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BERTIL HANSSON 

"Varför måste s0 

å mycket 
andras? 
Svensken och den nya bibelöversätt- 
ningen 
Bertil Hansson, ordförande i bibelkommissionen, diskuterar här 
några problem i arbetet med den nya bibelöversättningen. 

"Menar du att vi svenskar ska bli de enda i 
hela kristenheten som inte längre ska be 
om dagligt bröd?" Så rakt på sak mötte jag 
frågan för några år sedan från en bibellä-
sare i ledande ställning inom Svenska kyr-
kan. 

Det hör till att en nybibelöversättning 
väcker många frågor. En del riktar in sig på 
ett bestämt ord eller uttryck som i 
exemplet här ovan. Andra är mer allmän-
na och uttrycker främlingskap inför det 
nya. Detta är en ganska naturlig reaktion, 
särskilt när det gäller sådant som man ofta 
läst eller direkt lärt in - kanske utantill i 
söndagsskola eller konfirmationsunder-
visning. Har det man saknar därtill blivit 
något av ett bevingat ord - t.ex. dagligt 

bröd - kan frågorna bli många och 
påträngande. Vi som arbetar med bibel-
översättning måste inse att det för många 
är något av ett sorgearbete att försöka ta 
till sig det nya. Särskilt den äldre genera-
tionens inställning måste respekteras och 
mötas med förståelse. 

Frågan om dagligt bröd baren särskild 
laddning. Uttrycket präglades av Martin 
Luther i hans berömda bibelöversättning  

1534 och har därefter förts vidare i en näs-
tan obruten tradition, bl.a. i svenska bibel-
översättningar ända intill nu. Att överge 
"Vårt dagliga bröd giv oss idag" och i stäl-
let be "Ge ossi dagvårt bröd för dagen som 
kommer" ligger inte väl till för lutherskt 
skolade teologer och kyrkoförsamlingar. 
Men mera om detta senare i framställ-
ningen. Först måste vi sätta in den nuva-
rande översättningssituationen i dess 
historiska sammanhang. 

Den föregående bibel-
kommissionens långbänk 
Vår hittillsvarande officiella bibelöver-
sättning kom ut 1917. Den kallas Kyrko-
bibeln 1917, i fortsättningen förkortat KB 
1917. Den hade varit under arbete i nästan 
150 år! Egentligen blev den inte färdig för-
rän 1921, då de s.k. apokryfiska skrifterna 
kom ut, d.v.s. 148 år efter det att Gustaf III 
år 1773 gav direktiv till vad som sedan 
med rätta kom att kallas "den långa kom-
missionen". Dess majoritet av biskopar 
och teologie professorer hade en för sin tid 
imponerande bibelvetenskaplig och 
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språklig bildning. Även naturvetenskaplig 
bildningvar representerad. En avledamö-
tema hette Carl von Linné. Det gick fort i 
början. Efter 20 år var hela bibeln översatt. 
1 fortsättningen förlamades arbetet av 
inbördes oenighet och genom anmärk-
ningar från prästeståndet, sedermera kyr-
komötet, som hade att godkänna texterna. 
Mot slutet av 1800-talet skyndade man på 
med sikte på reformationsjubileet 1917. 
På dagen 400 år efter det att Martin Luther 
spikade sina teser på kyrkporten iWitten-
berg den 31 oktober 1517 överlämnades 
de 66 kanoniska böckerna "i överensstäm-
melse med den av konung Gustaf V år 
1917 gillade och stadfästa översättningen" 
till majestätet i Uppsala domkyrka. Gustaf 
V:s bibel var tänkt som kyrkobibel, vilket 
den också blev, med ett språk fjärran från 
vardagsmänniskans och utan spår av 
Strindbergs eller andra språkliga nydana-
res inverkan. 

Bibelöversättning ingen 
inomkyrklig angelägenhet 
1 direktiven till den nuvarande bibelkorn-
missionen, givna 1972 av den dåvarande 
Palmeregeringen med Alva Myrdal som 
föredragande statsråd, markeras att över-
sättningen är en allmän kulturangelägen-
het av vikt. Dess slutliga godkännande lig-
ger varken hos kung, regering eller kyrko-
möte och inte eller hos riksdagen - som 
var den egentlige uppdragsgivaren efter 
en motion av den liberale riksdagsman-
nen Manne Ståhl från Karlstad. Godkän-
nandet ligger i bibelkommissionens sty-
relse. 

Direktiven är glaskiara i sin betoning 
att arbetet skall bedrivas med utnyttjande  

av bibelforskningens och språkvetenska-
pens vedertagna rön och präglas av strikt 
vetenskaplighet. Det hela är ett rent 
humanistiskt forskningsprojekt, kanske 
det största i sitt slag under det senaste 
kvartsseklet. Slutresultatet blir BIBEL 
2000 som utkommer under år 2001. 

Varför måste då 
så mycket ändras? 
Den lutherska traditionen kom att styra 
mycket av den långa kommissionens 
arbete och resultat. Ett nästan övertydligt 
exempel är översättningen av Fader vår, i 
fortsättningen benämnd Herrens bön. 1 
uppslagsdelen till KB 1917, "Ordförklar-
ingar och sakupplysningar", har man en 
brasklapp till försvar för sin översättning: 
"Ordalagen i bönen har inte ändrats, utan 
stå i överensstämmelse med bönens 
gamla, allmänt brukade form. Mer i enlig-
het med vår tids språk skulle emellertid 
bönen efter Matt. 6:9 lyda" och så följer 
formuleringar annorlunda än bibeltex-
ten. Den följer helt Gustav Vasa-bibeln 
från 1541, t.ex. "förlåt oss våra skulder 
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro". 
De flesta församlingar i Svenska kyrkan 
håller fast vid detta alltmer otidsenliga 
språk i Herrens bön trots att alternativet i 
NT 81 är godkänt. 1 motiveringen härför 
märks ofta ovillighet att acceptera bröd-
bönen, den 4:e bönepunkten. "Varför får 
det inte heta 'vårt dagliga bröd' utan 'vårt 
bröd för dagen som kommer'?" Svar: den 
hittills använda översättningen är inte 
godtagbar, den är den minst sannolika av 
alla använda alternativ genom tiderna. 1 
klartext: här tog Luther miste. Så möter vi 
också här ett av de allra svåraste ställena i 
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Nya testamentet. Härom vittnar de många 
alternativa översättningarna under de 
gångna tvåtusen åren. Några exempel: 

vårt brödförmorgondagen/ 

vårt bröd för dagen som kommer 
koptisk översättning 200-talet, 
PR Waldenström 1895 (alternativ), 
hibelkommisionen 1981, 
The Revised English Bible 1989 

(not); 

det övernaturliga brödet 
Versio vulgata rom.-kat. 380-talet; 

det bröd vi behöver 
syrisk översättning 400-talet, 
den kyrkslaviska översättningen, 
P.P. Waldenström 1895 (alternativ), 
Helge Åkesson 1911, 
fransk ekumenisk översättning 1971, 
tysk ekumenisk översättning 1979; 

vårt dagliga bröd 
gammallatinsk översättning, 
Luther-bibeln 1534, 
Gustav Vasa-bibeln 1541, 
The Revised English Bible 1989, 
David Hedegård, 
Bo Giertz, 
Bertil Gärtner, 
de nya danska, norska och finska 

översättningarna. 

