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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. 

Ska vi be om ursäkt för 
å, ä, ö? 
Det är något märkligt med svenskarnas 
förhållande till det egna språket. Om is-
länningarna berättas det att de är så måna 
om sitt språk att de tvingar datorleveran-
törerna att översätta allt det engelska till 
isländska innan de köper en dator. Man 
kräver att datorerna anpassas till språket. 
1 Sverige är det tvärtom: vi anpassar vårt 
språk efter datorerna. Och datorerna och 
deras program är gjorda av folk som inte 
bryr sig om tecken som inte används i 
engelskan. Därför arbetar svenska kontor 
med datorer som inte kan skriva en grav 
accent. Man kan investera miljoner i en 
anläggning som inte klarar att skriva "ä 
la carte". 

Och så har vi det här med å, ä och ö. 1 
ivern att anpassa oss till andra språk 
(engelska) börjar vi nu plocka bort dessa 
bokstäver där de kan störa omvärlden. 
Skåningarna föregick genom att kalla sig 
Skanska. Götabanken ber om ursäkt för 
sin svenskhet, fäller prickarna och blir 

Gotabanken. Och det må vara hänt att 
man har friheten att avsvenska sitt eget 
namn. Men nu kommer samma process i 
vardagspråket. En stor restaurang i Göte-
borg printar bland annat ut följande på 
restaurangnotan: 

GEST NOTA 
Halleflundra 
Lattol 
Serveringsavgift ingor. 
Ha en bra vistelse... 
(Det där sista är förstås en annan slags 
historia: Have a nice day — have a nice 
stay — ha en bra vistelse ...) 

Vad är detta om inte en katastrofal defor-
mation av svenska språket? Av en annan 
aktuell trend — den att särskriva samman-
satta ord, som i GEST NOTA — har vi 
lärt oss att även en mycket märklig 
utvecklingslinje snabbt kan få en sådan 
omfattning att det blir svårt att stoppa den. 
Om vi inte vill ha lattol, halleflundror, 
gest notor i vårt språk så är det hög tid att 
stå upp och försvara det svenska alfabetet. 

Torbjörn Broberg, Hovås 

Annan, annat, andra - 
grav eller akut accent? 
Att använda grav och akut accent på rätt 
sätt hör säkerligen till det som är svårt i 
svenskan. Även i standardspråket finns 
dock alternativa uttal i vissa fall. 

En iakttagelse som jag tycker mig ha 
gjort är att annan, annat, andra allt ofta-
re uttalas med akut accent nuförtiden. 

Det mest naturliga är eller borde vara att 
dessa ord har grav accent. (Det finns 
språkhistoriskt betingade regler för vilka 
ord och ordformer som skall ha den ena 
eller andra accenten, men på ett praktiskt 
plan är det förstås mönster och analogier 
som gäller.) 

Uttalet med akut accent ger uppenbar-
ligen ökat eftertryck åt annan, annat, 
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andra. Då den sortens emfas inte efter-
strävas har nog dessa ord mestadels grav 
accent. 1 en mening som Vi måste pröva 
andra åtgärder skulle alltså ett betonat 
andra få akut accent, men i t.ex. Andra 
människor tänker på annat sätt skulle 
andra och annat förmodligen få relativt 
svag betoning och grav accent i de fles-
tas tal. Tendensen är emellertid efter vad 
det förefaller att annan, annat, andra 
uttalas med akut accent utan att vara sär-
skilt betonade. 

Antagligen har också mera genomgått 
en liknande utveckling. Men detta ord får 
väl anses ha endast akut accent nuförti-
den. 

Nationalencyklopedins ordbok uppger 
att annan osv, kan ha både grav och akut 
accent, men grav accent står som första 
alternativ. För mera har ordboken bara 
akut accent. 

Sven Pihiström, Knivsta 

Kommentar: 
Vi har också tyckt oss märka att uttalet 
av annan etc. med akut accent har blivit 
vanligare. Även vissa frågor till nämn-
dens sekretariat tyder på att detta skulle 
kunna vara fallet. 

Även om man kan tro att bruket har 
ökat är det värt att notera att Svenska 
Akademiens ordbok (SAOB), i andra 
bandet som trycktes 1900, har en uppgift 
om att annan "stundom" uttalas med 
akut accent. Där finns vidare en upplys-
ning om att akut accent är den vanliga i 
södra och västra Sverige när ordet 
används som obestämt pronomen och 
även som räkneord. 

1 Norstedts svenska uttalslexikon 
(1997), utarbetat av Per Hedelin, uppges 
bara uttal med grav accent för annan och 
andra. 

Vi är helt eniga med Sven Pihlström 
om att mera i nutida svenska vanligen 
uttalas med akut accent. Redan i 
Lyttkens & Wulffs Svensk uttalsordbok 
(1889) uppges faktiskt ordet ibland 
kunna ha akut accent. 1 samma författar-
pars Svensk ordlista med uttalsbeteck-
ning (1911) anges dock endast grav 
accent för ordet. SAOB uppger i den 
1944 tryckta artikeln att mera kan ha 
både grav och akut accent. När det gäller 
mera kanske det kan vara så att det 
enstaviga (och därigenom akutaccentue-
rade) mer har bidragit till accentföränd-
ringen i det tvåstaviga mera. 

Claes Garlén 
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Lena 	 Att komma i form 
Rogströrn 

En inkörsport för engelska lånord har olika idrotter länge 
varit. Här presenterar Lena Rogström, nybliven fil.dr vid 
Göteborgs universitet, flera nya ord inom motionsverksam-
het. 

Som funktionär hos Friskis & Svettis får 
man ofta anledning att lägga märke till 
språkligt intressanta uttryck som har med 
motionsverksamhet att göra. Vi har länge 
använt gympa, jympa, jumpa för den 
motionsgymnastik som vanligen förknip-
pas med Friskis & Svettis. Detta är väl 
också den vedertagna formen för all 
"vanlig" gymnastik, även för den typ 
som än så länge finns kvar i skolan, trots 
att den numera officiellt fått beteckning-
en idrott. Nya motionsformer kräver 
emellertid nya beteckningar, och många 
av dem, för att inte säga de flesta, kom-
mer, tillsammans med motionsformen i 
sig, från USA. Den amerikanska beteck-
ningen behålls, inte minst för att det är 
lite häftigare så. Detta får ibland konse-
kvenser för ordens böjning och ortogra-
fiska form. 

Ett sådant exempel är spinning, som 
betecknar en form av motionscykling i 
grupp. Eftersom motionsformen avviker 
från cykling på många sätt kallas verk-
samheten spinning, men redskapet kallas 
ändå cykel, trots att det strängt taget inte 
är en sådan. 1 brist på bättre får det ändå 
heta så. En motsvarande bildning skulle 
kunna vara spinnare, men detta ord kan 
misstolkas och uppfattas som en beteck-
ning för motionären. Kanske skulle man 
kunna introducera spinncykel om beho-
vet att skilja redskapet från en gammal 
hederlig motionscykel blir för stort. 
Detta förefaller emellertid inte vara fal- 

let. Oftast räcker det med att själva 
motionsformen får en beteckning som 
skiljer sig från liknande svenska, redan 
etablerade, beteckningar, i detta fallet 
cykling eller motionscykling. Uttrycket 
får därtill gärna vara lite häftigt (läs: 
amerikanskt). Det finns således ingen 
strävan efter att vara konsekvent och 
hitta på nya uttryck för alla delar av det 
semantiska fältet till ordet ifråga. Oftast 
är det bara verksamheten i sig som upp-
bär det nya, främmande ordet, främst 
med syftet att verka nytt, spännande och 
"coolt". Vem går och motionscyklar när 
man kan gå på spinning? 

Spinning är i alla fall ett ord som pas-
sar in i svenskans struktur. Det går att 
böja i alla former, både i obestämd och 
bestämd form. Uttal och stavning är 
också enkla att ta till sig. Däremot vack-
lar bruket av motsvarande verbform. 
Eftersom spinning fortfarande är ganska 
nytt brukar ledarna fråga före varje pass 
om alla har prövat på förut. Olika ledare 
väljer då olika strategier. "Har alla spin-
nat förut?" eller "Är det någon som inte 
har spunnit förut?" Man använder alltså 
antingen den gamla starka verbformen 
(spinna, spann, spunnit) eller bildar en 
svag (spinna, spinnade, spinnat). Frågan 
är vilken som vinner. Själv är jag svag 
för den svaga, i första hand för att den är 
enklare, men också för att den ger en ny 
form till ett nytt innehåll. 

1 väntan på sagda spinning avlyssnade 
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jag en dag ett samtal mellan två yngre 
tjejer som diskuterade en gemensam be-
kant som hade börjat gymma. Uttrycket 
var för mig helt nytt, också för den ena 
av flickorna som lite osäkert frågade sin 
kompis: "Du menar, hon har börjat gå på 
gym?" Gymma är tydligen ett uttryck för 
att gå på gym, och till skillnad från 
jympa fokuserar man här på styrketrä-
ning. Ordet kommer naturligtvis från den 
amerikanska beteckningen för en mo-
tionsanläggning. Man jympar således 
inte på gym, utan gymmar, vilket inte är 
samma sak. 

Bygga är något man också kan göra på 
gym, men detta ord förknippas förmodli-
gen med ett mer specifikt resultat: att 
bygga upp sig så man får stora muskler. 
Gymma är troligen en mer feminin mot-
svarighet, som snarare går ut på att man 
skall få en starkare, mer vältränad kropp 
utan allt för bulliga muskler. Eller också 
är det helt enkelt ett praktiskt verb som 
talar om att man går på gym. Det lär väl 
visa sig allteftersom uttrycket får fäste. 

Ytterligare en ny träningsform är s.k. 
pace, en typ av den gamla välkända sta- 

tionsträningen. Här är det besvärligare att 
hitta bra svenska böjningsformer. 
Tydligen har substantivet formen pace 
("jag skall gå på pace"), vilket inte är 
helt lätt att böja. Som tur är verkar ordet 
vara ett massord. Man behöver i princip 
bara använda det i bestämd och obe-
stämd form singular: "Hur var det på 
pacen'?", "Hänger du med på pace?" 
Verbet kan dock bli lite krångligt att få 
till, inte minst i skriven form. Skall man 
skriva pacea eller pejsa? Det första alter-
nativet är för krångligt och det senare är 
förmodligen för töntigt (läs: svenskt), än 
så länge. Alltså får man i stället använda 
omskrivningen gå på pace, träna pace, 
precis som man tränar aerobics, går på 
step up, går på body-toning och andra 
krångligheter. 

Dagens motionsutbud är stort och 
mångfacetterat. Alla inriktningar kan till-
godoses och tillhandahåller dessutom 
många klatschiga beteckningar för mo-
tionsformen. Är man språkintresserad är 
det extra tacksamt att gå och träna nuför-
tiden. Det är inte bara kroppen som får 
sitt, hjärnan får också arbeta. 

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 Lars Järlestad, Tyresö. 

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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Förslag till handlingsprogram 
för att främja svenska språket 

Sammanfattning 
Svenska språknämnden har på uppdrag 
av regeringen utarbetat ett handlingspro-
gram för att främja det svenska språket. 
Programmet beskriver först språkvårdens 
organisation och verksamhetsformer i 
dag, analyserar sedan viktiga faktorer i 
dagens språksituation för att därefter 
föreslå olika åtgärder. Förslagen är av 
olika karaktär. De sammanfattas här och 
utvecklas och motiveras i programmets 
senare del. 

Svenska språkets ställning i Sverige bör 
lagfästas. Det övergripande målet är att 
svenskan ska bevaras som ett samhälls-
bärande och komplett språk. 

Offentliga beslut ska underkastas 
språklig konsekvensbedömning så att de 
blir förenliga med det övergripande 
målet. 

Som enskilda åtgärder föreslås bI.a. 
följande: 

a) Det bör garanteras att svenskan för-
blir ett officiellt språk i EU. Sverige bör 
verka för delvis nya regler och riktlinjer 
för EU:s översättarverksamhet. Fler kva-
lificerade översättare och tolkar bör 
utbildas. Arbetet med flerspråkig termi-
nologi bör ges ökade resurser. 

Det bör övervägas om man inom 
arbetarskydds- och konsumentlagstift-
ning m.m. kan förordna att skyddsföre-
skrifter, patentbeskrivningar, bruksanvis-
ningar, varudeklarationer och standarder 
ska finnas på svenska. 

Språket i högskoleutbildningens 
undervisning, examina och tentamina ska 
normalt vara svenska. Lärarnas behärsk-
ning av svenska måste medge att detta 
krav kan uppfyllas. Kunskaper motsva-
rande gymnasiets tillvalskurs (C-kurs) i 
svenska bör normalt krävas som behörig-
het för teoretiska postgymnasiala studier. 
Doktorsavhandlingar på främmande 
språk ska ha sammanfattningar på sven-
ska. 

Språket i grundskola och gymnasi-
um ska normalt vara svenska och ett 
godkänt avgångsbetyg i svenska ska 
innebära att eleven väl behärskar svenska 
språket i tal och skrift. Fullgod behärsk-
ning av svenska bör också vara ett behö-
righetskrav för fast anställda lärare. Om 
en skola inför s.k. bilingval undervisning 
ska den kunna garantera att elevernas 
förmåga att på svenska i tal och skrift 
behandla ämnesstoffet inte eftersätts. 

Undervisningen i svenska som andra-
språk ska ges nödvändiga resurser och 
det ska garanteras att undervisningen 

S1,,vk,-d 2198 	7 



bedrivs av lärare med full kompetens 
inom detta ämne. 

