste 
varianten av denna spelfiuga har sitt 
ursprung på Hawaii 1... / Hösten 1993 
köpte Rypinski rätten till namnet Pog 
från Haleakala Dairy 1... / Det var hos 
mejeriet Haleakala Daiiy som Pog 
föddes. En fruktjuice med passions-
frukt, apelsin och guave (Passion fruit, 
Orange, Guave) som förslöts med 
färgglada pappkapsyler. Under tidiga-
re decennier hade den blivande lärar-
innan Blossom Galbiso staplat och 
spelat med mjölkkapsyler. En oförarg-
lig sysselsättning som hon vid början 
av 90-talet lärde ut bland sina elever, 
nu dock med kapsyler från fruktdryck-
en Pog. 1... / Pogs finns redan att köpa 
i Sverige och hos Pressbyrån i Stock-
holm kostar en förpackning med fem 
Pogs och en slagbricka att skjuta iväg 
dem med 15 kronor. SvD 1/7 1996 
[no. pogg, poggerl 

rättvisemärka förse varor med rättvise-
märke (se exempel under detta ord). 
1997 - rättvisemärkt På onsdagen 
presenterades det nya märket som till 
en början kommer att finnas på kaffe-
och teförpackningar. Ica, KF och 
Hemköp har å sin sida lovat att alltid 
ha rättvisemärkt kaffe. Heinköp ställer 
också upp med rättvist te. SvD 17/4 
1997 - rättvisemärkning märkning 
av varor med rättvisemärke (se detta 
ord). 1997 

rättvisemärke Miljömärkta varor har 
blivit ett alternativ som konsumenter-
na vant sig vid att ta ställning till. Nu 
tillkommer sociala aspekter på inkö-
pen. Rättvisemärket - två individer i 
jämvikt över en jordglob - ska hjälpa 
arbetare i fattiga länder till människo-
värdiga arbetsförhållanden och ett 

ekonomiskt tryggare liv. Första varan 
i Sverige som rättvisemärkts är ett 
kaffe - Cafe Organico. Rättvisemärk-
ningen ska gynna småskaliga produ-
center som garanteras bra pris, lång-
siktiga avtal och betalning i förskott. 
Odlarna måste betala minimilöner till 
sina arbetare. Märket har funnits ett 
par år iflera europeiska länder. Bland 
annat har kaffe, te, kakao, socker, ho-
nung och bananer rättvisemärkts. DN 
5/3 1997 

sajt 1995, hellre: webbplats (se detta 
ord) 

skjuta sig själv i foten Kanske har det 
till slut gått upp för Marita Ulvskog 
att hon råkat skjuta sig själv i foten. 
SvD 25/9 1996 [efter eng. to shoot 
oneself in the foot] 

spela pogs se pogs 
spritläsk 1996; detsamma som alko- 

holläsk el. alkoläsk (se dessa ord) 
stoppa foten i munnen se foten i mun- 

nen 
syltburk se fingrarna i syltburken 
tablettdiskmedel DN har provat två nya 

tablettdiskmedel. DN 14/10 1996 
tigerekonomi ekonomi med mycket 

stark tillväxt, kännetecknande för en 
del asiatiska länder. 1993. Det mest 
intressanta studieobjektet ligger bara 
några timmars flygresa söderut. Om 
Unckels reskassa räcker till norra Ita-
lien finner han den gamla världens 
ledande tigerekonomi och EU:s star-
kaste tillväxtområde. SvD 20/5 1996 

tusenårsskifte 1995. Nu mot tusenårs-
skiftet ser man överallt samma tenden-
ser som i Sverige: de traditionella kyr-
ko rna sjunker ihop, "imploderar", 
dogmer och en del moralregler avvi-
sas. SvD 9/9 1996 (jfr millennieskifte 
ovan) [no. tusenårsskifte] 

utställningskurator 1 helgen öppnade 
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Moderna museets stora höstutställning 
"På tiden" i Spårägshallarna. 1.1 
Utställningen ger ett starkt fysiskt 
intryck, säger utställningskurator 
Sören Engbiom. Metro 22/10 1996 (jfr 
kurator ovan) 