Det speciellt svåra med detta ställe hänger 
samman med det grekiska adjektivet epi-

ousios som skall klargöra brödets karak-
tär. Ordet är verkligen unikt. 1 Nya testa-
mentet finns det bara i Herrens bön, Matt. 
6:11 och Luk. 11:3. Och vad värre är: det 
återfinns inte på något enda ställe i andra 
grekiska texter. Översättarna saknar alltså 
här den hjälp som annars brukar finnas 

vid svåröversatta ställen genom att man 
jämför ordets funktion i andra samman-
hang i andra texter och den vägen hittar 
rätt. Enligt direktiven om omutligt strikt 
vetenskaplighet kan bibelkommissionen 
inte nöja sig med mindre än att komma så 
nära den riktiga översättningen som står i 
dess makt. Ingen översättare kan i dag 
säga: vår översättning är den tveklöst rik-
tiga. Men man kan utan tvekan påstå vil-
ken som är den mest sannolika. Och det är 
"vårt bröd för dagen som kommer". Dit 
har man kommit genom härledning ur 
besläktade ord och med tillämpning av 
kända ordbildningsregler i grekiska språ-
ket. Mindre sannolikt är "det bröd vi 
behöver". Osannolika är Luthers "vårt 
dagliga bröd" och den romersk-katolska 
officiella översättningens "det övernatur-
liga brödet". 

Ett nytt perspektiv 
genom den nya brödbönen 
Luthers förklaring till vad som menas med 
"dagligt bröd" finns i katekesen: "... mat 
och dryck, kläder, hus och hem, åker, 
boskap och bohag, gods och pengar ... pas-
sandeväder, ...goda vänner, trogna grannar 
och mera sådant", d.v.s. en exklusivt mate-
riell tolkning utan rum för andliga över-
toner. Den rymmer inte det perspektiv, 
som ändå finns så klart på andra ställen i 
Herrens bön och som inte bör uteslutas 
med tanke på brödbönen, nämligen det 
eskatologiska perspektivet. Det handlar 
om den tidens fullbordan då Guds vilja 
sker "på jorden så som i himlen' då Guds 
rike kommit i sin fullhet och hans namn 
till fullo blir helgat, vilket allt man ber om 
ide tre första bönepunkterna. 1 den tradi- 
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tion, där Jesus och hans lärjungar levde, 
fanns hoppet om den stora dagen, som en 
gång skall komma. Det var förknippat 
med profetian om en stor glädjemåltid för 
alla folk, Jesaja 25:6. 1 kristen sång och för-
kunnelse beskrivs att "de kommer från öst 
och väst, från syd och nord" på "den dag, 
som i hoppet vi bidar", svensk psalm 323 
resp. 314. Jämför Jesus-ordet i Matt. 8:11 
"om de många som skall komma från öst 
och väst och ligga till bords med Abraham, 
Isak och Jakob i himmelriket". Till skillnad 
från KB 1917 ger NT 81 parallellställen till 
brödbönen, bl.a. Joh. 6:36 där Jesus talar 
om "brödet från himlen" och säger "Jag  är 
livets bröd". Så kan bönen om "brödet för 
dagen som kommer" öppna ett andligt 
perspektiv som komplettering till det luth-
erska enbart materiella. Ett perspektiv 
som påminner om hur starkt Herrens bön 
bundits samman med nattvarden ända 
från de första århundradena. 1 nattvarden 
delas "brödet från himlen", den förebådar 
det stora gästabudet och tjänar som färd-
kost på vägen mot "dagen som kommer". 

Trohet mot tradition 
eller grundtext? 
Det finns en översättningsarbetets etik. Av 
den följer ett starkt behov att hävda verk-
samhetens integritet. Den långa kommis-
sionens historia under 1800-talet vittnar 
om spänningen mellan traditionens krav 
och en konsekvent vetenskaplig hållning. 
Bibelkommissionens direktiv är på denna 
punkt glasklara. En grundtext, vald enligt 
gängse textkritiska metoder, skall grans-
kas och översättas strikt vetenskapligt. 
Påtryckningar från kyrkor och samfund 
eller från annat håll måste avvisas. Ett 

sådant tryck finns. Det har många gånger 
kommit till uttryck i debatter i kyrkomö-
tet sedan NT 81 publicerades och godkän-
des för användning i Svenska kyrkan. Kyr-
komötet har t.o.m. en gång, 1993, begärt 
hos regeringen att den skulle ge kommis-
sionen direktiv att revidera översättning-
en av Herrens bön "med särskild hänsyn" 
till konfessionella önskemål. Givetvis 
avslog regeringen denna hemställan. 

Ännu ett exempel på den långa kom-
missionens känslighet för traditionen 
skall ges utöver redovisningen av hur Her-
rens bön behandlades: 

1 skildringen av Jesus på härlighetens 
berg, Matt. 17:1-13, Mark. 9:2-13 och 
Luk. 9:28-36, berättas att han tog med sig 
de tre särskilt betrodda lärjungarna 
Petrus, Jakob och Johannes. Det sker 
något överväldigande och något måste 
sägas. Petrus är som alltid snar att ta till 
orda. Enligt KB 1917 säger han till Jesus: 
"Här är oss gott att vara", och så lovar han 
lärjungarnas medverkan att bygga tre 
hyddor, en till vardera Jesus, Mose och 
Elia, som samtalar med Jesus. 1 NT 81 
säger Petrus: "Herre, det är bra att vi är 
med". Spontan, lite beskäftig, ivrig att 
erbjuda hjälp till bygget. Då är det ju bra 
att vi finns med. 