TV- och radiokanaler bör i samband 
med koncessionsgivning åläggas att se 
till att en tillräcklig andel svenskspråkiga 
program ingår i programutbudet liksom 
att översättningstexter håller godtagbar 
kvalitet. Journalistutbildningen i svenska 
bör stärkas. Språkvården bör ges ökade 
möjligheter att snabbt nå ut till de infly-
telserika språkanvändarna. Det är angelä-
get att samarbetsgrupper bildas med 
syfte att ge impulser till förbättrad språk-
vård i enskilda företag eller i grupper av 
företag. 

De datorprogram som ger språkstöd 
ska kontinuerligt granskas av språkvår-
den. Den bör även medverka i framta-
gandet av sådana program liksom i inter-
nationell standardisering i fråga om teck-
enuppsättning och alfabetisering. Multi-
medieprogram för skolbruk ska normalt 
vara översatta till svenska. 

De existerande språkvårdsorganen 
bör utnyttjas för åtskilliga av de uppgif-
ter som angivits här. 1 många fall krävs 
ökade resurser för att genomföra försla-
gen. På andra punkter finns behov av 
mer tillämpad forskning och utredning 
innan det kan avgöras vilka åtgärder som 
kan bli nödvändiga. 

Angelägna områden för tillämpad 
språkforskning är dels översättning, dels 
informationsteknik som språkstöd, över-
sättningsstöd och standardisering, dels 
konkurrens och samspel mellan engelska 
och svenska inom utbildning, forskning 
och kunskapsintensiva delar av arbets-
livet. 

Samtidigt med olika riktade satsningar 
måste den språkvård som vänder sig till 
allmänheten stärkas. Det är viktigt att 
svenskarnas känsla och intresse för det 
egna språket stimuleras. 

Uppdraget 
Regeringen har uppdragit åt Svenska 
språknämnden att utarbeta ett förslag till 
handlingsprogram för att främja det 
svenska språket. Uppdraget gäller såle-
des svenska språket och dess villkor, inte 
andra språkpolitiska förhållanden, t.ex. 
minoritetsspråkens ställning eller sven-
skarnas färdigheter i främmande språk. 
Dock måste sådana frågor också beröras 
i den mån de har betydelse för svenskans 
ställning. 

Inom ramen för uppdraget har Sven-
ska språknämnden arrangerat fem semi-
narier för diskussion om problemen med 
vardera tolv till femton experter på olika 
områden. De fem områdena är: Språket i 
ungdomsskolan, Språket i högre utbild-
ning och forskning, Språket via medier 
och bokförlag, Språket i arbets- och 
näringsliv och Språket i IT-sammanhang. 
Sammanlagt har ca sextio personer delta-
git i diskussionerna. 

Bakgrund 
Svenskans ställning i dag 
Svenskan är ett väl etablerat och väl 
standardiserat språk med en stark språk-
buren kultur i Sverige. Här finns också 
ett samhälleligt skolväsen där ämnet 
svenska som modersmål är centralt och 
där undervisningen normalt sker på sven-
ska. 1 ett internationellt perspektiv hör 
svenskan till de 50-60 av världens kan-
ske 5 000 språk som har den starkaste 
ställningen i den meningen att det är fullt 
standardiserat, har en allsidig använd-
ning samt talas och skrivs som moders-
mål av ett stort antal personer. Inter-
nationellt sett är svenska också ett myck-
et homogent språk. De sociala och geo-
grafiska skillnaderna i tal är förhållande- 
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vis små, och tal och skrift ligger avsevärt 
närmare varandra än t.ex. i engelskan, 
tyskan och franskan. Uppfattningen att 
offentligt språk ska vara enkelt och 
begripligt för alla medborgare är betyd-
ligt mer spridd i Sverige än i många 
andra länder. 1 stora delar av det svenska 
samhället är man väl medveten om vik-
ten av att alla i offentligheten vill och 
kan kommunicera effektivt och korrekt 
på svenska i Sverige. 

Svensk språkvård i dag 
Språkvården omfattar olika typer av 
verksamhet. 

Grundläggande är vården av det sven-
ska standardspråket, dvs, den form av 
svenska som är gemensam för svensk-
språkiga: skriftspråket och överregional 
talad svenska. Vården gäller bland annat 
konventionerna för stavning, för uttal av 
ortnamn, för ordböjning, satsbyggnad, 
ordförråd och textbyggnad. - Språkvård 
innebär påverkan på språket, antingen så 
att detta utvecklas i en viss riktning eller 
så att språkets stabilitet bevaras. När man 
talar om språkvård menar man framför 
allt direkt uppställande av språkliga nor-
mer eller uttryckliga råd till språkbrukar-
na. De ska vara sådana att språkbrukarna 
med hjälp av dem kan kommunicera så 
lätt och säkert som möjligt. 

Språkvården värnar vidare om att sven-
skan ska kunna talas och skrivas inom så 
många samhällsområden som möjligt. 

Slutligen - och inte minst viktigt - har 
språkvårdarna till uppgift att stödja 
språkbrukarna i konsten att använda 
svenskan i offentlig kommunikation och 
öka deras medvetenhet om svenskans 
värde och egenskaper. 

Men man kan också tala om en indi-
rekt språkvård genom inflytelserika 
språkbrukares sätt att tala och skriva. 

Svensk språkvård har av tradition und-
vikit lagstiftning, förordningar och cen-
trala direktiv. Det finns visserligen 
undantag i form av allmänna regler på 
klart avgränsade områden som meningen 
"Myndigheten skall sträva efter att 
uttrycka sig lättbegripligt" i förvaltnings-
lagen. Men språkvården har i huvudsak 
verkat genom rådgivning, folkbildning 
och dokumentation. Utgångspunkten är 
att svenskarnas dagliga språkbruk bildar 
grunden för språkets liv och utveckling 
liksom för språklig normering. Samtidigt 
finns dock centrala instanser som har 
uttalat språkvårdande uppgifter. Språk-
vården i Sverige har alltså gått en mcl-
lanväg mellan centraliserad språkstyr-
ning och fullkomligt fri tävlan mellan 
olika uttryckssätt och språkarter. Det är 
en rimlig balansgång i ett litet autonomt 
land där en demokratisk syn på national-
språket råder. Men förhållanden kan 
ändras. Denna framställning innehåller 
förslag som innebär ett ökat skydd för 
svenska som ett allsidigt nationellt språk. 

Vården av standardspråket 
På den grundläggande nivån ansvarar 
framför allt tre institutioner för språkvår-
den. 

Svenska språknämnden, en ideell före-
ning med statligt stöd, har till uppgift att 
följa det svenska språkets fortlöpande 
utveckling, vara en plattform för diskus-
sion om bra språk, bestämma riktlinjerna 
för standard i olika avseenden, utarbeta 
handböcker till språkbrukarnas hjälp. 
Språknämnden ansvarar också för tilläm-
pad forskning och utredningsarbete som 
underlag för eget och andras utåtriktade 
språkvårdsarbete. 

Tekniska nomenklaturcentralen, TNC, 
som också är en ideell förening med 
statsbidrag, har av regeringen fått uppgif- 
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ten att utarbeta och standardisera termi-
nologi för olika fackområden, lämpad för 
svenska förhållanden. 1 uppgiften ingår 
också att utfärda rekommendationer för 
utformning av fackspråkliga texter. 

Svenska Akademien, vars huvudupp-
gift är att arbeta för svenska språkets 
"renhet, styrka och höghet", har en lång 
tradition inom språkvården framför allt 
genom att kontinuerligt ge ut nya uppla-
gor av Svenska Akademiens ordlista, 
som ger reglerna för svensk stavning och 
ordböjning. Akademien ansvarar också 
för Svenska Akademiens ordbok, den 
grundläggande historiska ordboken för 
svenska språket, och för den kommande 
stora Svenska Akademiens grammatik. 

Språklig upplysning, 
service och undervisning 
De ovannämnda institutionerna fungerar 
också själva direkt som rådgivare åt 
språkbrukarna. 

Svenska språknämnden har en bety-
dande rådgivningsverksamhet. Den be-
svarar 10 000-14 000 frågor om året per 
telefon och brev samt ger föreläsningar 
och kurser för olika grupper av språkbru-
kare, utför textgranskning etc. Tidskrif-
ten Språkvård, som utkommer med fyra 
nummer om året och har drygt 6 000 pre-
numeranter, spelar en viktig roll som 
opinionsbildande och folkbildande organ 
i språkfrågor. Därtill kommer handböck-
er som Svenska skrivregler och Svensk 
handordbok samt andra mer diskuterande 
skrifter om språkets liv och användning. 

Också TNC bedriver rådgivningsverk-
samhet gentemot breda grupper av språk-
brukare i fackspråkliga frågor. Nyhets-
bladet TNC-aktuellt utkommer 3-4 
gånger om året i en upplaga om ca 1 000 
exemplar. TNC ger ut TNC:s skrivregler 
och utarbetar terminologiska ordlistor i  

nära samarbete med företrädare för olika 
fackområden. 

Svenska Akademien ger också språk-
råd genom sin personal och fungerar som 
attitydsättare gentemot den språkligt 
intresserade allmänheten framför allt 
genom uttalanden och framträdanden av 
ständige sekreteraren och andra enskilda 
ledamöter. 

Sedan tjugo år bedrivs vidare en insti-
tutionaliserad språkvård i Regerings-
kansliet. Språkexperterna granskar lagar 
och förordningar, som ska beslutas eller 
ändras, och ger ramar och mallar för hur 
författningstexter, betänkanden, myndig-
hetsbeslut m.m. ska utformas språkligt 
och textmässigt. De ger råd i språkfrågor 
och ger ut riktlinjer och handböcker med 
stor spridning bland myndigheterna. Här 
kan som exempel nämnas Myndigheter-
nas skrivregler och Att svara på remiss. 
Språkvårdarna medverkar också i utbild-
ning av nyanställda och med föreläsning-
ar och seminarier inom Klarspråksgrup-
pens ram. Den av regeringen tillsatta 
Klarspråksgruppen har övertagit uppgif-
ter efter det nedlagda SIPU (Statens 
institut för personalutveckling) och ver-
kar för bättre språkbruk vid myndigheter 
på statlig, regional och kommunal nivå. 

En betydelsefull professionell insats 
görs också av akademiskt utbildade kon-
sulter i svenska språket, som är anställda 
vid myndigheter, organisationer och 
medier eller verkär på konsultbasis med 
avgränsade utbildnings- och gransk-
ningsuppdrag. Det finns ungefär 120 
verksamma språkkonsulter, varav kanske 
en fjärdedel huvudsakligen verkar inom 
offentlig sektor. Ytterligare en grupp av 
kunniga språkvårdare är de skribenter 
som har hand om språkspalter i många 
dagstidningar och i fackpress. 

Det måste dock starkt betonas att den 
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Det måste dock starkt betonas att den 
största insatsen i fråga om medveten 
språklig undervisning och fostran i sven-
ska görs av lärare inom skolan och inom 
lärarutbildningen. 

En fundamental roll för språkvården 
spelar den forskning i modern svenska 
som bedrivs vid många universitet och 
högskolor. Svenska språknämnden sam-
arbetar regelbundet med den akademiska 
språkvetenskapen. Åtskilliga akademiska 
lärare och forskare har också direkt kon-
takt med allmänheten i språkvårdsfrågor. 

Samarbetet är vittförgrenat mellan de 
språkvårdande institutionerna och de andra 
individuellt verksamma språkvårdama. 

Mellan Svenska Akademien och 
Språknämnden finns samarbete av flera 
slag. Akademien är representerad i 
nämnden och dess styrelse; dessutom 
lämnar nämnden sina synpunkter på 
manuskript till nya utgåvor av Svenska 
Akademiens ordlista. Svenska Akade-
mien ger också ekonomiskt stöd till 
Svenska språknämnden liksom till TNC. 

Mellan TNC och Språknämnden finns 
samarbete, bl.a. i termfrågor och i frågor 
som gäller skrivregler. När det gäller 
termfrågor spelar också SJS - Stan-
dardiseringen i Sverige en väsentlig roll. 

Språkvårdsgruppen är ett gemensamt 
men informellt samarbetsforum för de 
ovannämnda organisationerna och för 
språkexperter i Regeringskansliet, språk-
vårdare på Sveriges Radio och på dags-
tidningar. 

Ett nybildat organ är Svenska data-
termgruppen, där språkvårdare och ter-
minologer men också dagstidningar, 
etermedier och databranschen är repre-
senterade. Kontinuerligt ges rekommen-
dationer om datatermer på Svenska data-
termgruppens webbplats. 

1 den ovannämnda Klarspråksgruppen  

är Språknämnden representerad. 
Svenska språknämnden har också ett 

utvecklat samarbete med övriga språk-
nämnder i Norden. Av förklarliga skäl är 
kontakterna allra tätast med Svenska 
språkbyrån i Finland. Svenska språk-
nämnden deltar självklart också i Nor-
diska språkrådet, det nybildade organet 
för samarbete mellan språknämnderna i 
Norden, som också tjänar som sakkun-
nigt organ i språkfrågor åt Nordiska 
ministerrådet och Nordiska rådet. 

TNC har ett liknande samarbete med 
de nordiska terminologiorganen i samar-
betsforumet Nordterm. Nordterm deltar 
aktivt bl.a. i internationell standardise-
ring. Ett arbete (Nordterm-Net) har nyli-
gen inletts, delvis finansierat med medel 
från MLIS-programmet i EU, med syfte 
att bland annat föra samman nordiska 
termbanker och göra dem åtkomliga via 
Internet. TNC har koordinationsrollen i 
projektet och Nordiska språkrådet finns 
med som samarbetspart. 

Språkvårdsfrågor behandlas och dis-
kuteras i många andra föreningar, kom-
mittéer och grupper, som Svensklärar-
föreningen, Svenska Läkaresällskapets 
kommitté för medicinsk språkvård och 
TT:s arbetsgrupp för språkfrågor, Medie-
språksgruppen. 