webb el.World Wide Web el. www 
funktion på Internet eller på ett intra-
nät (se detta ord) som medger att man 
enkelt kan hämta sammanlänkad infor-
mation i form av text, bild och ljud. 
1996 (de eng. benämningarna började 
dock spridas i en större brukarkrets 
redan när det första grafiska program-
met Mosaic släpptes hösten 1993). På 
Internet hittar du idag en uppfinning - 
World Wide Web - som låter dig kom-
municera på ett helt nytt sätt. 
"Weben" kan beskrivas som nätverks-
baserade interaktiva dokument. An-
nonsbilaga till SvD 11/10 1995. An-
vänd gärna www eller webb (i 
bestämd form webben), med små bok-
stäver, i stället för det långa World 
Wide Web. 1... / Efterhand som webb 

blir alltmer hemtamt blir det också 
naturligt att uttala det med lvi och inte 
med eng. /w/. Svenska datatermgrup-
pens rekommendationer, version 7, 
den 9 mars 1997 (webbadress: 
http://www.nada.kth.se/dataterml)  - 
webbplats 1996. Använd webbplats i 
stället för eng. web site. t.. / En webb-
plats kan röra ett visst ämne, en orga-
nisations verksamhet eller ett visst 
företags varor och tjänster. Det finns 
vanligen en specifik ingång till denna 
informationsmängd iform av en webb-
sida, så kallad hemsida (eng. home 
page). Vi avråder från försvenskning-
en "sajt". Svenska datatermgruppens 
rekommendationer, version 7, den 9 
mars 1997 [no. nettstedJ - webbsida 
den mängd information på en webb-
plats som man kan nå utan att behöva 
gå vidare via en länk; motsvarar ofta 
så mycket man kan se på skärmen 
samtidigt eller genom att rulla bilden. 
1995 [no. nettsidej 

Svenska språknämndens jubileumsfond 
Svenska språknämndens jubileumsfond har till ändamål att främja en insiktsfull vård 
av svenska språket. 

Sedan förra numret av tidskriften har det kommit in ytterligare bidrag till fonden. 
Vi tackar Ann-Britt Leandersson, Angered. 

Den som vill visa nämnden sin uppskattning kan göra det genom att lämna ett 
bidrag till fonden. 

Postgiro 19 74 75-7 (Språknämndens jubileumsfond) 
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Birgitta 	 Språket i domstolarna 
Blom 

- förr och nu 
Den här artikeln återgår på ett föredrag som hölls vid Språk-
nämndens årsmöte i mars i år av Birgitta Blom, f.d. hovrätts-
president i Svea hovrätt. Hon har också under en tid varit 
ledamot av nämndens styrelse. 

Språket - det talade likaväl som det 
skrivna - är domarens viktigaste verktyg. 
Utan ett klart och begripligt språk kan 
han (därmed avses även "hon") inte på 
ett meningsfullt sätt kommunicera med 
parter och vittnen vid en muntlig för-
handling. Och utan ett klart och begrip-
ligt språk kan domaren inte övertyga om 
att den dom han meddelar är välgrundad 
och värd respekt. 

Självklart skiljer sig det talade dom-
stolsspråket från det skrivna. Trots detta 
finns det vissa gemensamma principer 
som bör iakttas både i tal och i skrift. De 
kan i korthet sägas innebära att domaren 
skall 

undvika långa meningar och kompli-
cerade satsbyggnader; 

undvika främmande eller ovanliga ord, 
sådana som inte förekommer i allmän-
språket. 

Den grundläggande principen i alla sam-
manhang skall ju vara att den som talar 
eller skriver inte i första hand skall tänka 
på sig själv och på det intryck han gör 
utan i stället på att den man talar till 
respektive skriver till har förutsättningar 
att förstå budskapet. 

Vid en muntlig förhandling är motta-
garen av kommunikationen lätt att identi-
fiera: det är den tilltalade, målsäganden 
(dvs. brottsoffret), vittnet, advokaten 
eller åklagaren. Det betyder att språket i 
ordval och komplexitet kan variera bero-
ende på vem man talar med. Det är inte 
lika lätt att avgöra till vem eller vilka 
som en skriven dom i första hand riktar 
sig och vilka krav hänsynen till läsaren 
ställer. Jag återkommer till detta senare. 