Den något högtidliga dativkonstruk-
tionen i KB 1917 har inget stöd i grund-
texten. Men Luther har den, liksom Gustav 
Vasa-bibeln. Man faller här undan för tra-
ditionen - tydligen mot bättre vetande. 
Enligt en not i KB 1917 säger Petrus i stäl-
let: "Det är gott att vi äro här tillstädes". 
Detta är inte det enda ställe med brask-
lapp, när traditionens tryck blivit för 
starkt. Så var det ju också med Herrens 
bön. 
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Petrus spontana "Det är bra att vi är 
med" kan för övrigt vara ett gott exempel 
på tillämpningen av vad jag kallar direkti-
vens andra bud - det första gällde den 
strikt vetenskapliga textbehandlingen. 
Till "begriplig, naturlig, idiomatisk svens-
ka" skall texterna översättas med känsla 
för olika genrer och stilarter. Det bör också 
påminnas om att grundtextens grekiska 
inte är av höglitterär karaktär. 

Gud är inte "den Alismäktige" 
När Psaltaren kom ut i provöversättning 
för fyra år sedan såldes den i 40000 ex och 
recensionerna var många. Den lästes 
regelbundet under lång tid i radions 
andakter och uppmärksamheten var stor. 
De flesta omdömena var positiva, även 
om en del kritiska röster hördes. En del 
mera precisa frågor ställdes. En skribent 
klagade upprört över att bibelkommissio-
nen ville ta bort tron på ett evigt liv. 1 psalm 
23, herdepsalmen, heter det nu "Herrens 
hus skall vara mitt hem så länge jag lever" 
och inte "evinnerligen" som i KB 1917. 
Svaret är enkelt: grundtexten har inget 
evighetsperspektiv - där står ordagrant "i 
dagars tal". Även två andra ställen, som 
ofta lyftes fram i kritik mot nyöversätt-
ningen har måst korrigeras med hänsyn 
till grundtexten: bägaren flödar inte över 
utan "fylles till brädden" och "dödsskug-
gans dal" har blivit "den mörkaste dal". 

Ingen av de många recensenterna 
tycks ha kommenterat en liten, men bety-
delsefull förändring i två psalmer, i 68:15 
och 91:1.IKB l9l7benämnes Gud "den 
Allsmäktige". Nu står där "den Väldige". 
Denna förändring kommer säkert att 
uppmärksammas när boken om Job kom- 

mer. Där förekommer detta namn på Gud 
mycket ofta. Job har inte varit utgiven i 
provöversättning men ingår i utgåvan i 
november 1999. Enligt tilläggsdirektiv till 
kommissionen utgavs då texterna - men 
bara texterna, inte noter, parallellhänvis-
ningar och uppslagsdel, kartor m.m. 
Denna textutgåva omfattar alla den kom-
mande bibelns 77 böcker, alltså även de 
elva Apokryfa skrifterna, som enligt direk-
tiven och i anslutning till gammal svensk 
bibeltradition skall ingå i hel-bibeln. 

Shaddaj är det hebreiska namn på 
Gud, som nu på alla ställen i Gamla testa-
mentet kommer att översättas med "den 
Väldige". Enligt kommissionens experter 
kan man inte med säkerhet exakt ange hur 
det skall översättas. Däremot kan man 
med säkerhet säga att det inte betyder 
"den Allsmäktige" Genom härledning ur 
besläktade ord och jämförelser med andra 
semitiska språk har man kommit fram till 
den nya översättningen. 

Personligen har jag mött bara positiva 
reaktioner inför denna översättning av 
gudsnamnet vid mina kontakter med 
olika grupper i samhället, som velat ha 
information om vårt arbete. Det är inte 
endast grupper inom kyrkor och samfund 
utan i än större utsträckning s.k. profana 
sammanslutningar, från Rotary till PRO, 
från ABF till akademiska kurser. Det är 
erfarenheter från denna verksamhet, hit-
tills över 400 sammankomster under de 
senaste femton åren, som gett stofftill min 
redogörelse här. Först på senare år, sedan 
det beslutats om översättningen av guds-
namnet Shaddaj, har detta spörsmål kun-
nat ventileras. Det samlade intrycket från 
dessa samtal är att människor av olika 
ålder, tro och bakgrund upplever en befri- 
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ande känsla inför detta gudsnamn. Det 
leder till fascination och ödmjukhet inför 
den helige och outgrundlige. Det ger en ny 
infallsvinkel i tankens och gudstrons 
brottning med lidandets och det ondas 
problem i världen. Allsmäktig har ju ofta 
blivit lika med "orsak till allt som sker". 

Oro inför allt det nya 
De nya orden och formuleringarna i ny-
översättningen är ofta både till form och 
innehåll svåra att känna igen. Det är inte så 
underligt att särskilt den äldre generatio-
nen har svårt att vänja sig, och så händer 
det att talesättet "den näst sista översätt-
ningen är den bästa" dyker upp, precis som 

det skedde när KB 1917 jämfördes med 
Karl XII-bibeln. Denna inställning kan 
resultera i ett nästan krampaktigt fasthål-
lande vid det gamla, kända och invanda. 
Ur denna situation kan dock en tillvänj-
ning växa fram genom att nya perspektiv 
öppnas och nya rikedomar står fram ur 
bibelordet. Många har gjort den erfaren-
heten. Bibelkommissionen har förhopp-
ningen att detta skall gälla en växande 
skara gamla och nya bibelläsare. 

Artikeln är en något reviderad version av en 
föreläsning som författaren höll under huma-
nistdagarna vid Göteborgs universitet 1998, 
senare publicerad i volymen Kriser och förny-
elser. 
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ANA MARTINEZ 

Språket för majoriteten 
Denna tänkvärda text stod att läsa i Svenska Dagbladet den 13 oktober 1999. 
Den återges här med författarens goda minne. 

Köper inte svenska folket ärtor om de inte 
säljs på engelska, undrar jag när jag i det 
svenska offentliga rummet ser alla dessa 
Findusannonser som säljer green peas. 
Köper inte heller svenska folket bekväma 
vardagskläder om de inte marknadsförs på 
engelska, undrarjag också när jag åker tun-
nelbana och ser affischerna som påstår att 
GoreTex may change your life. 

Kan svenska arbetsgivare som söker 
intelligenta kvinnor inte heller tillräckligt 
mycket svenska? Varför har annars perso-
naluthyrningsfirman som annonserar om 
arbetstillfällen för kvinnor döpts till Work-
ing Woman? Inte heller talar unga svenska 
akademiker perfekt svenska eftersom 
rekryteringsannonsen som jublar över 
högkonjunkturen utlovar Business to Busi-
ness. Jag som trodde att svenska folket tala-
de hygglig svenska, kanske inte att alla män-
niskor är litterära giganter, men inte att det 
låg så illa till att annonskampanjerna måste 
kompletteras med engelska för att folk har 
glömt vad saker och ting heter på svenska. 