Förebilder 
Den viktigaste påverkan på språkbruket 
sker antagligen genom att språkmönster 
övertas från uppmärksammade språkbru-
kare. Framträdande förebilder bestämmer 
ofta vad allmänheten - utan att närmare 
reflektera över saken - uppfattar som bra 
och korrekt språk. Några grupper i nyck-
elpositioner bör här nämnas. 

Viktigast är kanske de som verkar 
inom press och etermedier. Många mass-
medietexter tas till mönster för det nor- 



mala tal- och skriftspråket. Via massme-
dierna sprids också föreställningar om 
hur språkbruket bör vara i vissa samman-
hang. Exempelvis kan mediernas sätt att 
återge myndigheters och politikers språk-
bruk uppfattas som modeller för hur våra 
offentliga angelägenheter ska hanteras 
rent språkligt. 

Ett annat viktigt språkmönster utgör 
skolans läroböcker. De skönlitterära för-
fattarna åberopas dock kanske inte lika 
mycket numera som språkliga förebilder. 

Bokförlagens folk har en viktig upp-
gift som normförmedlare och normförny-
are inom skriftspråket. Ofta fungerar de 
som ett slags grindvakter. Omstrukture-
ringen av förlagsbranschen kan alltså få 
konsekvenser även ur språkvårdssyn-
punkt. 

Översättarna, särskilt facköversättarna, 
är en grupp med växande betydelse i och 
med att allt fler texter översätts till sven-
ska i dag. Översättarutbildning liksom 
forskning i översättning har tidigare varit 
eftersatt i Sverige men har utvecklats och 
utvidgats efter inträdet i EU. 

För den institutionaliserade språkvår-
den är det viktigt att ha kontakt med 
samhällets språkliga förebilder och föra 
en dialog med dem. 

Faktorer i dagens språk-
situation av betydelse för det 
svenska språkets tillstånd och 
utveckling 
Språkklimatet 
Efter det andra världskriget har många 
nationella kulturer präglats av en mer 
eller mindre stark skepsis inför de trade-
rade normerna, språkliga eller andra. De 
språkliga konventionerna och reglerna 
ses allt oftare som föränderliga och för- 

handlingsbara. 
Bland annat kan den demokratiska 

ambitionen att alla medborgare i princip 
ska ha rätt att yttra sig offentligt i tal och 
skrift ha förändrat inställningen till värdet 
av språknormemas stabilitet. Och visst: 
det är bättre att någon gör sin röst hörd 
där det är viktigt att rösten hörs än att de 
språkliga konventionerna restlöst respek-
teras. Men i huvudsak gäller ändå att ett 
jämlikt offentligt meningsutbyte, i tal och 
skrift, fungerar bäst om alla talar och 
skriver samma gemensamma språk, ett 
språk som bygger på relativt stabila kon-
ventioner. 1 huvudsak präglas det svenska 
skriftspråket också av stor stabilitet. 

Användningsområdena för tal och 
skrift har förändrats, på flera vis. Vi har 
mer av talad offentlighet, och förmåga till 
planerad muntlig föredragning efterfrågas 
hos många fler. Samtidigt krävs också 
läs- och skrivkunnighet i arbetslivet på ett 
helt annat sätt än tidigare. Folk skriver 
mycket mer numera, framför allt har 
andelen som skriver ökat. Gränserna mel-
lan privat tal, offentligt tal och skriftspråk 
är inte lika skarpa i dag: vardagstalet fly-
ter in i den offentliga politiska debatten. 

Bilder spelar en allt större roll i den 
samhälleliga kommunikationen: en 
mycket stor andel av ytan i dagens tid-
ningar täcks av bilder och bildmediet 
televisionen dominerar i etern. Läsandet 
går tillbaka till förmån för TV-tittande 
och datorbruk - vilket inte hindrar att 
läskunnighet och läsvanor i Sverige vid 
en internationell jämförelse befinner sig 
på hög nivå. Läsning sker för många 
numera via datorskärmen. Typiskt för 
denna läsning är att det huvudsakligen är 
kortare texter som läses. 

Svenska språket och världen 
Internationaliseringen innebär föränd- 
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ringar också i det svenska språkets vill-
kor. Enklast att lägga märke till är 
öppenheten för engelska citatord (efter-
hand ofta införlivade som lånord) i 
många språkbrukssammanhang. Något 
riktigt stort språkvårdsproblem innebär 
dock knappast de främmande orden. De 
citatord som inlemmas i svenskan som 
lånord låter sig ofta anpassas till höjning, 
uttal och även stavning. De utgörs visser-
ligen oftast av betydelsebärande ord men 
de är inte överväldigande många. 1 en 
vanlig dagstidning är kanske 0,5 procent 
av samtliga ord lånord eller citatord från 
angloamerikanskan. Man bör också min-
nas att svenska språket ständigt har lånat 
från andra språk: latin, tyska, franska etc. 
och ändå behållit sin egenart. 

Det utländska inflytandet handlar inte 
bara om inlåning av olika ord. Inom 
vissa områden kan svenskan förändras på 
ett mindre önskvärt sätt, därför att texter-
na översatts från främmande språk. Det 
tydligaste exemplet i dag är lag- och för-
fattningsspråk. Allt fler rättsligt bindande 
texter har tillkommit inom EU och 
ursprungligen skrivits på franska, engel-
ska eller tyska. En översättning till sven-
ska bör av juridiska skäl ligga så nära 
originalet som möjligt. Exempelvis till-
lämpas ofta den s.k. punktregeln: en 
mening i originaltexten ska motsvara en 
mening i översättningen. Det kan leda till 
författningstexter som stilistiskt är främ-
mande för moderna svenska stilideal och 
t.ex. står den svårforcerade franska eller 
engelska kansli stilen närmare. 

Internationaliseringen kan också hota 
centrala delar av språkstandarden. Svens-
ka språkbrukare som använder icke sven-
ska ordbehandlingsprogram eller tan-
gentbord får svårt med å, ä och ö. Dessa 
bokstäver undviks i t.ex. person- och 
varunamn på grund av överdriven an- 

passning till det engelska alfabetet. 
Den mest djupgående påverkan består 

dock i att angloamerikanskan tar över 
användningsområden där tidigare det 
svenska språket dominerade. Inom vissa 
fält är engelskan förhärskande inom både 
talad och skriftlig kommunikation, inom 
andra är det ännu mest läsande och kan-
ske lyssnande som omfattas av förskjut-
ningen, medan talande och skrivande 
ännu i stor utsträckning sker på svenska. 

Påverkan gör sig gällande inom många 
områden. 

Politik och administration 
1 den politiska och administrativa sfären 
är det framför allt förskjutningen av 
ansvar från Sveriges riksdag till den 
Europeiska unionens organ som bör upp-
märksammas. 1 ett långt perspektiv skul-
le den kunna medföra en utarmning av 
svenska språkets funktion som politiskt 
språk, vilket i så fall allvarligt skulle 
påverka det demokratiska samtalet i 
Sverige. Även privatisering och kom-
mersialisering av verksamheter som tidi-
gare bedrivits i offentlig regi kan få 
språkliga konsekvenser. 

Arbetsliv och marknad 
Också genom det ekonomiska livets 
internationalisering har det svenska språ-
ket i vissa avseenden utsatts för tryck. 

Skyddsföreskrifter, varudeklarationer, 
bruksanvisningar, patentbeskrivningar på 
svenska tycks alltmer uppfattas som en 
begränsning i varornas fria rörlighet i 
EU. Här är det fråga om viktiga arbetar-
och konsumentskyddsfrågor o.d. 

Bruket av engelska i näringslivet är i 
många miljöer mycket omfattande. Att 
engelska blir koncernspråk på många 
stora företag är ofrånkomligt. Men det är 
välkänt inom språkforskningen att den 
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som har ett annat språk än sitt moders-
mål som arbetsredskap sällan kan ta hela 
sin kapacitet i anspråk. Risken finns allt-
så att svensk arbetskraft i onödan kom-
mer att prestera sämre därför att ett nöd-
vändigt införande av engelska som kon-
cernspråk också kan leda till ett bruk av 
engelska i sammanhang där det skulle gå 
lika bra att fortsätta med svenskan. 

Högre utbildning och forskning 
Det blir allt vanligare med läroböcker 
och kompendier, undervisning och tenta-
mina på engelska i olika grundutbild-
ningar vid svenska högskolor och univer-
sitet. En uppenbar risk är att detta många 
gånger leder till sämre kunskaper och 
studieresultat. 1 nästan all forskarutbild-
ning är de engelska inslagen domineran-
de. Det är självklart nödvändigt att 
svensk forskning är internationellt orien-
terad, men den ensidiga inriktningen på 
engelska kan leda till att välutbildade 
personer i Sverige inte längre kan tala 
och skriva om komplicerade ämnen på 
svenska. Denna utveckling kan på sikt 
komma att urholka möjligheterna för 
vetenskapens företrädare att delta i den 
offentliga diskussionen om allvarliga 
samhällsproblem som miljöpolitik, vård-
organisationen eller ekonomi på svenska 
i Sverige. 

Skolan 
Det har blivit allt vanligare med så kallad 
bilingval undervisning i den svenska 
ungdomsskolan, dvs, undervisningen i 
några eller alla ämnen sker på ett främ-
mande språk, praktiskt taget alltid engel-
ska. Ännu är detta vanligast på gymnasi-
eskolor, men det förekommer också på 
en del högstadieskolor. Det är kommu-
nerna som avgör vilket skolans språk ska 
vara, och det är oklart hur stor utbred- 

ning den bilingvala undervisningen har 
för närvarande. Någon opartisk, allsidig 
utredning av verksamheten har ännu inte 
gjorts. Ingen vet t.ex. vilken inverkan 
svenska lärares mer eller mindre bristfäl-
liga engelska kan få på elevernas kunska-
per i respektive ämne, i engelska och i 
svenska. Risken finns att eleverna inte 
inhämtar vare sig den etablerade engel-
ska eller den etablerade svenska termino-
login på områden som samhällskunskap 
eller matematik. Framför allt vet vi inte i 
vilken utsträckning eleverna kan tala 
t.ex. om fysik på svenska, när de haft 
undervisning och läroböcker i fysik ute-
slutande på ett annat språk. 

Det finns en utbredd naivitet när det 
gäller frågan om vad det innebär att ha 
full tillgång till ett språk. Normalt lär 
man sig främmande språk bättre om man 
väl känner sitt eget. Genvägar kan leda 
vilse. En utbredd bilingval utbildning 
kan på längre sikt medföra att tilliten till 
svenska språket som dugligt instrument 
för undersökning och diskussion av värl-
den och vårt samhälle försvagas. 

Medierna och populärkulturen 
1 TV dominerar engelska språket i pro-
gram som sänds här men inte producerats 
i Sverige. Det ger en överdriven bild av 
engelskans ställning utomlands. Många 
program, särskilt från de kommersiella 
kanalerna, har textade översättningar av 
alltför låg kvalitet. 1 många fall anlitas 
tydligen outbildade översättare som får 
arbeta till underpris. 1 radio och tidningar 
är svenskan alltjämt det gängse språket. 
Att populärkulturen, åtminstone i musik-
texter och liknande, är helt dominerad av 
engelska står alldeles klart. 

Mångspråkigheten i Sverige 
En annan sida av internationaliseringen 
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är mångspråkigheten i det nutida Sve-
rige. Från att ha varit ett språkligt ensar-
tat land, om än med vissa traditionellt 
givna minoriteter med egna modersmål, 
som finnar, samer och romer, har Sverige 
nu en befolkning med fler än hundra 
modersmål. 

Många svenskar har uppfattningen att 
invandrarnas olika språkbruk inverkar 
negativt på det svenska språket. Och 
visst förekommer olika former av bland-
språk. Men ingenting stöder åsikten att 
invandrarsvenska försämrar svenskan; i 
den mån någon påverkan äger rum är den 
sannolikt berikande snarare än tvärtom. 
Dessutom kan själva det faktum att det 
finns så många människor i Sverige med 
många olika modersmål visa sig vara 
positivt för svenska språkets ställning. 
Dessa människor måste ju lära sig sven-
ska för att kunna fungera här och kunna 
kommunicera med svenskarna men 
också med andra invandrare från andra 
språkområden. Svenska språket är kittet 
som binder samman Rinkeby, har det 
sagts. En sådan attityd till svenskan för-
utsätter dock att svenskar med annat 
modersmål får goda möjligheter både att 
lära sig svenska och att utveckla sitt 
modersmål. 1 annat fall kan svenskan 
uppfattas som ett överhetsspråk och de 
språkliga minoriteterna komma att välja 
engelska som gemensamt språk. Sådana 
tendenser har iakttagits bland minoritets-
språkstalare på olika håll i Europa. 

Informationstekniken och dess 
verktyg: hjälpare eller stjälpare? 
Med informationsteknik (IT) avses i dag 
främst användningen av datorer och 
kommunikationssystemet Internet. Den-
na teknik har betydelse för språkutveck-
lingen och språkvården på tre sätt. Den 
öppnar nya kommunikationssätt och 

kommunikationsvägar. Den ändrar vill-
koren för textframställning. Den ger nya 
redskap för språklig standardisering och 
normering. 

De nya kommunikationsvägarna gör 
informationstekniken till ett betydelse-
fullt redskap i internationaliseringen. 
Särskilt inom områden där förändrings-
tempot är högt varken hinner man eller 
har råd att översätta texter, material och 
program utan dessa möter regelbundet 
IT-användaren i engelsk språkdräkt. Tek-
niken ger också enskilda IT-användare 
möjlighet till vardagskommunikation 
med nästan vem som helst i världen, 
något som naturligtvis gynnar bruket av 
engelska. Men snabbheten och räckvid-
den i kommunikationen kan också under-
lätta användningen av andra språk: 
utlandssvenskar har i dag tack vare e-
post och Internet mycket lättare att vid-
makthålla sin vardagssvenska och att 
söka upp texter på svenska. 