Språket vid muntliga förhandlingar 
Vår nuvarande processordning, den nya 
rättegångsbalken (så kallad eftersom 
detta är den andra RB efter den som 
fanns i 1734 års lag) förbereddes länge 
men trädde i kraft först den 1 januari 
1948. Den byggde bl.a. på att brottmål 
och tvistemål i princip skall avgöras efter 
en muntlig förhandling. Vid denna för-
handling skall parterna muntligen lägga 
fram sin sak och förhör hållas. 

Härmed skedde en återgång till vad 
som i äldre tider hade varit regel. Parter 
som ville få sin sak prövad och andra 
som skulle höras företrädde inför rätten 
(ursprungligen inför tinget) och uttalade 
sig muntligen. Så var det under lång tid 
tills förfarandet - bl.a. genom inflytande 
av juridiskt skolade ämbetsmannadomare 
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- blev alltmera skriftligt. 1 de högsta 
instanserna var den skriftliga processord-
ningen huvudregel. 

Detta ledde till att processen blev 
långsam och komplicerad, bl.a. därför att 
parterna begärde uppskov för att bemöta 
den andra partens inlagor. 

Nu föreskrivs därför att parterna munt-
ligen skall framföra vad de har att anföra, 
både i sak och i form av rättslig argu-
mentering. Med några få undantag får de 
inte ens läsa upp vad som står i skriftliga 
inlagor eller andra skrifter. Skriftliga 
vittnesberättelser är i princip förbjudna - 
vittnena skall komma till domstolen för 
att höras muntligen; nu förekommer 
dock även att vittnen hörs per telefon. 
Undantag föreskrivs för särskilda fall. 

Vilket språk används då i rätten - jag 
tänker nu närmast på det språk som juris-
terna i domstolen använder? 

Självfallet har talspråket vid domstols-
förhandlingarna på samma sätt som det 
skrivna domstolsspråket förändrats i takt 
med tiden. Det talade språket som juris-
terna använder anpassas numera tämli-
gen väl till vad situationen kräver för att 
parter, vittnen och åhörare skall förstå 
vad som sägs. Där förekommer t.ex. i 
brottmål även i domarmun åtskilliga 
slanguttryck. 1 tvistemål kan det använ-
das termer som inte är allmängods men 
som parter och vittnen som rör sig i viss 
miljö lätt förstår. 

Annorlunda var det säkert förr då 
avståndet mellan representanter för över-
heten och de som uppträdde inför rätten 
kunde vara avsevärt. Man behöver bara 
se en hovrättsuniform från början av 
detta sekel för att förstå att miljön i sin 
helhet var annorlunda då. Själv minns 
jag från min notarietid i Stockholms råd-
husrätt på 1950-talet att åtalade och vitt-
nen tilltalades enbart med sitt efternamn.  

"Vad hade Pettersson druckit före kör-
ningen", eventuellt "Hur mycket alkohol 
hade Pettersson intagit (konsumerat) före 
körningen?" Numera är Du-tilltalet det 
vanliga i domstolarna - men även här 
förekommer undantag av hänsyn till vad 
tilltalad eller vittne kan tänkas vänta sig. 

Det skrivna domstolsspråket 
De skrivna domarna var i forna dagar - 
jag tänker nu närmast på 1600- och 
1700-talen - tämligen rakt på sak och 
framförallt mycket kortfattade. Som 
exempel kan jag nämna den första dom 
som meddelades i Svea hovrätt sedan 
hovrätten börjat sin verksamhet år 1614. 
Den gällde prövningen av en dom på 
dödsstraff av en s.k. horkona som hade 
mördat sitt eget foster. Hon hade av 
Stockholms råsturätt dömts "till elden. 
Vilken dom var av rätten gillad, dock var 
så sentieret att hon först skulle njuta 
yxan, och sedan brännas." 

Man har antagit att detta mycket kortfat-
tade sätt att ange domskäl och domslut var 
ett sätt att undvika kritik mot domarna. 