Varför alla dessa år av blod, svett och 
tårar för att lära mig svenska om det gick 
lika bra med engelska? tänker jag nu retro-
aktivt argt. Engelskan kunde jag ju innan 
jag kom hit. 

Man kunde väl ha talat om att det fanns 
planer på att förvandla Sverige till en char-
mig anglosaxisk koloni här uppe i Norden, 
att man skulle klara sig lika bra med engels- 

ka. Det hade varit schysst, jag och många 
andra immigranter som hade engelskan 
med oss i bagaget hade sluppit ödsla energi 
och tid på Svenska för invandrare och direkt 
sysslat med Business to Business utan några 
språkförbistringar alls. 

jag blir så arg när jag tänker på alla dessa 
hycklande regeringspropositioner om 
invandrarpolitiska åtgärder som basunerar 
ut vackra ideal som att "bra kunskaper i 
svenska är vid sidan av en bra bostad de 
mest grundläggande målen för en välfärds-
politik för invandrare". Varför skall just vi 
invandrare itutas parollen om "nödvändi-
ga goda kunskaper i svenska" när majorite-
ten här i landet, av reklamannonserna att 
döma, håller på med engelska? Ojämlikt! 
tycker jag. 

1 en demokrati som den svenska borde 
rätten att tillåtas tala majoritetens språk 
ingå. Alla dessa annonser där engelskan tar 
över visar att majoritetens språk i Sverige är 
engelska. De som gör annonser är experter 
på kommunikation, det vet vi. 

Om så inte är fallet, om all denna angli-
fiering av det offentliga rummet i Sverige 
bara beror på bristande kunskaper i svens-
ka hos de duktiga reklammakarna, borde 
regeringen lägga fram en proposition om 
Svenska för rekla marc så att reklamnissarnas 
minoritet på samma sätt som invandrarna 
får chansen att språkligt integreras i Sveri-
ge. 
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Debatt 
Bort med dialekter 
1 nummer 3/99 reagerar Malte Lewan på 
att dialekter inte beaktades av Teleman 
och Westman i förslaget till handlingspro-
gram för att främja svenskan som sam-
manfattades i artikeln Länge leve svenska 
språket. Lewan skrev till språknämnden: 
"Man har haft en mycket rik mångfald av 
dialekter, ofta så oförståeliga ... att de kan 
kallas helt olika språk." 

Just det. 
jag har arbetat på landsbygden i Norge 

som läkare. Inte sällan kom patienter ner 
till mottagningen från dalen en bit bort 
och talade obegripligt. 1 början skämdes 
jag, trodde jag var svensk utan nödiga  

kunskaper i norska, och bad en sköterska 
född i Oslo om hjälp. Hon förstod inte hel-
ler: Dialekt. Hur praktiskt var det? 

1 exempelvis tidningen Målföret fin-
ner man artiklar om dialekter. Det visar sig 
att många ord betyder en sak på ett ställe; 
några mil bort betyder de något annat. Det 
finns en del roliga ord i dialekter som är 
värda att leva vidare, men idén att tala så 
man inte blir förstådd av någon utom just 
runt den egna täppan är mig obegriplig. 

En bra sak är att slippa språkförbist-
ring. Svärmande för dialekter är därför 
konservatism av värsta sort. 

Gunnar Bergquist, Bandhagen 

Held agskonferen s 

om 

SVENSKAN PÅ 2000-TALET 
Fredagen den 7 april 2000 

Stockholms universitet, Södra husen, Hus E, Hörsal 10 

Arrangör: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet i samarbete med 
Svenska språknämnden 

Organisationskommitté: Britt-Louise Gunnarsson, 011e Josephson, Staffan Nyström 

Frågor rörande konferensen kan ställas till: 

011e Josephson 	tel. 08 - 16 38 95 	e-post: olle.josephsonnordiska.su.se  

eller 

Staffan Nyström tel. 08 - 16 36 45 
	e-post: staffan.nystrom@nordiska.su.se  
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BRITT-LOUISE GUNNARSSON 

Svenska, English eller 
Deutsch - 
om språksituationen vid de svenska 
universiteten 
Ett fråga som har blivit uppmärksammad i diskussionerna om 
svenskans framtid är den ökande användningen av engelska vid 
våra universitet. Här redogör Britt-Louise Gunnarsson för en 
undersökning av läget vid Uppsala universitet. Författaren är pro-
fessor i svenska språket vid Stockholms universitet.. 

Att ett litet land som Sverige inte kan iso-
lera sig vetenskapligt är en självklarhet. Vi 
behöver ta till oss den kunskap som pro-
duceras utomlands, och vi måste se till att 
våra egna upptäckter och insikter når 
utanför landets gränser. Svenska språket 
räcker inte som förmedlingsinstrument 
om vi skall kunna bli en del av det interna-
tionella vetenskapssamhället, utan vi 
måste kunna kommunicera i tal och skrift 
även på främmande språk. Vi måste där-
för satsa på att utbilda våra studenter i 
främmande språk; vi måste uppmana våra 
forskare att sprida sina betydelsefulla 
resultat internationellt. De flesta akade-
miker håller nog med om dessa allmänna 
påståenden, men det hindrar inte att vi har 
olika åsikter om hur långt vi bör gå i 
anpassningen till den internationella, och 
då främst den anglo-amerikanska, veten-
skapsvärlden. 
Det finns de som anser att idealet vore en 
helt engelskspråkig svensk vetenskapsmil- 

jö, dvs, att studenterna redan från början 
bör förberedas för den stora internatio-
nella kunskapsmarknaden och vänjas vid 
att förstå och använda engelska. Andra ser 
idealet vara en europeisk, mångspråkig, 
vetenskapsmiljö. Vi bör dra konsekven-
serna av vår europeiska tillhörighet och 
satsa på Europa och de stora europeiska 
språken - ryska, tyska, franska, spanska, 
italienska - och inte enbart på engelska. 
Åter andra menar att det är viktigt att vi 
håller kvar svenska språket för inhemskt 
bruk och låter engelskan och de andra 
språken komma in främst för den elit-
grupp som kan tänkas ha internationell 
genomslagskraft. Den viktiga marknaden 
för majoriteten av de svenska studenterna 
är den inhemska; vi skall förbereda dem 
för insatser inom det svenska samhället 
och därför också ge dem ett svenskt språk 
som gör att de kan kommunicera med 
andra grupper inom vårt eget samhälle. 