De nya kommunikationssätten skapar 
dessutom nya språkarter. 1 s.k. tjatt och 
e-brev utvecklas ett skriftspråk som ofta i 
sin informalitet, situationsbundenhet och 
spontanitet påminner om talspråket. Text 
på webbplatser bildar s.k. hypertexter 
som ska läsas och skrivas hierarkiskt. 
Inom sina områden fungerar detta språk-
bruk väl. Hittills tyder heller inget på att 
dess egenheter skulle överföras till mer 
traditionella textslag där det skulle passa 
sämre. 

Informationstekniken har vidare fått 
stor betydelse för textframställningen, 
inte minst genom att den minskat avstån-
det från upphovsman till färdig produkt. 
Den språkliga granskning som ofta var 
ett mellanled och som utfördes på de 
flesta arbetsplatser av sekreterare, på tid-
ningar och bokförlag av yrkesskickliga 
sättare, har nu bortfallit. Många tidningar 
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och t.o.m. förlag har inskränkt på eller 
helt slopat korrekturet. 1 stället erbjuds 
diverse språkhj älpsprogram som kan 
klara av t.ex. viss avstavnings- och stav-
ningskontroll. Också vissa ord- och syn-
taxkontroller kan göras. Det har vidare 
blivit lätt att framställa färdiga textmallar 
som underlag för standardiserade textty-
per. Åtskilliga sådana hjälpprogram finns 
dock tillgängliga bara för (och på) engel-
ska. Man anser att "Sverige är en för 
liten marknad" för översättning och an-
passning. 

Problemet är att alla dessa språk-
hjälpsprogram är trubbiga, samtidigt som 
de bidrar till att dekvalificera skribenten 
och förleder honom eller henne att förlita 
sig på programmen. Det är faktiskt så att 
texter nu liksom tidigare behöver mänsk-
lig översyn i de flesta hänseenden. För 
varken datateknik eller språkvetenskap är 
tillräckligt avancerade för att man ska 
kunna programmera korrigeringsmöjlig-
heter för mer än en del av de misstag 
också vana skribenter ofta gör sig skyldi-
ga till. Datoranvändningen har också 
ställt ökade krav på skriftlig färdighet: 
god stavförmåga (säkra ordbilder) är en 
oundgänglig resurs för den som vill 
utnyttja de flesta av datorns tjänster. Och 
ska man använda ordbehandlingspro-
grammens alla stödfunktioner - disposi-
tionsmallar, s.k. byråkratkontroller, stav-
ningskontroller mm. - kommer det att 
för överskådlig tid krävas mycket säkra 
språkkunskaper för att avgöra "om 
datorn har rätt". 

En väldig fördel med datorskrivandet 
är å andra sidan att det blivit så mycket 
lättare att bearbeta texter. Skolelever 
med svårighet att forma bokstäver kan 
lättare komma vidare utan att fastna i ett 
segt bokstavsritande, och de kan med 
enkla ingrepp bearbeta uppsatser och  

andra texter. 
Informationstekiiiken ökar också möj-

ligheterna till standardisering samtidigt 
som den kräver standardisering, t.ex. för 
att åtkomst och utbyte av information 
över huvud taget ska kunna ske. Små och 
stora termbanker kan föras samman bl.a. 
med hjälp av gemensam programvara 
och standardiserad termpoststruktur. 
Standarder för textforrnat, dispositioner, 
grafiska uttrycksmedel och skrivtecken-
hantering finns inlagda i ordbehandlings-
programmen. Inte minst viktigt är vilka 
tecken tangentbords- och programkon-
struktionen ger tillgång till. Kontroll-
program kan lätt rensa ut icke standardi-
serade varianter, särskilt på tecken- och 
ordnivå. 

En samlad bedömning blir att IT del-
vis forskjutit makten över språket, sär-
skilt skriftspråket. Den enskilda språk-
brukaren har på ett helt annat sätt än tidi-
gare fått tillgång till skriften: man kan 
enkelt skriva till nästan vem som helst 
som har tillgång till e-post, man kan 
framställa sin egen snygga trycksak, och 
det man skriver passerar inte normkon-
troller i form av lärare, sekreterare, för- 
lagsredaktörer 	eller 	korrekturläsare. 
Samtidigt har kraftfulla standardiserings-
instrument lagts i händerna på teknik-
och programkonstruktörer. 1 båda fallen 
har traditionella språkliga normbildare 
fått stå tillbaka: skola, dagspress, högsta-
tuslitteratur, språkvårdsorgan. 

Övergripande mi1 
för språkpolitiken 
Svenskan - ett samhällsbärande 
och komplett språk i Sverige 
Huvudmålet är att behålla svenskan som 
samhälisbärande och komplett språk i 
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Sverige. 
1 dag har det svenska språket en 

undanskymd plats i svensk lag. Det för-
vånar inte eftersom svenskans ställning i 
Sverige länge har varit så självklar. Nu är 
emellertid världen en annan, och de tidi-
gare nationalspråkens ställning är inte 
lika självklar. Det är därför rimligt att 
stadfästa det svenska språkets ställning 
som huvudspråk i Sverige. Att svenskan 
är landets huvudspråk bör preciseras så: 

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

Kravet på svenskan som samhälisbäran-
de språk utan inskränkningar i Sverige 
bör specificeras för situation efter situa-
tion med hänsyn till tal och skrift, i 
utbildning, i regeringens och riksdagens 
arbete, inom myndigheter och mellan 
myndigheter och medborgare, i rättsvä-
sendet. Inte minst i förhållande till den 
europeiska unionen gäller det att ha en 
klar språkpolitisk linje. Detta mål är vik-
tigt för att upprätthålla ett demokratiskt 
samhälle där alla har möjlighet att delta i 
de gemensamma angelägenheterna. 
Målet bidrar också till att stärka sven-
skans roll som symbolisk tillgång och 
bärare av nationell identitet. 

Kravet om svenska som samhällsbä-
rande språk måste kombineras med möj-
ligheter för alla samhällsmedlemmar att 
lära sig det språket, särskilt de som har 
ett annat modersmål. Dessutom måste 
generösa utbildningsmöjligheter kombi-
neras med tolk- och översättarservice i 
olika sammanhang. Detta följer av det 
demokratiska kravet att alla medborgare  

ska kunna delta i diskussion och beslut 
om gemensamma angelägenheter. En 
annan sida av detta krav är att alla män-
niskor måste lära sig att acceptera större 
variation i behandlingen av samhälls-
språket. Framför allt måste de som har 
svenska som modersmål godta sådan 
variation som beror på ursprung i ett 
annat modersmål. 

Kravet att svenska ska vara ett kom-
plett språk vad som än händer innebär att 
den ska kunna användas inom alla områ-
den av offentligheten. Exempelvis ska 
svenskan också framgent vara ett språk 
fullt utrustat för att tala om naturveten-
skap på. Svenskspråkiga specialister i 
naturvetenskaper, teknologi och medicin 
ska kunna tala och skriva om sina fält på 
svenska utan att trivialisera ämnets inne-
håll. Språket ska alltså inte vara ett hin-
der för människor med lägre utbildning 
att skaffa sig information på olika områ-
den. Å andra sidan ska språket inte heller 
vara ett hinder för experter att delta i den 
nationella debatten där deras kunskaper 
är väsentliga. 

Språklig konsekvensbedömning 
Det svenska språkets framtid är i olika 
hög grad beroende av beslut som i första 
hand gäller andra områden. Man kan 
jämföra med hur miljö eller jämställdhet 
berörs av beslut om förändringar, t.ex. i 
skatter, utbildning eller fysisk planering. 
Att detaljreglera språkliga fenomen är 
oftast en oframkomlig väg. Det är rimli-
gare att på liknande sätt som nu är fallet i 
fråga om miljö och jämställdhet också 
göra språkliga konsekvensbedömningar 
innan beslut tas om ändringar som kan 
påverka språket och dess bruk. Väg-
ledande bör då vara det överordnade kra-
vet på svenskan som ett samhällsbärande 
och komplett språk. De enskilda besluten 
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som faller under olika departements 
domvärjo bör då kompletteras med be-
stämmelser som garanterar de nämnda 
överordnade språkliga målen. Samtidigt 
är det uppenbart att man måste se över 
redan befintliga regelverk som inte har 
kommit till under beaktande av språkliga 
konsekvenser. 1 lämplig författning bör 
skrivas in skyldigheten för myndigheter 
att i tillämpliga fall göra språkliga konse-
kvensbedömningar. 

Förebyggande och 
reparerande åtgärder 
För att konkretisera behovet av uppmärk-
samhet på språkpolitiska frågor ska här 
lyftas fram ett antal omständigheter som 
kan ge anledning till förebyggande eller 
reparerande åtgärder. 1 vissa fall är det 
möjligt och rimligt att reglera bort pro-
blemen, i andra fall rör det sig framför 
allt om attitydskapande åtgärder, ibland 
med en snäv grupp av språkbrukare, 
ibland med den intresserade allmänheten 
som målgrupp. Om det blir aktuellt att 
skydda det svenska språket i lag bör man 
överväga möjligheten att göra gemensam 
sak med övriga nordiska länder och EU:s 
andra medlemsstater. Oftast har de 
samma intresse som Sverige av att natio-
nalspråken bevaras och stärks. 

Det angloamerikanska inflytandet är 
starkt och det är varken en rimlig eller 
realistisk uppgift för språkvården att för-
söka tränga ut engelskan - eller andra 
språk - från olika områden. Tvärtom 
måste vi räkna med ett ökat bruk av eng-
elska - och därmed krav på bättre eng-
elskkunskaper - inom flera områden, ett 
växande antal lånord och att allt fler 
svenska texter är översättningar. Svenska 
och engelska kommer att existera paral-
lellt inom många samhällsområden. Det  

är troligt att engelskan kommer att göra 
inbrytningar inom nya områden som 
dagspress, uppslagsverk, humanistiska 
vetenskaper mm. En viktig uppgift för 
svensk språkpolitik och språkvård blir 
därför att se till att svenskan duger att 
använda också i fortsättningen även om 
det inte alltid sker, att översättningar 
ansluter till svenska normer och ideal 
och att svenskan inte berövas uttrycks-
möjligheter. 

Politik och administration 
En självklar utgångspunkt är att sven-
skan ska vara ett officiellt språk i EU i 
den meningen att alla EU-dokument som 
har rättslig verkan i Sverige ska finnas 
tillgängliga på svenska, att tolkning till 
och från svenska ska kunna ske vid 
möten i alla församlingar där icke-tjän-
stemän deltar, dvs, parlamentet, minister-
rådet, domstolen samt sociala och ekono-
miska kommittén. Principen att svenskan 
också ska kunna utnyttjas som arbets-
språk i flertalet EU-sammanhang ska 
upprätthållas också om eller när EU 
utvidgas med flera medlemsstater. 

Höga ambitioner för svenskans del 
inom EU innebär behov av fortsatt kraf-
tig satsning på tolkar och översättare. 
Här är det viktigt att bevaka svenska 
språkintressen i själva förhandlingsarbe-
tet, vilket förutsätter tillgång till goda 
tolkar. Det är själva möjligheten att få 
tala på svenska i debatter och diskussio-
ner som måste säkras. Det är orealistiskt 
att tro att varenda en av de många sven-
ska tjänstemännen skulle kunna driva 
avancerade förhandlingar på ett annat 
språk än det egna. 

Översättarnas kapacitet och arbetsmöj-
ligheter bör vara sådana att de svenska 
texter som översätts från andra EU-språk 
kommer att avfattas på ren svenska och 
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motsvara de krav på korrekthet och 
begriplighet som gäller för svensk myn-
dighetstext. 

Sverige bör driva på arbetet med att 
göra EU-texterna mer lättillgängliga. Frå-
gan har redan tagits upp av England som 
ordförandeland och borde kunna intensifi-
eras av Sverige i samverkan med Finland 
som står i tur att bli ordförandeland innan 
Sverige tar vid år 2001. Hos kommissio-
nen drivs för närvarande en kampanj 
"Fight the fog" med samma syfte. 

Sverige bör verka för att EU:s riktlin-
jer för översättningsverksamheten ändras 
i vissa avseenden. Till exempel bör den 
s.k. punktregeln mjukas upp åtskilligt 
mer än i dag. Översättarna bör så mycket 
som möjligt verka i sina hemländer och 
inte i Bryssel eller Luxemburg. Ålders-
gränsen på högst 35 år för nyanställda 
översättare bör avskaffas. För övrigt bör 
drivas en kampanj för att höja medvetan-
denivån om vad översättning egentligen 
innebär hos svenska tjänstemän som del-
tar i beredningsarbetet för EU. De måste 
på ett tidigare stadium i den långvariga 
processen ta sig an de språkliga proble-
men, framför allt dem som gäller termi-
nologi. Detta förutsätter att de har någon 
instans att vända sig till. Den rådgivning-
en, som bör organiseras av Regerings-
kansliet, måste svenska staten åta sig. 
Översättarna i sin tur bör kunna få stöd i 
rena språkfrågor från Svenska språk-
nämnden och TNC. 

Översättarna arbetar ofta under stark 
tidspress och därför är hjälpmedlen, t.ex. 
ordlistor och termbanker, av stor betydel-
se. EU:s termdatabas Eurodicautom, som 
numera har även svensk terminologi, är 
ett exempel på sådant hjälpmedel. Det 
behövs också mer satsning på olika for-
mer av automatiska översättarstöd. 