Så småningom under 1800-talet börja-
de man att litet mera utförligt - men bara 
litet - beskriva saken och ange domskä-
len. Detta föranledde en av Sten Rud-
holms och mina företrädare i ämbetet 
som president i Svea hovrätt, Louis de 
Geer (som för övrigt även hade varit jus-
titie- och statsminister), att i en liten 
skrift "Om den juridiska stilen", utgiven 
1853, skriva följande: 

'Be svenska domstolarnas sknvsätt är 
i våra dagar ganska ofta utsatt för 
ogynnsamma omdömen; och man 
hörer tämligen allmänt klagas över 
dess vidlyftighet och svårfattlighet, på 
samma gång som man gör sig lustig 
över dess förmenta pedanteri." 
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Han gav åtskilliga råd om hur språkbe-
handlingen borde ändras för att bli bättre; 
råd som man knappast i nuläget till alla 
delar vill rekommendera till efterföljd. 

Man kan lätt hålla med om att det kan 
vara farligt att - som den tidens juridiska 
skriftställare - så anstränga sig att variera 
uttryckssätten att man ibland använde 
många olika ord för samma sak, ord som 
skiftar något i betydelse och som därför 
lämnar läsaren i osäkerhet om vad som 
verkligen avses. Att läsa en dom skall, 
säger Louis de Geer, inte vara som att 
vandra i en engelsk park där man "utan 
något förut fattat mål föres fram på sling-
rande vägar genom doftande blommor 
för att vid varje steg beredas nya över-
raskningar." Nej, en dom skall vara som 
en "rättvisans tempelbyggnad, avfattad i 
en ren, enkel och strängt bunden stil". 

Ju ordagrannare svaret passar till frå-
gan ju mer träffande blir det. Man torde, 
säger han, "förgäves söka efter en subli-
mare stil än i Bibelns ord 'Herren sade: 
Varde ljus! och det vardt ljus ...' En 
yngre domare skulle kanske i stället ha 
skrivit: "Varde ljus; och mörkret för-
svann." Onekligen har - som Louis de 
Geer framhåller - uttrycket därmed för-
lorat lika mycket i sanning och skönhet 
som det har vunnit i omväxling. 

Vidare gisslar han användningen av 
vad han kallar "juridiska pronomina", 
dvs, uttryck av typen förutnämnda, be-
mälda, sistlidna etc. 

Den juridiska stilen skall, säger han, 
vara tydlig, kort, allvarsam, ren och 
oprydd. Att skriva kort - i betydelsen 
komprimerat - underlättar inte alltid för-
ståelsen och den kritik som ända fram till 
modern tid har riktats mot de svenska 
domarna har framför allt gällt att de varit 
så knapphändigt motiverade. 

Det finns en del dråpliga råd i skriften  

men också många poetiskt färgade, så-
som när han beskriver domslutet som 
juridikens blomma. Liksom blomman får 
sin färg av solen, så kan endast visheten 
ge domslutet sin rätta gestalt, säger han. 
"Dess form är därför fri som förnuftet. 
Men vem är väl bunden av strängare 
lagar än förnuftet och friheten själv" frå-
gar han retoriskt. "Domslutets frihet be-
står, som all annan, endast däruti att det 
får följa sina egna lagar", blir svaret. Och 
därmed är läsaren efter en stunds frihets-
känsla återförd till rådet att domslutet 
skall vara strängt formbundet. 

Det framgår att de former han rekom-
menderar är starkt influerade av fransk 
stil att bygga samman domskäl och dom-
slut genom ett antal att-satser, som 
kunde vara många alltefter sakens 
beskaffenhet, eller enär-satser eller 
variationer därav, samtliga avslutade 
med "prövar jag rättvist att ...". 

"Detta iii", skriver Louis de Geer, "att 
bygga en dom, såsom en lagens bro över 
trätovattnet, uti ett enda sig självt uppbä-
rande, konstrikt valv." Vilken modell 
som än används kommer man lika säkert 
över strömmen, vilket är huvudsaken. 
Vackrare kan det väl inte sägas. 

Hunden Kalkas 
Som ett exempel på gamla tiders doms-
skrivning vill jag nämna rättsfallet om 
hunden Kalkas. Det finns refererat i Nytt 
Juridiskt Arkiv (NJA) 11876 på s. 458. 

Herr Bylander hade den 30 april 1875 
varit ute och rastat sin fågelhund. Han 
hade kommit till järnvägsstationen när 
herr Gieslers hund Kalkas rusade på 
Bylanders hund och drev in den på järn-
vägsspåren. Där blev den överkörd av ett 
tåg och måste sedan avlivas. 