Självklart kan man förvänta sig att atti- 
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tyden till internationaliseringens omfatt-
ning och genomträngande är avhängig av 
ämnet och de forskningsfrågor man inrik-
tar sig på vid den aktuella institutionen. 
Det är dock viktigt att vi inser att våra atti-
tyder också speglar ett mer principiellt 
ställningstagande till universitetets och 
den akademiska kunskapens plats, och att 
språkvalet kommer att bidra till skapan-
det av denna plats - på den internationel-
la, den europeiska eller den svenska scenen. 

Undersökning 
av språksituationen 
1 syfte att utröna hur långt internationali-
seringen gått vid dagens svenska universi-
tet ställde vi samman en enkät med 22 frå-
gor om språksituationen. Denna sändes 
till samtliga institutioner vid Uppsala uni-
versitet. 1 enkäten, som sändes till institu-
tionsledningarna, frågade vi om använd-
ningen av engelska och andra främmande 
språk vad gäller kurslitteratur på grund-
och forskarutbildningsnivå. Vi frågade 
om språket på föreläsningar, seminarier 
och hela kurser. Vi frågade hur många av 
institutionens lärare och studenter som 
har annat modersmål än svenska och om 
de egna studenterna deltar i internatio-
nellt utbyte. Vi intresserade oss också för 
språket i de skrifter - uppsatser, artiklar, 
rapporter, avhandlingar - som produce-
rades vid institutionen. Vi sökte slutligen 
också få en uppfattning om attityden till 
bruket av andra språk än svenska samt 
upplevelsen av krav knutna till språkvalet. 
Är man nöjd med dagens språksituation 
eller vill man förändra den? Och i så fall, 
vill man ha mer eller mindre av främman-
de språk? 

Svarsfrekvensen var mycket hög och 
jämnt spridd över samtliga fakulteter och 
sektioner. Våra resultat härrör sig alltså 
från teologisk,juridisk, medicinsk, farma-
ceutisk, humanistisk, samhällsvetenskap-
lig samt teknisk-naturvetenskaplig fakul-
tet. Också lärarutbildningen ingick i vår 
studie trots att man inte hade någon fors-
karutbildning där; enkäten gällde situa-
tionen läsåret 1993-94. Vad gäller huma-
nistisk fakultet kommer jag i det följande 
att hålla isär den språkvetenskapliga sek-
tionen med sitt speciella förhållande till 
språken från den historisk-filosofiska. 

För att ge en bild av språksituationen 
kommer jag att presentera några av våra 
mer intressanta resultat. (För en utförlig 
presentation, se Gunnarsson & Öhman 
1997.) 

Muntlig kommunikation 
1 enkäten gällde några frågor undervis-
ning, seminarier och gästföreläsningar. Vi 
frågade om situationen för engelskan och 
de andra främmande språken, dels inom 
grundutbildningen, dels inom forskarut-
bildningen. 

Generellt sett används engelska språ-
ket betydligt mindre inom grundutbild-
ningen än inom forskarutbildningen, vil-
ket givetvis inte är förvånande. Den tek-
nisk-naturvetenskapliga fakulteten, den 
farmaceutiska, den juridiska och båda 
sektionerna inom den humanistiska har 
uppgett sig ha mellan 10% och 25% av sin 
undervisning och sina seminarier inom 
grundutbildningen på engelska. 

Bilden blir dock en annan om vi ser till 
andelen engelska inom forskarutbild-
ningen. Här uppger sig den teknisk- 
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naturvetenskapliga fakulteten i snitt ha 
70 % av undervisningen på engelska, far-
maceuterna 50 % och medicinarna 23 %. 
Vid den samhällsvetenskapliga fakulteten 
liksom vid den språkvetenskapliga sektio-
nen är motsvarande andel 14%. 

Seminarier och gästföreläsningar 
inom forskarutbildningen vid den tek-
nisk-naturvetenskapliga fakulteten är 
nästan alla på engelska, 92 %. För övriga 
fakulteter är engelskinslaget betydligt 
mindre, dock inte obetydligt. Vid den juri-
diska, medicinska, farmaceutiska, huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga fakul-
teten är mellan 25 % och 35 % av semina-
rierna och föreläsningarna på engelska. 
Den teologiska fakulteten hamnar emel-
lertid i en egen klass med endast en obe-
tydlig andel, 5 %, av doktorandseminari-
erna på engelska. 

Enkäten visade klart på vilken margi-
nell roll de övriga främmande språken 
spelar för den muntliga kommunikatio-
nen. Det är i stort sett enbart de språkve-
tenskapliga institutionerna som använder 
andra främmande språk än engelska för 
undervisning, seminarier och gästföreläs-
ningar. 

Skriftlig kommunikation 
Vi intresserade oss också för den skriftliga 
kommunikationen och frågade i enkäten 
om språket i den kurslitteratur man 
använde inom grund- och forskarutbild-
ningen samt i de texter man själv produ-
cerar - uppsatser, avhandlingar, artiklar, 
konferensföredrag. 

Den teknisk-naturvetenskapliga fakul-
teten utmärker sig även här genom att så 
mycket som 87 % av kurslitteraturen på  

grundnivå är på engelska. Också den teo-
logiska, den medicinska, den farmaceutis-
ka, den humanistiska (historisk-filosofis-
ka sektionen) samt den samhällsveten-
skapliga fakulteten har relativt stor andel 
på engelska, mellan 41 % och 49 %. För 
den juridiska fakulteten och den språkve-
tenskapliga sektionen ligger emellertid 
motsvarande andelar lägre, mellan 20 % 
och 30 %. Anmärkningsvärt kan det 
tyckas vara att lärarutbildningsområdet 
nästan inte alls har någon kurslitteratur på 
engelska, endast 5 %. 

Inom forskarutbildningen är andelen 
kurslitteratur på engelska ännu högre. Vid 
den teknisk-naturvetenskapliga och den 
farmaceutiska fakulteten uppger man att 
all litteratur inom forskarutbildningen är 
på engelska, och vid den medicinska näs-
tan all, 92 %. Också vid den samhällsve-
tenskapliga fakulteten och vid den histo-
risk-filosofiska sektionen är större delen 
på engelska, mellan 75 % och 85 %. Att 
den sp råkveten skapliga sektionen inte har 
så stor andel litteratur på engelska, 32%, är 
förstås inte särskilt förvånande med tanke 
på att studiet gäller olika främmande 
språk och inte enbart engelska. Också för 
den teologiska fakulteten är andelen litte-
ratur på engelska förhållandevis låg; 
endast hälften av kurslitteraturen är på 
engelska. Så mycket som 26 % av den teo-
logiska kurslitteraturen inom forskarut-
bildningen är emellertid på annat främ-
mande språk. 