Inom den politiska och administrativa  

sfären finns även andra områden än de 
som direkt hänger samman med EU. 
Särskilt viktiga är de uppgifter som har 
att göra med IT. Språkvården bör konti-
nuerligt granska de ordbehandlingspro-
gram, e-postprogram m.m. som är i bruk 
vid offentliga myndigheter och se till att 
de följer svenska normer i sina standard-
inställningar, vad gäller versalbruk, teck-
enuppsättningar (å, ä, ö) m.m. Vidare bör 
språkvårdare språk- och textgranska stat-
liga och kommunala myndigheters webb-
platser och gärna utfärda rekonmienda-
tioner. Det vore bra att införa återkom-
mande granskningsrutiner. 

Vidare måste någon form av konek-
turläsning för regeringskansliets texter 
(betänkanden m.m.) återinföras. Tid för 
detta måste avsättas i de hårt pressade 
produktionsschemana. För närvarande 
kan t.ex. förslag till lag- och författnings-
texter i statliga utredningar rynmia all-
varliga korrekturfel. 

Arbetsliv och marknad 
Skyddsföreskrifter, 	varudeklarationer, 
bruksanvisningar och patentbeskrivning-
ar samt svensk standard (som i dag 
ikraftsätts i engelsk version) ska finnas 
tillgängliga på svenska. Språkkravet kan 
ses som en del av arbetar- och konsu-
mentskyddet och det kan vara rimligt att 
ge det lagligt stöd. Om lagstiftning upp-
fattas som en begränsning i det fria varu-
flödet inom EU kanske målet i stället kan 
nås genom branschöverenskommelser. 

Dessa krav understryker ytterligare be-
hovet av skickliga översättare. 

Forsknings- och utredningsarbete kan 
bli nödvändigt för att närmare undersöka 
svenska språkets roll som konkurrensme-
del i varudeklarationer, bruksanvisningar 
etc. Också bruket av engelska på svenska 
arbetsplatser är otillräckligt känt och 
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borde undersökas närmare. 
Det är en öppen fråga på vilket sätt 

sådan forskning ska organiseras och 
finansieras: av departement, forsknings-
råd eller branschorgan. Men det är lämp-
ligt att språkvårdsexperter ingår i forsk-
ningsorganisationen, åtminstone som en 
rådgivande part. 

Högre utbildning och forskning 
Språk i undervisning, examina och tenta-
mina bör normalt vara svenska på grund-
utbildningen. Den studerande ska kunna 
tala och skriva om ämnet på svenska 
även om engelska läroböcker används. 
En högskolestuderande i Sverige ska all-
tid ha rätt att tentera på svenska (natur-
ligtvis med undantag för studier i främ-
mande språk). 

1 yrkesexamina bör det säkras att den 
utexaminerade har god språklig förmåga 
i tal och skrift av den art som krävs för 
att han eller hon ska kunna fungera väl i 
yrket. 

Forskningen och forskarutbildningen 
sker i allt högre grad på engelska. Trots 
detta eller snarare på grund av detta bör 
den som avlägger doktorsexamen doku-
mentera förmåga att tala och skriva om 
sin forskning också på svenska. Lämp-
liga former är en längre skriftlig sam-
manfattning på svenska eller en provfö-
reläsning på svenska om avhandlingsäm-
net. Bestämmelser med denna innebörd 
bör skrivas in i högskoleförordningen. 

Det kan bli aktuellt att säkra lärarnas 
kompetens i svenska. Nya lärare med 
annat modersmål än svenska bör provan-
ställas och språktestas senast efter två år 
för att kunna få tillsvidareanställning. 
Man bör vidare gynna pedagogiskt ut-
vecklingsarbete som främjar studenter-
nas förmåga till parallellt bruk av sven-
ska och engelska inom sina ämnen. Det  

är alltså olyckligt med en domänuppdel-
ning som innebär grundkurser huvudsak-
ligen på svenska och fortsättningskurser 
bara på engelska. 

Gymnasieskolans s.k. C-kurs i sven-
ska, som är en tillvalskurs utöver den 
obligatoriska, bör krävas som behörighet 
för flertalet teoretiska högskolestudier. 
Kursen konstruerades ursprungligen just 
som en grund för akademiska studier och 
den ger en rimlig utgångspunkt för 
utveckling av den egna uttrycksförmågan 
i ett akademiskt sammanhang. 

De studerandes (och lärarnas) engelsk-
kunskaper överskattas ofta. Det är ange-
läget att stimulera forskning om hur stu-
denternas inlärning påverkas av kurslitte-
ratur och föreläsningar på engelska. 

Skolan 
Grundprincipen bör vara att all undervis-
ning i svenska skolor i Sverige sker på 
svenska. Om en skola vill anordna 
undervisning på främmande språk ska 
särskild och tidsbegränsad dispens med-
delas av Skolverket som också löpande 
utvärderar undervisningen. 

Undervisning i olika ämnen på främ-
mande språk, särskilt engelska, bör stu-
deras med avseende på inlärning i det 
aktuella ämnet, inlärning av engelska 
samt effekter på elevernas förmåga att 
behandla det aktuella ämnet på svenska. 
Målet måste vara att eleverna har full 
kompetens att tala om dessa ämnen 
också på svenska. 

Målen för svenskutbildningen i grund-
skola och gymnasium preciseras så att 
kraven på språkbehärskning i tal och 
skrift tydligt framgår och garanteras med 
ett godkänt avgångsbetyg. 

Skolmyndigheter, föräldrar och all-
mänhet bör upplysas om hur viktigt det 
är att ha etablerade kunskaper i moders- 
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målet och fortsätta att utveckla det om en 
satsning på främmande språk ska bli 
framgångsrik. 

Lärarnas behärskning av svenska bör 
preciseras för behörighet till olika slags 
undervisning på skilda nivåer. Detta gäl-
ler i första hand för lärarna i svenska 
under de tidigare skolåren i grundskolan. 
Även kraven på förskollärarnas kompe-
tens i svenska bör diskuteras. (Kraven 
kan komma i konflikt med EU-principen 
om arbetskraftens fria rörlighet och ett 
beslut bör nog tas på EU-nivå omfattan-
de alla EU-länder.) 

För elever med annat modersmål än 
svenska ska undervisningen i svenska 
utformas efter elevernas kunskapsnivå 
och ges obligatoriskt i alla årskurser, 
även på gymnasienivå. Det bör säkras att 
alla la••rare i svenska som andraspråk har 
fullgod utbildning för den svåra uppgif-
ten att lära ut svenska till elever med 
annat modersmål. 

Medierna, bokmarknaden 
och populärkulturen 
Översättningars kvalitet måste säkras, 
framför allt i etermedierna. För förlängd 
koncession ska krävas fullgod översätt-
ningskapacitet av TV- och radioföretag. 
Genom återkommande stickprov bör 
kvaliteten på översättningar fortlöpande 
bevakas. (Dubbning bör naturligtvis und-
vikas utom i program för småbarn också 
i fortsättningen.) Stora brister kan leda 
till omprövning av koncessionen. Even-
tuellt bör översättningsföretag auktorise-
ras för översättning i etermedierna. Det 
kan övervägas om en del av koncessions-
avgifterna för kommersiella etermedie-
kanaler ska avsättas för en fond för 
språklig vidareutbildning av de anställda 
inom dessa företag. Koncessionsgivande 
myndigheter bör också överväga möjlig- 

heten att i högre grad ange kvoter mellan 
svenska och nordiska program, angloa-
merikanska program och övriga utländ-
ska program. 

Journalistutbildningen bör omfatta 
vidaregående utbildning i svenska. Fort-
bildningskurser i svenska bör erbjudas 
journalister. 

En undersökning bör göras - gärna i 
samarbete med tidningarnas branschor-
ganisationer - för att utröna nivån på 
korrekturläsningen i dagstidningar. Häri-
genom skulle en diskussion i tidningar-
nas ledning kunna initieras om korrektur-
avdelningarnas va••rde och i vilken mån 
de kan ersättas av datoremas språkstöds-
program. Om avgörande brister kan kon-
stateras bör språkvården ges möjligheter 
att öka medvetenheten om värdet av 
språklig korrekthet och att stimulera till 
en mer ambitiös språkbehandling hos de 
berörda företagen. 

Åtgärder bör vidtagas för att snabbare 
nå ut till producenter av texter och eter-
medieprogram med nya svenska ord för 
nya begrepp (som ofta introduceras med 
sina engelska benämningar) eller med 
gamla välkända svenska ord som ersätta-
re för främmande modeord. Här kan vi i 
Sverige lära oss av Norsk språkråd som 
drivit en "Aksjon for språklig miljØ-
vem". Språkvården bör också ges möj-
lighet att hålla kontakt med importörer 
och reklamföretag som spelar en roll vid 
introduktionen av nya ord. 

Åtgärder för att öka barns och ungas 
läsning bör vidtagas i enlighet med för-
slagen i Boken i tiden (SOU 1997:141). 1 
detta sammanhang bör man också 
påminna om den icke-kommersiella radi-
ons och televisionens ansvar för att främ-
ja svenskan. Program inte bara på sven-
ska utan också om svenska är viktiga. 
Fler program än som nu sker bör produ- 
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ceras, gärna i samarbete med språkvårda-
re och språkvetare. Kampanjer bör ge-
nomföras gentemot allmänheten för att 
demonstrera det svenska språkets möjlig-
heter - också i populärmusiktexter och 
reklamtexter etc. Uppgiften bör lösas i 
samarbete mellan etermedier och språk-
vårdare. 

Det offentliga rummet 
Alla skyltar vid offentliga inrättningar 
ska vara på svenska (de kan naturligtvis 
dessutom vara på engelska och andra 
språk). Det gäller t.ex. flygplatser, ut-
ställningstexter på museer, tavlor för 
turistinformation m.m. Denna princip bör 
skrivas in i olika instruktioner. 

Informationsteknjken 
Särskilda insatser bör göras för att följa 
datorkulturens språkbruk. De centrala 
datorbegreppen bör allt eftersom behovet 
uppstår snabbt få standardiserade sven-
ska eller försvenskade uttryck. Det är 
angeläget att Svenska dataterrngruppen 
får möjlighet att fortsätta sitt arbete på 
detta område. 

Det finns redan ett stort antal bättre 
och sämre språkstödsprogram för ordbe-
handling. Det är viktigt att granska och 
bedöma förtjänster och brister i sådan 
programvara. Språkvården har här ett 
nytt och stort arbetsfält. 

Ordbehandlingsprogram, e-postpro-
gram, registerprogram mm. bör granskas 
med avseende på hur de följer svenska 
normer i sina standardinställningar: teck-
enuppsättning (t.ex. å, ä, ö), alfabetisk 
ordning, versalbruk, styckemarkeringar 
etc. Också detta är nya uppgifter för 
språkvården och det är angeläget att sam-
arbetsorganet Nordterm även i fortsätt-
ningen kan medverka i internationell 
standardisering i fråga om teckenuppsätt- 

ning och alfabetisering. 
Multimedieprogram som används för 

skolbruk bör normalt vara översatta till 
svenska. Risken är annars att eleverna 
inte utvecklar ett svenskt ordförråd för 
det innehåll som programmen gäller eller 
att de inte begriper programmet över 
huvud taget. 

Mångspråkigheten 
Den viktigaste åtgärden är att stärka 
undervisningen i svenska för icke-
svenskspråkiga, men även undervisning i 
främmande språk utöver engelska behövs 
mer än tidigare i det framtida Sverige. 
Ett mål vore att alla svenskspråkiga 
hjälpligt kunde uttrycka sig på och förstå 
två främmande språk utöver det egna 
modersmålet. Det innebär i första hand 
en ökad satsning på B- och C-språk, kan-
ske på bekostnad av utbildningen i engel-
ska. Det är i linje med EU:s språkpolitis-
ka mål att varje EU-medborgare förutom 
sitt modersmål ska behärska två gemen-
skapsspråk. Detta skulle sannolikt stödja 
svenskan i förhållande till engelskan men 
framför allt göra svenskarna bättre rusta-
de för att fungera i det mångspråkiga 
Europa. 

Språkvårdens 
organisation och resurser 
1 det föregående har åtskilliga uppgifter 
för språkvården berörts. Internationalise-
ring och informationsteknik aktualiserar 
nya språkvårdsinsatser som kräver ytter-
ligare resurser: IT-språkvård, översätt-
ningsvård och termarbete. Samtidigt har 
behovet av språkvårdens mer traditionel-
la arbete snarare ökat i takt med att allt 
flera medborgare som en följd av sam-
hällsutvecklingen måste kunna använda 
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det offentliga språket i tal och skrift. 
För att hantera dessa frågor bör man ta 

vara på den professionella kompetens 
som redan finns hos de verksamma stat- 
ligt stödda språkvårdande institutionerna, 
Svenska språknämnden, Tekniska no- 
menklaturcentralen och Regeringskans- 
hets språkexperter samt i den helt privata 
Svenska Akademien. Vi vill inte föreslå 
att man inrättar en ny gemensam organi-
sation på grundval av de redan existeran-
de. Dessa organ har delvis olika verk-
samhetsfält, och det är viktigt att kunna 
hålla isär dem. Exempelvis kunde vården 
av allmänspråket, som är Språknämn-
dens främsta uppgift, riskera att mer eller 
mindre slukas av myndighetsspråkvår-
dens växande uppgifter i en helt gemen-
sam organisation. Det är tvärtom av sär-
skild vikt att det inom den statligt stödda 
språkvården finns en relativt stark orga-
nisation som har just vården av allmän-
språket som grundläggande uppgift. Inte 
minst för skolans språkvårdande och 
språkutvecklande arbete är denna typ av 
språkvård en väsentlig förutsättning. 
Andra viktiga områden för rådgivning 
om det gemensamma språket är nyckel-
grupper inom medierna och inom 
näringslivet. 