Bylander yrkade ersättning för förlus-
ten av sin hund och åberopade att Kalkas 
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var en "vild och galen" hund. Giesler 
bestred. En mängd vittnen hördes i 
målet. Rådhusrätten, vars dom sedermera 
fastställdes av HD, utlät sig på följande 
sätt i sin dom: 

Sedan parterne å ömse sidor låtit af-
höra en mängd vittnen, yttrade 

R.R:n i utslag d. 4 Okt. 1875, att 
genom i målet hörda vittnens berättel-
ser vore till fullo upplyst: att Gieslers 
hund Kalkas, som vore särdeles stor 
och stark, varit både gröfre och star-
kare än Bylanders i fråga varande 
hund;--- 

att Kalkas ständigt, så fort han fått 
se Bylanders hund, rusat på och bitit 
honom, men att denne deremot icke 
brukat öfverfalla Kalkas, utan sökt 
skydd emot hans anfall; 

att Giesler derför vid flera tillfällen 
agat Kalkas; 

att Kalkas äfven brukat rusa på eller 
genom morrande visa sin ovilja och 
ilskenhet emot såväl andra hundar som 
menniskor och särskildt emot Bylander; 

och ehuru flera vittnen förklarat, att 
enligt deras öfvertygelse Kalkas vore 
ett fromt djur; 

likväl, emedan de af åtskilliga vitt-
nen omvittnade tillfällen och händel-
ser, långt ifrån att ådagalägga ett i all-
mänhet fromt sinnelag hos Kalkas, 
tvärtom syntes utmärka ett okynne och 
en ilskenhet, som varit af ganska svår 
beskaffenhet, fastän den syntes icke 
alltid hafva framträdt eller yttrat sig 
mot alla menniskor och hundar; 

ty och som Giesler, enligt, hvad 
förekomna omständigheter tydligen 
utvisade, haft full kännedom om sin 
hunds okynne särskildt emot Bylan-
ders hund, men Giesler detta oaktadt  

underlåtit att vidtaga den ringaste 
åtgärd till förekommande deraf, att 
hans hund förorsakade skada; 

alltså och då Gieslers hund Kalkas 
otvifvelaktigt förorsakat Bylanders i 
fråga varande hunds död, samt förlust 
derigenom tillskyndats Bylander, pröf-
vade R.R:n, utan afseende å Gieslers 
gjorda invändning, att Bylanders hund 
såsom jagthund icke egt rättighet gå 
lös å bangården, rättvist att - - - åläg-
ga Giesler att genast emot qvitto till 
Bylander betala den förlust, Bylander 
lidit genom mistningen af sin hund, 
med 300 kr. jemte 5 % ränta derå från 
stämningsdagen d. 12 Maj 1875 tills 
betalning komme att ske. 

Man kan konstatera att domen i huvud-
sak lever upp till de Geers synpunkter på 
hur en välskriven dom skulle vara avfat-
tad. Den lämnar uppläsaren litet and-
fådd men läsaren kan dock utan svårig-
het följa domstolens resonemang. 

Under återstoden av 1800-talet och en 
bra bit in på 1900-talet följer domarna i 
stort sett samma mönster. Se NJA 1899 
ref. 183 och 1922 ref. 194. Så inleds t.ex. 
i det senare rättsfallet de olika styckena i 
hovrättens dom, vilka alla utgör en enda 
mening, med orden enär, samt, ty och 
som, alltså och då och slutligen med prö-
vade Hovrätten rättvist. 

Det är först omkring 1940 som dom-
stolarna övergår till en berättande stil 
utan att-satser eller liknande. Men fortfa-
rande är meningarna långa och språket 
tungt och ålderdomligt. Ännu på 1950-
talet förekommer ord och uttryck som 
förty och förutberörda. Man skriver i sitt 
i målet avgivna genmäle i stället för i sitt 
genmäle. Och man låter fortfarande slut-
klämmen föregås av att domstolen prö-
var rättvist att 
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Det är därför inte ägnat att förvåna att 
kritiken mot domstolsspråket har åter-
kommit från tid till annan. Kritiken från 
jurister, särskilt från juris professorer, 
kom tydligt till uttryck i samband med 
arbetet på en ny RB under 1940-talet. Så 
säger t.ex. professor Olivecrona i Svensk 
Juristtidning (SvJT) 1945 (s. 717) att: 
"Skrivningen underlättas om man så 
mycket som möjligt använder direkt 
anföring med undvikande av de besvärli-
ga att-satserna. Därigenom blir framställ-
ningen också vida lättare att läsa - icke 
minst för dem, vilkas välfärd beröres av 
domen." Och i en artikel i SvJT 1947 (s 
241) pläderar professor Ekelöf starkt för 
att domskälen måste bli mer utförliga. 