Vi intresserade oss också för den 
skriftliga produktionen, och för att få en 
uppfattning om hur stor andel som var på 
engelska frågade vi dels om språket ide C-
och D-uppsatser som skrivs inom grund-
utbildningen, dels om språket i olika 
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publikationer knutna till forskning och 
forskarutbildning: licentiat- och doktors-
avhandlingar, artiklar, konferensbidrag 

Först måste konstateras att språket ide 
C- och D-uppsatser som produceras 
inom grundutbildningen huvudsakligen 
är svenska. Vid den medicinska och den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
liksom vid den språkvetenskapliga sektio-
nen är emellertid omkring hälften av upp-
satserna (från 47 % till 57 %) på engelska. 
Ocksåvid den historisk-filosofiska sektio-
nen skrivs en inte helt obetydlig andel på 
engelska (14%). 

För de texttyper som är knutna till 
forskningen och forskarutbildningen är 
engelskan det dominerande språket vid 
ett flertal fakulteter. Det gäller förstås den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
där samtliga avhandlingar och konferens-
bidrag och nästan alla artiklar, 96 %, är 
skrivna på engelska. Också vid den far rna-
ceutiska fakulteten är engelska det språk 
som används i skrift inom forskningen; 
samtliga avhandlingar och artiklar är på 
engelska. Något liknande gäller för den 
medicinska fakulteten där 97 O/()  av 
avhandlingarna, 91 % av konferensbidra-
gen och 89 % av artiklarna är på engelska. 

Även vid den samhällsvetenskapliga 
fakulteten och vid den historisk-filosofis-
ka sektionen är engelska det dominerande 
språket inom forskningen och forskarut-
bildningen. Vid den teologiska fakulteten 
är de flesta avhandlingar på engelska, 73 

%. För artiklar och konferensbidrag var 
dock svenska och andra främmande språk 
lika vanliga. Också vid den språkveten-
skapliga sektionen var bilden mer varie-
rad, dvs, svenska och också i viss mån de 
andra främmande språken förekom. 

Om teknik och naturvetenskap, medi-
cin och farmakologi utmärker sig genom 
sin höga andel texter på engelska, så 
utmärker sig den juridiska fakulteten för 
sin låga. Där var inga avhandlingar och 
endast 13 % av artiklarna under den aktu-
ella tidsperioden på engelska. 

Egen produktion på andra främman-
de språk sker i någon större omfattning 
endast vid den teologiska fakulteten och 
vid den språkvetenskapliga sektionen. Det 
bör dock nämnas att det även vid den 
samhällsvetenskapliga fakulteten och den 
historisk-filosofiska sektionen förekom 
artiklar och konferensbidrag på andra 
främmande språk än engelska. 

Attityder till språkvalet 
Med vår enkät ville vi inte bara kartlägga 
det aktuella bruket av engelska och andra 
främmande språk utan också attityderna 
till detta. Var man nöjd med språksitua-
tionen vid institutionen eller ville man 
förändra den, och i så fall ville man ha mer 
eller mindre av engelska och andra främ-
mande språk? 

Här finner vi att det är den teologiska 
fakulteten som är minst nöjd med eng-
elskans roll inom såväl undervisningen 
som forskningen. Framförallt vill man ha 
mycket mer engelska inom forskarutbild-
ningen. Det var ju också den teologiska 
fakulteten som utmärkte sig i ett flertal fall 
just genom sin markant låga användning 
av engelska i kurslitteratur, undervisning 
och egen skriftlig produktion. Däremot är 
teologerna nöjda med bruket av de andra 
främmande språken. 

Också den juridiska fakulteten menar 
sig vilja ha mer engelska inom undervis- 
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ningen, såväl inom grund- som forskarut-
bildningen, och som tidigare konstaterats 
utmärker sig också den juridiska fakulte-
ten genom sin jämförelsevis låga andel 
engelska på grund- och forskarnivå. Med 
avseende på språkbruket inom forskning-
en är juristerna nöjda med engelskans roll 
men vill däremot öka användningen av de 
andra främmande språken. 

Övriga fakulteter är mer nöjda med 
nuläget men vid flera är tendensen att 
man vill ha mer engelska. Samhällsvetar-
na och medicinarna vill ha mer engelska i 
första hand inom undervisningen men 
också inom forskningen, medan den 
historisk-filosofiska sektionen främst vill 
ha mer engelska inom forskningen. Far-
maceuterna vill ha mer engelska inom 
grundutbildningen men anser att det är 
bra som det är nu inom forskarutbild-
ningen. Vad gäller forskningen anser man 
till och med att bruket av engelska kan 
minska. 

Institutionerna inom den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten, slutligen, 
är liksom de inom den språkvetenskapliga 
sektionen nöjda med bruket av engelska i 
undervisning och forskning. Och som 
framgått av presentationen är det ju också 
denna fakultet som använder klart mest 
engelska på olika nivåer och i olika syften. 
Någon strävan att förändra balansen mel-
lan språken tycks man således inte ha. 

Det är intressant att notera att såväl 
juristerna som samhällsvetarna och 
humanisterna (båda sektionerna) vill ha 
in mer av de andra främmande språken 
inom forskningen. Vi har tidigare vid ett 
flertal tillfällen kunnat konstatera att de 
främmande språken spelar en ganska 
underordnad roll som kommunika- 

tionsmedel inom universitetet. Att döma 
av de här svaren finns det dock en viss öns-
kan om att förändra detta läge. 

Konsekvenser om utveckling 
en får ha sin gång 
Inom forskarutbildningen och forskning-
en är det dominerande språket alltså eng-
elska, i första hand inom de s.k. våta fakulte-
terna, men engelskan är också relativt 
dominant inom den samhällsvetenskapli-
ga fakulteten och den historisk-filosofiska 
sektionen där man dessutom önskar öka 
engelskinslaget. Den språkliga - och för-
visso därmed också den kulturella - 
anpassningen till den anglo-amerikanska 
vetenskapsvärlden måste sägas ha gått 
långt. Svenska språket används nästan inte 
alls som vetenskapligt språk inom en stor 
del av universitetet, och inte heller före-
kommer vid dessa fakulteter vare sig 
tyska, franska, spanska eller ryska. Eng-
elskan har blivit det dominerande språket 
för såväl muntlig som skriftlig vetenskap-
lig kommunikation. Man kan givetvis inte 
undgå att ställa sig frågan vilka konse-
kvenser ett sådant ensidigt språkval på sikt 
kan komma att få för den svenska veten-
skapens ställning och roll - i vårt eget land, 
i Europa och i världen i övrigt. 