De ovannämnda organisationerna bör 
fortsätta sitt samarbete, och det är kanske 
lämpligt att precisera former och an-
svarsfördelning för samarbetet i beskriv-
ningen av deras uppgifter. Vissa andra 
samordningsbehov är mycket lätta att 
konstatera: så behöver Regeringskans-
hets språkvård få en starkare och mer 
central ställning, så att en stor del av det 
språkvårdsarbete som i dag ligger utspritt 
på olika departement kan samlas under 
en enhet och så att EU-språkvården kan 
få ett starkare stöd - en sådan omorgani-
sering bör antagligen följas av resursför- 

stärkning. 
Språkvårdens basorganisationer ska 

kunna ge impulser till och uppbackning 
av internt språkvårdsarbete inom olika 
verksamheter. Detta kan ske genom rik-
tade attitydskapande kampanjer och 
gärna så att samrådsorgan av mer eller 
mindre permanent karaktär upprättas för 
språkvård på olika områden, liknande 
dem som finns för datatermer och i viss 
mån för språket i mediema. Sådana 
organ måste naturligtvis vila på frivilliga 
överenskommelser. På liknande sätt 
måste språkvården i organiserad form 
delta i planering och genomförande av 
tillämpad forskning och utvecklingsarbe-
te inom områden som nämnts ovan (IT 
som språkmedium, översättning, förhål-
landet mellan svenska och engelska inom 
vissa områden). 

Det svenska språket och dess vård är 
en nationell, samhällehig angelägenhet, 
och det förefaller rimligt att det allmänna 
står för den övervägande delen av kost-
naderna. Själva organisationsformen är 
dock inte avgörande. Det viktiga är i stäl-
let att de uppgifter som angivits i detta 
förslag till språkpolitiskt program kan 
fullgöras och att de nödvändiga medlen 
ställs till förfogande. 
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Benjamin 	Lå Lyngfelt 	 tsas-, extra- eller plast-? 
Vilka beteckningar ska vi använda för att ange de nya förhål-
landen som råder mellan olika familjemedlemmar i dag. Det 
diskuteras av Benjamin Lyngfelt, doktorand i svenska språ-
ket vid Göteborgs universitet. 

För inte så länge sedan hade jag två barn 
med mig in i en affär. Min kompis, som 
jobbade i affären, undrade om de var 
mina egna. Jag fick då förklara att de var 
min fästmös sons pappas nya frus barn. 
Hängde ni med? En något fylligare för-
klaring: Min fästmö har en son sedan ett 
tidigare förhållande, och pojkens pappa 
har skaffat sig en ny fru som i sin tur har 
två barn sedan tidigare. Det var dessa två 
barn jag hade med mig. Vad jag inte 
hade var ett smidigt sätt att uttrycka för-
hållandet. 

Den här sortens familjerelationer är 
rätt vanliga nuförtiden, men vad ska vi 
kalla dem? Här har inte terminologin 
hängt med lika bra som t.ex. den för 
moderna bostadsförhållanden - samho, 
mambo, särbo o.s.v. Då dessa nya famil-
jeförbindelser kan vara väl så påtagliga 
som traditionella släktförhållanden, 
behöver vi också fungerande uttryck för 
dem. 

Visst finns det förslag, även om inget 
av dem är generellt accepterat än. Jag 
skulle t.ex. kunna kallas låtsaspappa, 
extrapappa eller plastpappa (till Dennis, 
min fästmös son). Förleden kan också 
sättas framför -barn, -syskon, o.s.v. och 
på så sätt komplettera samtliga familjeter- 

mer. Alla tre är någotsånär genomskinli-
ga, men vart och ett för också med sig 
mer eller mindre störande associationer. 

Låtsaspappa (-bror etc.) är det uttryck 
som tilltalar mig minst. För det första 
står förledens bokstavliga betydelse för 
ett av de värsta misstag jag kunde göra 
som nybliven familjemedlem. Om jag 
låtsades vara Dennis pappa skulle jag 
konkurrera med hans riktiga pappa och 
därmed förstöra alla chanser till ett gott 
förhållande mellan mig och Dennis. För 
det andra är det inte ovanligt att barn 
som saknar en förälder skaffar sig en i 
fantasin: en låtsaspappa. Dessa båda fö-
reteelser bör inte heta likadant. 

Det sistnämnda argumentet talar för 
extrapappa. Dennis har både en riktig 
pappa och en extrapappa: mig. Förleden 
extra- är dock inte lika lätt att lägga till i 
alla lägen. Om Dennis har biologiska 
syskon går det bra att kalla de socialt till-
ägnade för extrasyskon, men kan man ha 
en extra bror utan att ha en ordinarie? 
Även här kan man också ha en lösare 
form av extrabarn och extrasyskon, t.ex. 
om man tar med någon av barnens kom-
pisar på semester, men denna flertydig-
het är mindre störande än den som gäller 
låtsas-. 
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Personligen föredrar jag dock plast-
pappa. Förhållandet är artificiellt, även 
om det är vanligt och - i vårt fall - fun- 
gerar bra. Och någon konkurrens mellan 
plastpappan och den ordinarie pappan 
ligger i alla fall inte i själva uttrycket. 
Dessutom kan plast- sättas framför samt-
liga släktuttryck, oavsett om det finns 
ordinarie exemplar eller inte: plastbror, 
plastkusin, plastmormor osv. Det sist-
nämnda är nog så viktigt, nu när barnen 
försetts med dubbla uppsättningar far-
och rnorföräldrar. 

Vad som kan tala emot plast- är dels 
att uttrycket inte låter särskilt mänskligt, 
dels att det för somliga bär med sig nega-
tiva associationer. Det förstnämnda argu-
mentet kan jag visserligen inte vederläg-
ga, men jag fäster heller ingen större vikt 
vid det. Det finns gott om mänskliga 
företeelser med icke-mänskliga bestäm-
ningar: ett hjärta av guld, Stå lfa,far. Ge-
mensamt för uttrycken är att förleden för 
med sig vissa associationer, så invänd-
ningen rör nog snarare vilka associatio-
ner plast- väcker. 

När plasten kom var den något nytt 
och positivt (och kallades plastic även 
här i Sverige). De dåliga associationerna 
började väckas när vissa plaster höll 
sämre kvalitet än de material de skulle 
ersätta. Kanske fanns det också en viss 
misstänksamhet mot det som är nytt och 
konstgjort, jag vet inte. På senare år har 
det snarare varit plasternas miljövänlig-
het som ifrågasatts. Visserligen har nu 
kvaliteten förbättrats och plaster kan 
t.o.m. vara mer miljövänliga än de aktu-
ella alternativen, men uttrycket plast- är 
inte helt utan negativa associationer. 
Detta påminner på sätt och vis om de 
familjerelationer som diskuteras här. 
Skilsmässor, nya förhållanden och utom- 

äktenskapliga barn har setts - och ses i 
viss mån fortfarande - med oblida ögon. 
Och det ska inte förnekas att inte bara 
skilsmässorna utan också anpassningen 
till nya familjeförhållanden vållar pro-
blem - även när lösningen är den bästa 
möjliga. Men sådana förhållanden är 
vanliga, de är här för att stanna och vi 
behöver kalla dem något. 

Att använda traditionella familjeter-
mer med kompletterande förled förefaller 
mig vara bättre än att hitta på helt nya 
ord. Vilket som helst av låtsas-, extra-

och plast- skulle kunna fungera, även om 
alla tre har sina nackdelar. Kanske går 
det att hitta något bättre. Samtidigt kunde 
vi passa på att ersätta uttrycken söndags-

mamma och varannanveckobarn. 
Däremot vore det för mycket begärt att 

kunna fånga 'min fästmös sons pappas 
nya frus barn' i ett enda ord. Relationen 
består av för många steg för det, helt 
enkelt. Men ordkedjan borde gå att för-
korta rejält. Min plastsons plastsyskon, 
kanske? Det vore ungefär som att hänvi-
sa till min kusins kusin eller min kompis' 
kompis, lite tungvrickande men inte 
oöverskådligt. 

Vad Dennis tycker? Låtsas- är sämst, 
"som om man inte fanns på riktigt", och 
plast- låter coolast. Fast egentligen bryr 
han sig inte. Det som stör honom är att 
de barn jag är biologisk far till är hans 
halvsyskon. Han tycker att de är hans 
bröder helt och hållet. Samtidigt kallar 
han sina plastsyskon för halvbröder. 
Genomgående ett steg intimare, alltså. 
Även jag säger normalt att jag har tre 
barn - utan specificeringen att bara två 
av dem är mina biologiska söner. 

Och det dagliga umgänget klarar vi 
genom att kalla varandra vid förnamn. 
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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 1997. 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 och 
2/1997). Anledningen till att dessa ord nu kommit med kan 
vara att de märkbart ökat i användning eller att de används 
på ett annat sätt än tidigare. Årtalet som anges efter upp-
slagsordet eller ordförklaringen avser det tidigaste exemplet 
på ordets användning som vi träffat på. Detta årtal utelämnas 
om det sammanfaller med årtalsuppgiften för ett följande 
exempel. 

Vi tackar alla som bidragit till listan med tips om nya ord 
och uttryck och hoppas att läsarna också i fortsättningen vill 
medverka med synpunkter på de publicerade nyordens ålder, 
betydelse och användning. Vi tackar också Språkdata vid 
Göteborgs universitet och PressText för att vi gratis får 
utnyttja deras textdatabaser och därigenom i flera fall kunnat 
ge orden och fraserna en mera noggrann datering. 

1 arbetet med nyordslistan har vi som vanligt också haft 
nytta av samarbetet med Svenska Akademiens ordboksre-
daktion och TNC (Tekniska nomenklaturcentralen). 

baklängesfabrik Redan i dag finns det 
företag som satsar på det NN kallar 
bak/än gesfabriker. Om mellan tio och 
tjugo år siar han att 100 000 svenskar 
kommer att vara sysselsatta i dem. Ett 
konkret exempel är Rank Xerox i 
Europa som numera i princip demon-
terar alla gamla kopieringsmaskiner 
och på så sätt får en mängd använd-
bara komponenter till nya kopiatorer. 
SDS 12/11 1997 

bestälitryck framställning av bok e.d. på 

grundval av ett digitalt lagrat original 
efter beställning i önskat antal exem-
plar. Rekommenderat ersättningsord 
för print-on-demand, se detta ord. 
1998 

bitch [eng. uttal] best. -en , p1. -ar, ökad 
användning i betydelsen 'kvinna med 
benägenhet att vara bitsk och elak'. 
1980-talet. Jag läste en artikel härom-
dagen av någon forskare som hade 
döttrar och han tyckte såporna var bra 
för de innehöll starka kvinnor, starka 
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kvinnoförebilder. Det tycker jag låter 
som kvalificerat skitsnack. Vadå star-
ka kvinnor? Om en massa självupp-
tagna bitchar går omkring och skäller, 
är det bättre än att de är hemmafruar? 
Situation Stockholm nr 16, april 1998. 
[eng. bitch] - bitchig bitsk och elak. 
Efter att förra året ha deltagit i såväl 
Documenta IX som Venedigbiennalen 
åker hon alltså personligen till ett litet 
okänt galleri i Stockholm [ ... ] för att 
måla upp sina "bitchiga" väggmål-
ningar, som sträcker upp ett finger åt 
mediernas sätt att misshandla alla 
angelägna ämnen. DN 8/4 1994 [jfr 
eng. bitchy] - bitehighet 1 filmen 

Yrrol ", som hon fick priset för, och i 
massor av "Lorry"-sketcher har 
Suzanne Reuter gett "bitchigheten ", 
den snipiga, kyliga elakheten, ett 
ansikte, ojärglömligt. DN 1/2 1995 [jfr 
eng. bitchiness] 

bonus ökad användning i en mer allmän 
betydelse 'extra förmån av icke-eko-
nomisk art'. Det är egentligen en pap-
persbok, "50 Greatest Conspiracies". 
Förlaget har dock lagt ut merparten 
av bokens innehåll samt lite bonus på 
nätet. Metro 10/12 1996. Klok av mot-
gångarna förklarade hon [dvs slalom-
åkaren Pernilla Wibergi inför den här 
säsongen att det är slalomcupen som 
gäller - allt annat känns som bonus. 
DN 20/12 1996 - bonusmorfar 
Känner du bonusmorfar? Han, som 
skakat av sig det rysliga förnamnet 
"styv", som trots sin vanlighet aldrig 
blivit vänligt. Och skalat av sig det 
ännu ruskigare "plast" - som vore 
han ett stycke, invirad i gladpack och 
stämplad med bäst-före-datum. Bonus 
är belöning, och vinst. DN 23/3 1997 
(Anna Kågström) 

butiksby rekommenderat ersättningsord 

för factory outlet el. outletby, se dessa 
ord. 1997. Factory outlet är ett ameri-
kanskt koncept som innebär ständig 
rea av märkeskläder och andra varor i 
stora shoppingbyar. Där säljs över-
skottsvaror, förra säsongens mode, 
udda storlekar och varor med mindre 
defekter. Butiksbyn i Barka rby, som 
öppnade i torsdags, är den första i 
Skandinavien i sitt slag. Den gamla 
flyghangaren är ombyggd och miljön 
påminner om kulisser ifilm om ameri-
kanska småstäder - precis som i shop-
pingbyarna i USA. DN 22/3 1998 