Så sent som 1967 skriver Erik Wellan-
der i en litteraturanmälan i Svensk Jurist-
tidning att det ar••"omisskännligt att detta 
språk i vida kretsar möts med olust, och 
detta icke blott när det till formen är 
svårbegripligt eller till innehållet obehag-
ligt. - Vad som vållar olusten är natur-
ligtvis den stora spännvidden mellan 
juristernas svenska och det tungomål 
som annars i tal och skrift brukas av nuti-
dens människor." Han tillägger att 
"avståndet får icke bli för stort, icke så 
stort att meddelandena förfela sitt syfte, 
att läsas eller förstås". 

Även i våra dagar finns - men i myck-
et mindre utsträckning - en viss spänn-
vidd mellan det talade och det skrivna 
domstolsspråket. Det framgår bl.a. av 
vad som ofta förekommer när en dom 
avkunnas muntligen i parternas närvaro, 
något som är vanligt i brottmål eller 
familjerättsmål. Domaren har då under 
överläggningen skrivit domskäl och 
domslut eller i varje fall kastat ner några 
anteckningar som skall ligga till grund 
för domen. Sedan domen har avkunnats 
med ledning av dessa anteckningar får  

domaren ofta säga till parterna att "det 
här betyder att ..... varefter han på vanligt 
talspråk förklarar domens innehåll. Det 
är en bra metod också av det skälet att 
det i den stressade situation som domsav-
kunnandet innebär för parterna kan vara 
svårt att med ens fatta vad som sägs. 
Ofta behövs det nog dessutom att advo-
katen utanför rättssalen går igenom 
domen ännu en gång. Det enda som alla 
gånger förstås genast är meddelandet 
"Du är frikänd". 

År 1983 beslöt vi i Svea hovrätt att sär-
skilt satsa på utbildningen av de unga 
juristerna i domstolen, bl.a. när det gäll-
de språkbehandlingen. Jag hade under 
några år i början av 70-talet drillats i 
kanslihussvenska och hade därför svårt 
att anamma en del av de skrivsätt som 
förekom i hovrätten. 

Målsättningen ledde till att jag tillsatte 
en arbetsgrupp, i vilken domare av olika 
ålderskategorier och en språkexpert, Per 
Lundahl, ingick. Det blev ett för delta-
garna mycket givande, för att inte säga 
direkt roligt arbete som utmynnade i en 
liten skrift "Språket i domar och beslut". 
Den väckte stort intresse i domstolsvärl-
den - en del sura miner också förstås - 
och det blev därför snart nödvändigt att 
ge ut en andra, överarbetad, upplaga. 
Den delades ut till tingsnotarier och hov-
rättsaspiranter och har väl haft en del 
nytta med sig. Nu är även den andra upp-
lagan slut; kanske skall man se över den 
och komma med en fortsättning. 

Det finns alltid en tendens att domsto-
larna beträffande det skrivna domstols-
språket "traskar patrullo", dvs, att de inte 
så fort anpassar sig till den språkutveck-
ling som äger rum i samhället i övrigt. 
Kanske ligger det också ett visst värde i 
detta. Men jag har konstaterat att det 
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skrivna domstolsspråket har blivit mycket 
bättre på senare år, särskilt när det gäller 
de beskrivande och resonerande avsnitten 
i en dom. Numera är det mest språkvalet i 
de slutsatser som resonemangen leder 
fram till som behöver modemiseras. Här 
förekommer det fortfarande att den skri-
vande domaren så att säga sveper in sig i 
en mantel av för honom välkända och 
föga moderna uttryck. 

Ett av exemplen på detta som vi tagit 
upp i skriften är följande: 

Pson var åtalad för vårdslöshet i trafik. 
Han hade kört sin bil - en Volvo - för 
fort och varit ouppmärksam. Pson skyll-
de på en uppdykande moped. 