Det är knappast längre särskilt över-
drivet att påstå att vi är utsatta för en 
anglo-amerikansk imperialism av det slag 
som man på många håll i Europa och övri-
ga världen fruktat (Phillipson 1992, Pen-
nycook 1994). Inte minst viktigt är kanske 
att fundera på vilka konsekvenser detta får 
kunskapsmässigt. Vilka konsekvenser får 
det på sikt att vårt vetenskapliga tänkande 
så mycket - och så ensidigt - kommer att 
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påverkas av amerikansk och engelsk 
vetenskap? Hur påverkas vårt vetenskapli-
ga tänkande av att stängas ute från den lit-
teratur som inte är skriven på eller blir 
översatt till engelska, t.ex. från stora delar 
av tysk och fransk litteratur? Hur kommer 
vi att förhålla oss till det europeiska veten-
skapssamhället, till t.ex. Tyskland och 
Frankrike? 

1 Sverige hotas givetvis det svenska 
vetenskapssamhället av diglossi, dvs, en 
funktionsuppdelning knuten till olika 
språk, med engelska som högspråk och 
svenska som vardagsspråk (jfr Fishman 
1970). Jag menar inte att det svenska sam-
hället som helhet skulle vara hotat av eng-
elskt språkövertagande, men för vissa sek-
torer, t.ex. delar av näringslivet och veten-
skapssamhället, finns det nog visst fog att 
befara att en språklig funktionsuppdel-
ning håller på att ske. Om inte ett språk 
brukas för vissa syften kan det knappast 
utvecklas, dvs. vi  kommer att sakna ord 
och termer för att uttrycka nya företeelser 
och idéer inom de sektorer där vi inte 
längre använder svenskan. På sikt leder 
detta givetvis till en utarmning av svenska 
språket. Som instrument för vetenskaplig 
kommunikation kommer svenskan inte 
att fungera särskilt bra inom områden 
som teknik, naturvetenskap och medicin. 

Vad ett diglossiförhållande också kan 
leda till är att vetenskapen och forskarna 
isoleras från samhället i övrigt. Självklart 
finns här ett klart demokratiskt problem. 
Kontakten blir mycket liten mellan fors-
karna, som i realiteten lever i en interna-
tionell engelskspråkig värld, och allmän-
heten, som inte har tillgång till - eller skul-
le kunna läsa och förstå - de internatio-
nella facktidskrifter där forskningsresul- 

taten presenteras och diskuteras. Proble-
met är förstås knutet till om forskaren 
också vill och förmår berätta om sin forsk-
ning på svenska. Om inte, finns risken att 
andra, mindre insatta personer, får ta 
hand om populariseringen av forsknings-
resultaten och spridningen av kunskapen. 
Förmodligen är detta inte alltid särskilt 
lyckat. Ett annat demokratiproblem, som 
är knutet till språkbruket, gäller samhäl-
lets rätt till insyn. 

En fråga som man också kan ställa sig i 
relation till den höga andelen skrivande på 
engelska inom forskning och forskarut-
bildning är om den språkligt-stilistiska 
nivån i dessa texter håller samma höga 
kvalitet som texter på modersmålet skulle 
göra. Förmår svenska doktorander och 
forskare presentera sitt vetenskapliga tän-
kande, förmår de argumentera för sina 
idéer, förmår de beskriva sina resultat lika 
väl som de skulle kunna om de skrev på sitt 
eget modersmål? jag menar att det finns 
anledning att tro att här finns ett kvali-
tetsproblem som vi inte bör förringa (jfr 
Clyne 1987, Mauranen 1993, m.fl.). 

Problem knutna till det egna skrivan-
det gäller förstås främst aktiva forskare 
och doktorander, dvs, de som huvudsakli-
gen använder engelska för det egna veten-
skapliga författandet. För studenterna 
inom grundutbildningen är problemen 
annorlunda. Här gäller de inte i första 
hand skrivandet utan läsandet. Vad jag 
menar är att man borde fråga sig mer än 
man gjort hur mycket studenter påA- och 
B-nivå förstår av de engelska facktexter de 
tvingas läsa. Mig veterligen har ingen sys-
tematiskt studerat nivån på förståelsen, 
men jag tror att det finns grund att anta att 
studenternas förmåga att tillägna sig vad 
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de läser inte sällan är bristfällig. 1 många 
fall rör det sig nog om en farlig halvförstå-
else, en typ av förståelse som på sikt kan 
skapa allvarliga luckor i det vetenskapliga 
tänkandet. Studenter som kommer direkt 
från gymnasiet har tränats i att läsa och 
förstå engelsk normalprosa. När de sedan 
på universitetet helt plötsligt konfronteras 
inte bara med en ny typ av texter, facktex-
ter skrivna på ett för dem svårt och tungt 
vetenskapligt språk, utan också med eng-
elsk terminologi och engelska uttryck, blir 
det inte sällan för mycket för dem. Många 
har nog som lärare och förälder hört stu-
denter sucka över de svåra engelska tex-
terna. Här finns förvisso ett kvalitetspro-
blem som alltför litet uppmärksammats. 

Förslag på åtgärder 
Internationaliseringen av universitetet 
har alltså kommit långt, vid vissa fakulte-
ter mycket långt. Självklart kunde man 
hävda, med tanke på de konsekvenser av 
detta som nyss skissats, att vi borde försö-
ka hejda den pågående utvecklingen som 
alltså alltmer går mot ökad användning av 
engelska inom universitetet. Frågan är 
dock för det första om detta överhuvudta-
get vore möjligt, och för det andra om det 
skulle vara önskvärt. Det brukar ju aldrig 
gå särskilt bra att vrida klockan tillbaka, 
och förvisso skulle det få förödande kon-
sekvenser för det svenska vetenskapssam-
hället och samhället som helhet om vi för-
söker isolera oss internationellt sett. Min 
utgångspunkt i det följande är istället att 
internationaliseringen är ett faktum och 
att vi successivt går mot en ökning snara-
re än en minskning av denna. De förslag på 
åtgärder som här nedan skissas tar därför 

sikte på olika satsningar som måste göras 
för att hindra en kvalitetsförsämring av 
undervisningen och forskningen. 

Kursläsningen inom 
grundutbildningen 
Inom grundutbildningen finns ett pro-
blem knutet till studenternas förståelse 
eller kanske snarare oförståelse av de eng-
elska texter som ingår i kurslitteraturen på 
A-, B- och C-nivå. Som enkäten visat är 
det allmänt förekommande med engelsk 
kurslitteratur inom grundutbildningen, 
så detta är inte ett problem för bara ett fåtal 
fakulteter. Man kan också anta att de eng-
elska texter som tas med på kurslistorna är 
centrala för ämnet och kursen - annars 
skulle man väl valt svenska texter istället - 
och att det därför är särskilt viktigt att stu-
denterna verkligen förstår vad som sägs i 
dem. 