emotionell intelligens el. känslans 
intelligens På torsdagens PM-sida 
intervjuades Daniel Goleman, ameri-
kansk författare till bästsäljaren 
"Känslans intelligens" som kom ut på 
svenska i april. Hur står det då till 
med något sådant som emotionell 
intelligens på företagen? SvD Nä-
ringsliv 3/6 1997. Daniel Goleman 
[ ... ]förklarar känslans intelligens som 
bland annat självkontroll, medkänsla, 
entusiasm, ihärdighet och förmåga till 
självmotivation. Friskispressen 1/1998 

efter eng. emotional intelligence; no. 
emosjonell intelligens]. Se även EQ 

EQ 1995. EQ står för den emotionella 
kvoten och har skapats som en paral-
lell till begreppet IQ, intelligenskvoten 
[ ... ] EQ är ett sätt att mäta en männis-
kas specifika sammansättning av per-
sonlighetsdrag. SvD 19/1 1996 [eng. 
EQ, förkortning för emotional quotej 

factory outlet [eng. uttal] hellre: butiks-
by, se detta ord. 1996 [amer. eng. fac-
tory outlet] 

faktafrossa se frossa 
filmfrossa se frossa 
frossa 'frosseri'. En enda stor frossa i 

snällhet DN 14/12 1997 (rubrik till 
artikel om julkonsert för välgörande 
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ändamål) [nybildning till verbet frossa 
'äta glupskt och omåttligt', sannolikt 
med anslutning till subst. frossa 
feberfrossa' ]. - faktafrossa Fakta- 

frossa om Nina & Co [rubrik] [.1 På 
hundra sidor finns allt om bandets his-
toria, listor på spelningar, skivor och 
intervjuer med alla bandmedlemmar. 
DN 6/12 1997 - filmfrossa Filmfrossa 
i kubik [rubrik] Från den 3 till den 5 
april har alla filmälskare chansen att 
få uppleva en orgie i fllmvisningar. 
DN 30/3 1998 - fruktfrossa 1998 - 
målfrossa Vi hade tydligen haft en 
rubrik med den ungefärliga lydelsen: 
Målfrossa när Sirius vann med 9-0. 
Vår fråga är: Är "målfrossa" här 
besläktat med frosseri, vilket målsiff-
ro rna antyder, eller är det samma 
frossa som i björnfrossa, då man sna-
rast drabbas av handlingsförlamning 
och väl inte nedlägger björnar på 
löpande band? Skulle rubriksättaren 
med andra ord ha skrivit "Må Ifros-
sen" i stället för "Målfrossa"? Brev 
till Svenska språknämnden 15/12 1997 
- pizzafrossa Inte nog med att en nor-
malt sansad IC'A-butik annonserade 
"Vi har allt du behöver för din räk- 
frossa" - utanför en pub i mina som-
martrakter fanns skylten "Pizzafrossa 
varje onsdag!" Moderna Tider sept. 
1995 (Lena Persson) - räkfrossa Vi 
erbjuder båtresa till och från stan, 
med "räkfrossa" ombord och artister-
na svarar för varieté, sång, spel och 
gyckel. DN 9/7 1993 

förnedrings-tv tv-program där deltagare 
i underhållningssyfte behandlas för-
nedrande. 1994. Nej, det hade väl inte 
en enda klok person kunnat tro. Att 
SVT:s chefer skulle ha det utomor-
dentligt dåliga omdömet att fortsätta 
sändningarna av "Expedition Robin- 

son ". Förnedrings-TV, utslagnings-
TV, mobbnings-TV. Som underhåll-
ning. DN 5/10 1997 

hatbrott brott riktat mot person som 
representerar en för gärningsmannen 
förhatlig grupp. En homosexuell 
svensk dödas varje år i så kallade hat-
brott: det vill säga dåd som begås på 
grund av den stora avsky som gär-
ningsmannen känner inför offrets 
homosexualitet. DN 25/11 1997 

hål i huvudet För mig är det fullkomligt 
hål i huvudet att betala pengar till 
människor för att de inte ska göra 
någonting, samtidigt som vi har behov 
i vården, barnomsorgen och i skolan, 
säger Stig Malm. AB 26/5 1997 - 
tjata hål i huvudet på ngn Varför 
gjorde Gyllene Tider comeback? - Ja 
du ... För att folk tjatade hål i huvudet 
på mig om att vi skulle göra det. OSA 
3/1997 (gratistidning för ungdomar 
utgiven av Posten) [jämför prata hål i 
huvudet på ngn 1980-talet; no. talspr. 
høl i hud 

inline [eng. uttal] benämning på sport, 
utövad med inlineskridskor. 1996. När 
sommaren närmar sig kommer också 
rullskridsko rna fram. Eller rättare 
inlines, som den senaste modellen 
heter. [.1 Åkningen sker på rullskrid-
skor med fyra hjul i linje som en 
skena, på vanliga gator. Och inline 
växer snabbt, både som motions- och 
tävlingsidrott. Metro 20/5 1997 [eng. 
inline; da. inline] - inlines inlineskrid-
skor [eng. inlines]. 1996 - inline-
skridskor 1992. Det går att åka fort 
på inlineskridskor. Metro 20/5 1997 - 
inlineåkare De syns allt oftare på 
stan, kryssandes mellan bilar och 
människor. Det går fort och inline-
åkarna verkar på något sätt friare än 
oss andra. DN 30/5 1997 
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kosher ny användning i betydelsen 'kor-
rekt', 'okej'. Lord Moyne har erkänt 
att han undertecknat dokumenten som 
godkände öveiföringarna, men insiste-
rar på att han trodde att de var "över 
bordet och kosher". AB 12/12 1997 
[efter motsv. användning av ordet kos-
her i amer. engelska] 

känslans intelligens se emotionell intel-
ligens 

målfrossa se frossa 
nollförklarad betraktad som otillräkne-

hg. Man vill inte få stämpeln att vara 
opålitlig arbetskraft. Och privat vill 
man inte heller bli nollförklarad, som 
en som är galen som det måste tas sär-
skilda hänsyn till. DN 14/111997 

nollkontroll ingen som helst kontroll. 
Polisen slår nu larm om att allt fler 
rån, bedrägerier och sexhrott kan 
komma att ske via det anonyma 
Internet. - Vi varnar både ungdomar 
och äldre för detta. Det är nollkont roll 
på nätet, och det kommer säkert att bli 
mer och mer vanligt att olika slag av 
brott begås med hjälp av datorn, säger 
kriminalinspektör NN. DN 21/3 1997 
jfr nollkoll 19911 

nolltolerans ingen som helst tolerans 
1997. Nolltolerans mot brott prövas i 
Stockholm. Metro 14/1 1998 

nollvision 1996. Nej, mjukare regler 
motverkar ju arbetet att uppnå den 
nollvision som vi på Vägverket har 
formulerat får trafiksäkerhetsarbetet: 
noll döda och allvarligt skadade i tra-
fiken. DN 24/8 1997 

outletby hellre: butiksby, se detta ord. 
En annan populär företeelse är att 
handla i så kallade outletbyar, mär-
kesföretagens egna shoppingbyar, där 
de till låga priser gör sig av med 
sekunda- eller överskottsvaror. Såda-
na märkesbyar är ursprungligen en 

amerikansk företeelse men börjar nu 
dyka upp lite varstans på den europe-
iska kontinenten. 1 höst får även 
Sverige sin första outletby eller outlet-
park som initiativtagarna Skanska och 
Ikea föredrar att kalla det. SvD 4/5 
1997 [efter eng. outlet village] 

pappersbok vanlig bok, tryckt på pap-
per. 1993. För exempel se under bonus 
[jfr papperstidning i nyordslistan i 
Språkvård 2/1997] 

pizzafrossa se frossa 
plusmodell fotomodell med fylliga for-

mer. 1997. Emme är själv övertygad 
om att stora modeller har en framtid. 
1...] Som plusmodell ansågs jag plöts-
ligt vara helt perfekt, och det har jag 
inte upplevt förut. SvD 13/2 1998 

print-on-demand [eng. uttal] hellre: 
beställtryck, se detta ord. Frågan är 
hur denna utredning blir med så kort 
tid till förfogande. Tunn skall den 
också bli, enligt ordförande Lejon. 
Den kommer att trvckas på print-on-
demand. SvD 24/4 1997 [eng. print-
on-demand] 

resemäklare Bli resemäklare. En ny 
utbildning som tack vare utvecklingen 
på IT-området gör att den traditionel-
la reseförsäljningen på resebyrån smi-
digt ersätts med en mäklarfiinktion. 
Denna unika utbildning ges i rese-
mäklarskolan. Metro 21/11998 

romanett På torsdag den 19 mars kom-
mer Veckans bok, den kostar 40 kro-
nor, är 60 sidor lång och kommer att 
säljas nästan överallt utom i bokhan-
deln. Tanken är att välkända svenska 
fårfattare varje vecka ska presentera 
nyskrivna ko rt romaner. Under året 
kommer romanetter av bland andra 
Torgny Lindgren, Bodil Malmsten, 
Klas Östergren och Agneta Pleijel. 
DN 17/3 1998 
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räkfrossa se frossa 
sekelskiftessäker om datorer och data-

program som utan problem fungerar 
även efter år 1999. Nu har det kommit 
en standard för sekelskjftessäkra data-
produkter, och de som uppfyller kra-
ven märks med en "2000-säker" sym-
bol. Sverige är det första land där 
näringsliv och offentlig sektor kunnat 
enas om en gemensam policy. Avisen 
3/1 1997 [jfr 2000-omställning nedani 

shoppingby se butiksby. 1997 
spinning På fler och fler gym runt om i 

landet görs det plats för fler motions-
cyklar. Det rör sig om spinning - 
motionscykling i grupp med instruktör 
och musik. 1 Sverige har det funnits i 
tre år, men det är först på senare tid 
som trenden slagit igenom fullt ut. 1...] 
Spinning är originalet, men skaparna 
har tagit patent på namnet. För att få 
kalla det för spinning måste gymet ha 
utrustning och instruktörer från 
Schwinn, den internationella spin-
ningsorganisationen. De som inte är 
anslutna till Schwinn kallar det helt 
enkelt för något annat än spinning, 
som t.ex. team-cycling. Mersmak 
1/1998 

suga ny användning i betydelsen 'vara 
totalt ointressant', 'vara värdelös'. 
Skolan suger - vem tar ansvar? 
Reklamaffisch för demonstrationståg 
mot dåliga arbetsförhållanden för skol-
elever, arrangerat av Elevorganisatio-
nen i Stockholms län 27/11 1997. Och 
inte är man bjuden på någon formida-
bel jättefest heller. Livet suger. Metro 
8/5 1998 [efter amer. eng. suck med 
samma betydelse] 

säker 2000-märkning se 2000-omställ-
ning 

tamagotchi [- ' gåttji] best. -n, plur. -er. 
Mänskliga relationer är komplicerade 

och inte ens i umgänget med pälsdjur 
slipper man konflikter [ ... ]. Lösningen 
på problemet kan vara att skaffa sig 
en virtuell liten vän, komplett med 
resetknapp och volymkon troll. Denna 
nya form av mänskligt umgänge kallas 
Tamagotchi och härstammar från 
Japan. Metro 5/6 1997. De små digita-
la japanska äggen, tamagotchi, håller 
på att bli en farsot över hela världen. 
1...] Unga människor älskar att sköta 
om det lilla ägget så att det utvecklas 
till en kyckling. Denna oförargliga 
leksak, en liten manick med flytande 
kristaller, är ytterst primitivt ritad och 
för ett himla liv när den är hungrig, 
ensam eller gjort på sig. Missköter 
man ägget förvandlas det till ett spök-
ägg och får begravas på en speciell 
kyrkogård. SvD 12/8 1997 [no. tama-
gotchi el. data(kjle)dyr] 

2000-omställning De som tror att 2000-
omställningen i vara datasystem löser 
sig tämligen enkelt f ... 1 tror fel. De 
som är av motsatt åsikt och spekulerar 
i en tidsinställd och ödesbestämd kata-
strof 1...] har å andra sidan gett up!) 
för lätt. Sanningen är att 2000-
omställningen är ett tämligen okompli-
cerat problem, rent tekniskt. Det är 
den enorma mängden system och den 
försvinnande korta tiden som kompli-
cerar. [ ... ] IT-kommissionen har arbe-
tat med 2000-problemen i snart två år. 
[...[ Ett resultat av det arbetet är den 
"säker 2000-märkning" som allt fler 
företag använder på de produkter som 
klarar omställningen. SvD 13/2 1998 
[jfr sekelskiftessäker ovan] 

åldersrasism 1995. När ska dagens 
makthavare och myndigheter av olika 
slag upphöra med den nedlåtenhet de 
visar mot äldre människor? [ ... ] Och 
vad är det egentligen för skillnad mcl- 
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Ian den rasism vi bekämpar ute i värl-
den och den åldersrasism i vårt eget 
land som vi inte bara nonchalerar 
utan till och med ställer upp på. DN 
24/2 1997 (debattartikel av Gunnel 
Jonäng) [no. aldersrasismei 

älgtest extremt svårt prov. Mercedes nya 
vurpa. A-klasse välte igen - i biljät-
tens hemliga test [rubrik] Mercedes-
direktörerna i Tyskland talade då iro- 

niserande om "svenska älgtest" som 
inte var att fästa något avseende vid. 
Expressen 10/11 1997. Undanmanö-
vern som fick Baby-Me rcan att välta 
kallas på tyska för älgtest. [ ... ] Nu kal-
lar medierna alla problem som ska 
bemästras för ett "politikens älgtest" 
eller ett "industrins älgtest". DN 
14/111997 [efter ty. Elchtest; no. elg-
prØve, elgtest] 

Börje 	 Floskler i näringslivet 
Isakson 

På många områden kommer speciella ord plötsligt i svang 
och används av alla som vill hänga med. Tidningen Dagens 
industri (DI) har bett sina läsare rapportera om de vanligaste 
flosklerna i näringslivet. Här återges resultatet. 