Tingsrätten uttalade följande i sin dom 
som är från senare delen av 1980-talet: 

Oavsett hur ifrågavarande moped må 
ha förts vid tillfället ifråga har det 
emellertid ålegat Pson att själv visa 
den omsorg och varsamhet som till 
förekommande av trafikolycka beting-
ats av omständigheterna. Emelie Bratt 
har omvittnat att hon upplevt Volvobi-
lens färdhastighet vid tillfället som 
mycket hög. Tingsrätten finner ej skäl 
till antagande att Emelie Bratt härut-
innan lämnat oriktiga uppgifter. På 
grund av vad sålunda och i övrigt före-
kommit finner tingsrätten styrkt, ej 
mindre att Pson hållit en med hänsyn 
till omständigheterna alltför hög has-
tighet vid passerandet av den i målet 
aktuella gatukorsningen, än även att 
han brustit i tillbörlig uppmärksamhet 
å övrig trafik. Vad Pson har anfört till 
sitt fredande är inte av beskaffenhet att 
för honom föranleda befrielse från 
ansvar. 1 målet av åklagaren förd an-
svarstalan skall förty bifallas. 

Vi föreslog i stället följande: 

Även om mopeden kördes vårdslöst 
var Pson själv skyldig att köra med 
aktsamhet. Vid bedömningen av om 
han gjort det tar tingsrätten särskild 
hänsyn till vad Emelie Bratt berättat 
om Psons körsätt. 

Mot bakgrund av det som nu har 
sagts finner tingsrätten styrkt att Pson 
brustit i omsorg och varsamhet som 
åklagaren påstått. 

Till en del beror ett ordval som för icke-
juristen är svårtillgängligt på att de lag-
bestämmelser som är aktuella är av gam-
malt datum. Eller på att det är nödvän-
digt att falla tillbaka på juridiska begrepp 
som - kanske efter en långvarig rättsut-
veckling - har fått sin givna och precise-
rade innebörd som jurister förstår men 
som icke-juristen inte känner till. Det 
kan vara en vansklig uppgift att i allmän-
na ordalag ange vad dessa begrepp inne-
bär; de måste därför kunna användas som 
de är. Däremot bör det i vanliga fall vara 
möjligt att beskriva en lagbestämmelses 
innehåll med användning av ett modernt 
språk. 

Ett av problemen i domsskrivningen är 
att en dom har flera adressater. En del 
domare brukar framhålla att de i första 
hand skriver domen för sig själva för att 
pröva hållbarheten i sina resonemang. 
Men alla domare är dock numera överens 
om att domen i första hand skrivs för 
parterna. Men den riktar sig också till de 
jurister som har uppträtt i målet - advo-
kater och åklagare - liksom till jurister i 
andra domstolar, t.ex. till den tingsrätts-
domare, som eventuellt får se sin dom 
ändrad, och till de jurister i Högsta Dom-
stolen som skall ta ställning till om 
domen efter överklagande skall prövas i 
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HD. Detta påverkar utformningen; det 
faller sig naturligt för den skrivande 
domaren att använda det språk som juris-
ter använder. Men det är självfallet ett 
önskemål att parternas möjligheter att 
förstå domen fördenskull inte tappas ur 
sikte. 

Den språkskrift som utarbetades i hovrät-
ten består av fem huvudavsnitt: 

Råd i språkliga frågor, t.ex. använd 
korta meningar (det är det säkraste och 
enklaste sättet att göra en text begriplig 
och lättillgänglig för en läsare som inte 
är van vid juridiska texter, skrev vi). Lik-
som de Geer på sin tid varnade vi för att 
använda inskjutna satser och onödiga ord 
såsom ifrågavarande och annan onödig 
information. 

Råd i redaktionella frågor, t.ex. und-
vik långa stycken och använd rubriker 
när det behövs för överskådligheten. 

Vissa allmänna råd, t.ex. undvik 
domstolsjargong av typen NN ärförvun-
nen till ansvar och juridiska facktermer 
när det är möjligt. 

En förteckning över ord och uttryck 
som i regel bör undvikas och förslag 
till alternativ. 

Exempel på gammalt respektive 
nytt sätt att skriva domar och model-
ler till domar i vissa vanliga mål, t.ex. 
om underhållsbidrag. 