Om du inför en större publik säger att du 
tänker "implernentera outsourcing för att 
nå synergieffekter med hjälp av IT", kan 
du räkna med att hälften av åhörarna har-
klar sig medan den andra halvan blir allt 
grönare i ansiktet. 

Påståendet innehåller nämligen de 
mest uttjatade näringslivsflosklerna, vil-
ket framgår av resultatet av DI:s floskel-
tävling. 

Tävlingen rönte stort gensvar. Vi har 
tagit del av tusentals floskler, de flesta 
faktiskt olika varandra. Tillgången på 
floskler är chockerande god. 

Det mest överraskande är kanske att  

uttryck som var tippade som givna i top-
pen fått relativt få röster. Dit hör "utma-
ning", "profilering", "plattform" och 
"briefing". 

Svengelska glosor 
Inte heller amerikanska och/eller sveng-
elska glosor som "dila", "boosta" eller 
"lönsamhetscase" har samlat särskilt 
många röster. 

Vi ska inte försöka analysera anled-
ningen till det, utan nöjer oss med att 
konstatera att läsarnas engagemang i frå-
gan är stort. 
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Kejsaren utan kläder 
"Man upprepar 'inne-ord' som ingen vet 
och få vågar fråga om vad de egentligen 
betyder. Sverige göds av dessa floskler - 
experter som låter så bra men i själva 
verket är kejsare utan kläder", meddelar 
en läsare. 

En annan konstaterar: "Ta vilken 
affärsplan som helst (kanske även er 
egen?) och ni ska finna material till en 
publikation tjock som en telefonkatalog." 

"Kundgränssnittet" 
En tredje har helt enkelt sänt in citat 
hämtade ur en årsredovisning (vi förtiger 
namnet på företaget) där vi finner 
meningar som "vi satsar på entreprenör-
skap i kundgränssnittet" och "vi imple-
menterar en ny ledningsfilosofi". 

Outperforma varandra 
Det råder uppenbarligen konsensus om 
att många managers vilja att outperforma 
varandra i fråga om ordval inte boostar 
värdet på det sagda. 

Kanske är det dags att outsourca tal-
skrivandet till någon med tillgång till 
Svenska Akademiens ordlista. 

De mest uttjatade uttrycken 
IT (i olika kombinationer) 
Synergieffekt 
Implementera 
Outsourcing 
Benchmarking 
Incitament 
Kompetensutveckling 
Social kompetens 
Humankapital 
Paradigrnskifte 

Il. Comitta 
Vision 
Kostnadseffektiv 
Personalen är vår främsta resurs 
Proaktiv 

Artikeln ir h5mtad ur Dagens industri 1/7 1998. 

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. 

Var och vart 
Ungdomarna i omgivningen har slutat att 
använda frågeordet var, har jag lagt 
märke till. Vart är min bok? och Vart är 
du? heter det. Om de någon gång använ-
der var är det paradoxalt nog i fraser som 
Var tog han vägen? 

Så vitt jag förstår är det en genera-
ttonsfråga, men bruket finns även hos 
vuxna och man kan höra det hos profes-
sionella radiopratare. Vart går gränsen? 
frågade en intervjuare häromdagen apro-
på prisessan Dianas öde. 
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Vad jag undrar är: Hur blev det så här? 
Om det är svårt att se skillnad på de två 
positionerna - vilket jag inte riktigt kan 
tycka - så borde väl det kortare ordet 
vinna? Eller är det var som imperfekt av 
vara som så att säga står i vägen? Och 
kan man förutse en framtid där vart tar 
båda rollerna i normalt språkbruk? 

Svaret på den här frågan hämtar vi ur 
"Svenska i dag" av Bertil Molde, en bok 
som kom ut 1992: 

Svar: 
Det är obestridligen så att formuleringar 
som Vart är du? har blivit allt vanligare 
under senare år. Detta bruk av vart i 
samma betydelse som var har tidigare 
förekommit särskilt i vissa landsdelar, 
men det har numera stor spridning över 
landet, kanske särskilt bland barn och 
ungdom. 

1 svenskt riksspråk kan vart inte 
användas för att markera läge eller 
befintlighet, utan det rätta ordet är var, 
t.ex. Var är W. Adverbet vart används i 
riksspråk enbart för att ange riktning, 
t.ex. Vart går tåget? 

Det bör också påpekas att det heter 
t.ex. Var har du lagt boken? - var mar-
kerar då platsen där man lagt något, ett 
läge. Just i fall av denna typ ligger det 
kanske nära till hands att tycka att det är 
fråga om en förflyttning, och man kan då 
i stället råka säga Vart har du lagt 
boken? En sådan fonnulering beror på en 
oriktig tolkning av hela meningens inne-
börd, och också på smitta från meningar 
som Vart har du skickat boken? 

Det vanligaste felet är att vart används 
när det rätta adverbet är var, men motsat-
sen förekommer också ibland. Man kan 
t.ex. höra någon säga Var tog du vägen? 
i stället för Vart tog du vägen? Detta är  

ett mycket lättförståeligt fel (om det nu 
måste bedömas som fel), beroende på 
talarens osäkerhet om det gäller riktning 
eller (slutligt) läge, men också på smitta 
från meningar som Var blev du av? 
Sådana exempel visar att det kan vara 
svårt att använda vart och var rätt. För 
att känna sig mera säker kan man pröva 
med andra ord. Menar man "på vilken 
plats, på vilket ställe" skall man använda 
var, och menar man "till vilken plats, åt 
vilket håll" skall man använda vart. 

Felaktig användning av vart (och var) 
möter man nog mest bland yngre sven-
skar som inte har fått sina språkvanor 
stabiliserade. Därför är detta en språkfrå-
ga som svensklärare (och också andra 
lärare) bör uppmärksamma, särskilt när 
det oriktiga bruket av vart tycks vara på 
stark frammarsch. 

Det finns för övrigt språk som inte gör 
någon skillnad mellan ord för 'var' och 
'vart'. Ett sådant språk är engelskan, där 
where används i bägge betydelserna. 

Bertil Molde 

Vad menas med demonisera? 
Vad menas egentligen med demonisera 
och demonisering som förekommer så 
ofta i dagens politiska diskussion? Finns 
ordet över huvud taget? Det står inte i 
ordböckerna. 

Svar: 
Nej, det är alldeles riktigt att demonisera 
inte finns med i våra vanliga ordböcker, 
inte ens i den nya Nationalencyklope-
diens ordbok. Däremot står det upptaget i 
Svenska Akademiens stora ordbok (arti-
keln tryckt 1910) med exempel från 
bland andra Viktor Rydberg. Förr tycks 
ordet ha använts mest i kyrkohistoriska 
sammanhang. 
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Men oavsett om ord står i ordböcker 
eller inte, så finns de så snart de används. 
Det är inte ordboksförfattarna som ska-
par orden. Det gör språkbrukarna själva. 

Under de allra senaste åren tycks 
demonisera ha kommit tillbaka. Det är 
ganska vanligt just i den politiska debat-
ten. Man talar om att krigsherrar demoni-
serar fienden, för att få med sig folket i 
kampen. Det gäller också inom partipoli-
tiken: motståndarna demoniseras. Käm-
kraftsanhängare anser att motståndarna 
försöker sig på en demonisering av kärn-
kraften. Vi har till och med funnit ett fall 
där vår kulturs fixering vid mat beskrivs 
som en perversion där maten demonise-
ras. 

Ordet demonisera används framför allt 
när man vill beskriva hur folk vars upp-
fattning man inte delar försöker göra per-
soner eller företeelser farligare och mäk-
tigare än de egentligen är, enligt talaren. 

Margareta Westman 

Fiskarna eller fiskarena? 
Vi har en debatt på vår tidning, huruvida 
det heter fiskarna eller fiskarena vad gäl-
ler yrkesfiskare. 

Svar: 
Alla våra personord som slutar på -are 
heter detsamma i plural: en lärare, frm 
lärare. Men i bestämd plural får de 
ändelsen -arna: t.ex. de fem lärarna, de 
tio läkarna. För några av den här typen 
av ord gäller att roten i ordet utgör ett 
annat ord med plural på -ar som då blir 
till -arna i bestämd form: fisk, fiskar, fis-
karna; dom, domar, domarna. För såda-
na ord blir det sammanfall i bestämd plu-
ral: fiskarna kan gälla fiskar eller fiskare 
och domarna kan gälla domar eller 
domare. 

1 Svenska Akademiens ordbok anges 
att bestämd plural fiskarena förekom i 
synnerhet förr, men att den numera (arti-
keln är tryckt 1924!) bara förekommer 
sporadiskt i Sverige men är vanligare i 
Finland. Svenska Akademiens ordlista 
(1986) anger bara formen fiskarna. 

Det förekommer dock att människor i 
enstaka fall finner den här dubbelheten 
så besvärande att de tar till former som 
fiskarena och domarena för att undvika 
missförstånd. 

Margareta Westman 

Flarn ellerflan? 
Min hustru och jag har diskuterat huru-
vida vår efterrättspaj ska skrivas frukt-
flarn eller fruktflan. Formenflan används 
nämligen i de flesta kokböckerna. 

Svar: 
Både flarn och flan används om spröda 
kakblad. Men vi trodde att flarn är den 
vanligaste formen utanför kokböckerna. 
Noggrannare undersökningar tyder dock 
på att det handlar om två olika ord. Det 
ena är flarn som används om något lätt 
och bräckligt, i äldre tid om t.ex. barkfla-
gor men numera om spröda kakor som 
havrefiarn. Det andra är flan som är ett 
lånord från franskan och som betecknar 
'pajdegsbotten som fylls med stuvning 
eller frukt' (Bonniers svenska ordbok). 

Margareta Westman 

Informatik med IT? 
På min arbetsplats har vi fått ett policy-
dokument med rubriken "Informatik med 
IT". Dokumentet avhandlar informa-
tionsteknikens betydelse i utbildnings-
sammanhang och för administrativt arbe-
te. Jag gillar inte rubriken. Det är tauto- 
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logi. Kan man bedriva informatik utan 
IT? Informatik är för mig främst beteck-
ningen på ett ämne på högskolor/univer-
sitet som "igår" hette ADB-kunskap eller 
något liknande och som betyder tillämp-
ning av informationsteknologi. Doku-
mentet är dessutom fullt av uttryck som 
IT-teknologi, IT-teknik, IT-arbete, IT-
frågor, IT-användning. Jag förstår varför 
man rekommenderar att förkortningen IT 
inte används i löpande text utan hellre 
skrivs ut: informationsteknik. Det blir 
svårare att åstadkomma förvillande for-
muleringar. 

Svar: 
Vi instämmer helt i din kritik av rubriken 
"Informatik med IT". Eftersom informa-
tik ofta används som kortform för infor-
mationsteknik, kan man säga att författa-
ren till rubriken har bitit sig själv i svan-
sen. Man undrar om denne inte hade hej-
dat sig, om han ålagts att skriva ut infor-
mationsteknik i stället för IT. 

Även om informatik också kan tolkas 
som det lite vidare och abstraktare infor-
mationsvetenskap, så blir rubriken kon-
stig. Den underförstår att det skulle fin-
nas informationsvetenskap som inte syss-
lar med informationsteknik, vilket är 
märkligt med tanke på att informations-
vetenskap är en vetenskapsgren som 
avser information i allmänhet samt 
datorstödd insamling, bearbetning och 
överföring av information i synnerhet. 

Vad vi här ser prov på är att folk är så 
ivriga att få med alla de "rätta" orden att 
man glömmer bort att tänka över vad 
orden betyder och står för. 1 synnerhet är 
förkortningar lömska. 1 dag är förkort-
ningcn IT ett verkligt signalord. Ofta  

avses inget annat än att Internet används, 
eftersom det är det som i dag anses sär-
skilt intressant vid informationshante-
ring. 

Vi varnar inte sällan för onödiga för-
kortningar, och IT är ofta just en sådan. 
Att IT är kortare än informationsteknik är 
inget argument. Alla förkortningar är 
kortare än de uttryck de står för. Några 
invänder att det är jobbigt med långa 
sammansatta uttryck som informations-
teknikansvarig i stället för IT-ansvarig. 
Men poängen är att de kanske inte alls 
skulle välja dessa långa uttryck utan i 
stället kortare uttryck som informations-
ansvarig eller kanske dataansvarig. Men 
om man behöver exempelvis uttrycket 
informationsteknikfrågor, så är väl inte 
det värre än andra flerledade ord som vi 
får stå ut med, såsom informationssäker-
hetsansvarig eller realisationsvinstbe-
skattning. 

Birgitta Lindgren 

Millennieskifte 
Heter det millenniumskifte eller mil/en-
nieskifte? 

Svar: 
Många välkända ord som slutar på -ium 
får ett ordslut på -ie när de ingår som för-
sta led i sammansättningar: decennium - 
decennieskifte, akvarium - akvariefiskar, 
gymnasium - gymnasieskola, laboratori-
um - laboratoriesköterska, studium - 
studieförbund, solarium - solarierör etc. 
Vi rekommenderar att man följer samma 
mönster i sammansättningar med ordet 
millennium: alltså millennieskifte. Annars 
går det också bra att använda det mindre 
trendiga ordet tusenårsskifte. 
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Tack till 
Ica-kuriren 

Norstedts Ordbok AB 
Göteborgs-Posten 

Sveriges Television AB 
AB Ångpanneföreningen 

Sydsvenskan 

som ger generöst ekonomiskt stöd 
till Språknämndens verksamhet för år 193. 

Nya stödjande medlemmar är 
välkomna! 
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