Det är självklart svårt att säga vilken 
betydelse som skriften har haft vid sidan 
av andra språkintresserade domares in-
verkan. Helt klart är emellertid att språ-
ket i domar och beslut numera är betyd-
ligt klarare och enklare. 

Låt mig ta som exempel ett litet 
avsnitt i den dom som HD meddelade i 
det s.k. Klippan-målet (NJA 1996 s. 
537): 

De uppgifter som lämnats av Pierre L 
och Kristian A är oförenliga. Den 
berättelse som Pierre L lämnat förtjä-
nar inte tilltro. Genom Kristian A:s 
berättelse får det anses utrett att Pierre 
L, sedan de båda hunnit i kapp Patric 
Nadji och Nadji hälsat dem, hoppade 
fram och gav Nadji ett backhandslag 
mot bröstet med höger hand. Nadji 
ryggade tillbaka och sprang sedan 
längs Skolgatan. 

Som hovrätten funnit är det alltså 
utrett att Pierre L avsiktligt tilldelat 
Patric Nadji ett knivstick i bröstet och 
att detta lett till Nadjis död. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

EKO-brott eller ekobrott? 
Hur skriver man ekonomisk brottslighet i 
kortform? Ska det vara EKO-brott eller 
ekobrott? Och hur ska man undvika sam-
manblandning med ekologisk brottslig-
het, dvs. miljöbrott? 

Tommy Hugosson 

Svar: 
Kortordet eko- skrivs med små bokstäver 
på samma sätt som bio av biograf eller el 
av elektricitet. 

Det verkliga problemet med eko- är 
risken för sammanblandning mellan eko-
nomisk och ekologisk. Många ord är fak-
tiskt dubbeltydiga i dag, t.ex. ekobrott, 
ekoflykting, ekodomstol. 

1 de fall missförstånd kan uppstå bör 
man därför skriva ut hela ordet, ekono-
misk eller ekologisk. Mycket talar för att 
eko- alltmer kommer att förbehållas 
'ekologisk', eftersom nästan alla ord med 
eko-, och då särskilt de nytillkomna, har 
just den betydelsen. Några sådana nya 
ord 	är ekoby, ekofi ber, ekohumanism, 
ekohus, ekoindustri, eko kommun, eko-
kött, ekomjölk, ekopark, ekosabotage, 
ekoturism och ekovin. 

1 engelska och franska används såvitt 
vi kan finna eco- resp. éco- uteslutande 
med betydelsen 'ekologisk'; eng. ecocli-
mate, ecosystem; fra. écomusée, écosys-
time. På motsvarande sätt används för-
kortningen Øko- i tyska och danska och  

norska enbart i betydelsen 'ekologisk'; 
ty. Øko-Bewegung, Økosystem; da. Øko-
politisk, Økosystem; no. Økofilosofi, Øko-
katastrofe. Även i finska förefaller eko-
användas bara om 'ekologisk': ekosys-
teemi. 

Vårt råd blir därför att man borde för-
söka undvika eko- när man menar 'eko-
nomisk', inte minst med hänsyn till den 
ökande internationaliseringen. 

Ola Karlsson, Margareta Westman 

Ordet legio igen 
Flera läsare har hört av sig och kommen-
terat betydelsen av legio. De är överens; 
det är den ursprungliga betydelsen, alltså 
'oräkneliga', 'talrika' som bör värnas. 

Brita Öller i Alingsås och Jan F. Jons-
son i Bromma menar båda att för folk 
med latin i botten på utbildningen verkar 
den nya betydelsen bero på missförstånd. 
Sven-Erik Olsson i Kalmar påpekar att vi 
har tillräckligt många ord som täcker den 
nya betydelsen: vanlig, bruklig, legal, 
legitim, normal etc. Och Jonas Ferenius i 
Täby påminner om att ordet ofta förekom 
i fotbollsreferat inte minst på 1950-talet, 
till exempel "felpassningarna voro 
legio", gärna alltså med pluralform på 
verbet. Det utvecklades till en komisk 
klyscha. Även han som ställde frågan om 
legio, Erik Lidbaum i Stockholm, vill att 
ordet ska behålla sin ursprungliga bety-
delse. 
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