Utgångspunkten för mitt resonemang 
här är ett tvivel på att studenterna alltid 
förstår vad de läser. Jag menar alltså att 
man på goda grunder kan anta att inlär-
ningsbelastningen - ny kunskap, svår text, 
främmande språk - kan komma att bli för 
stor för studenterna på grundnivå för att de 
skall lyckas ta till sig vad de läser. För att 
förstå vad som sägs räcker det inte med att 
begripa enstaka termer utan man måste 
också förstå den omgivande texten. 

Förslag 1: Lästräning för studenter på 

grundnivå. 

Som grund för utarbetandet av ett lästrä-
ningsprogram för studenter måste 
givetvis ligga en systematisk studie av olika 
studentgruppers förståelse av facktexter 
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på främmande språk. Hur mycket förstår 
de? På vilken nivå ligger deras förståelse? 
Vad är det som de har problem med? 

Med de resultaten som grund kan man 
sedan utforma ett lästräningsprogram 
som riktar sig till studenter inom olika 
fakulteter och ämnesgrupper och till stu-
denter med olika svårigheter. Alla behöver 
säkert inte läshjälp, utan vad man här kan 
tänka sig är en slags stödundervisning för 
dem som inte finner det helt lätt att knäcka 
den engelska språkkoden. Många studen-
ter skulle säkert behöva bygga upp ett 
ämnesinriktat ordförråd, men också ett 
mer allmänvetenskapligt sådant. 

Lästräningen borde komma in under 
första eller andra terminen, och i många 
fall skulle språkkunniga doktorander 
kunna fungera som lärare. 

Skrivandet inom forskar-
utbildningen och forskningen 
Som framgått skrivs en stor del av dokto-
randernas och forskarnas egna texter på 
engelska. Inom en stor del av universitetet 
är engelska avhandlingsspråket, men det 
skrivs också artiklar, rapporter och konfe-
rensbidrag på engelska. Det tvivel som lig-
ger bakom resonemanget här gäller den 
språkligt-stilistiska nivån på de engelska 
texter som skrivs av svenskar. Olika text-
jämförande analyser har klart visat att det 
inte alltid är så okomplicerat att skriva på 
främmande språk. Det handlar inte bara 
om orden utan om textens hela uppbygg-
nad, ordningen på olika led, argumenta-
tionen etc. Vad som i detta sammanhang 
varit förvånande är att professionell språk-
granskning utnyttjas så litet. 

För att den presentation av forskning  

som produceras vid universitetet och som 
sedan sprids genom olika internationella 
kanaler skall hålla en hög och jämn kvali-
tet borde det för det första sättas in åtgär-
der inriktade mot att förbättra doktoran-
dernas och forskarnas förmåga att själva 
skriva texter av olika slag på engelska. För 
det andra borde universitetet hjälpa skri-
benterna så att de utan större kostnad och 
tidsutdräkt kunde få sina texter språk-
granskade eller översatta av professio-
nella översättare. 

Försla92: Kurser i akademisktskrivande för 
doktorander och forskare. 

Institutionsvis eller fakultetsvis borde 
kurser i akademiskt skrivande på engelska 
ordnas. Dessa bör självklart inriktas på att 
förbättra skrivförmågan men också sikta 
till att göra skribenterna medvetna om 
skillnader mellan olika kulturers och språk-
områdens texttraditioner. 

Förslag 3: Översättnings-/språkgransk-
ningsresurs för doktorander och forskare. 

För att underlätta för doktorander, fors-
kare och andra att skriva goda texter på 
engelska borde universitetet genom avtal 
knyta till sig ett antal kvalificerade transla-
torer, som till rimligt pris och med förtur 
kan anlitas av universitetets personal. Dess-
utom borde man starta en intern språk-
serviceenhet bestående av långt komna 
språkstuderande eller språkdoktorander. 
Dessa skulle kunna tjänstgöra på deltid 
som assistenter och under denna tid utfö-
ra språkgranskning, rådgivning och över-
sättning åt andra studenter och doktoran-
der. Jag har sett detta fungera i USA, t.ex. 
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vid Carnegie Mellon University i Pitts-
burgh, där hjälpen till skribenter gavs via 
det interna datanätet. Språkassistenter 
granskade konkreta texter och besvarade 
frågor som sänts till dem via datanätet, 
och skickade också själva tillbaka den 
granskade texten eller svaret på frågan på 
samma sätt. 

Svenska lärares undervisning 
på engelska 
Drygt tio procent av de svenska lärarna 
angav i enkäten att de undervisar på eng-
elska, en procentsiffra som nog snarare 
kommer att öka än minska. Självklart får 
man anta att de lärare som åtar sig att 
undervisa på engelska också har en god 
språkbehärskning. Det är dock befogat att 
tvivla på att undervisningen i alla dessa fall 
kan hålla samma höga nivå som den gör 
om lärarna får tala sitt eget modersmål. 
Det här problemet har redan uppmärk-
sammats, och vissa medel har avsatts till 
språkkurser åt lärare som undervisar på 
engelska. Inte desto mindre anser jag att 
det finns behov av en kraftigare satsning 
på språkutbildning åt den här lärargrup-
pen, om undervisningen inte skall bli 
lidande. 

Förslag 4: Språkutbildning för lärare som 

undervisar på engelska. 

Mitt förslag innebär att ökade resurser 
avsätts för att lärare som undervisar, eller 
kan komma att undervisa, på engelska 
skall få möjlighet att genomgå vidareut-
bildning i språket, då bäst i något engelsk-
språkigt land. 

Tyskans och franskans roll 
inom universitetet 
Ett enkätresultat som måste sägas vara 
frapperande har gällt den marginella roll 
som andra främmande språk genomgå-
ende spelar inom alla universitetets fakul-
teter, utom den teologiska och förstås den 
språkvetenskapliga sektionen.Vi är myck-
et långt ifrån en balans mellan olika främ-
mande språk, mellan engelskan och frans-
kan, tyskan, italienskan,spanskan, ryskan. 
Läget är istället kort och gott att engelskan 
är det allenarådande främmande språket. 
Språkligt sett kan vitala om en anglo-
amerikansk totaldominans.Vad som dock 
är viktigt att beakta är att dominansen inte 
bara gäller språket som isolerad företeelse 
utan också är kopplad till den kultur och 
det tänkande som hänger samman med 
språket. Inom den svenska universi-
tetsvärlden har vi hamnat i ett läge där vi 
utsätter våra studenter och doktorander 
för ett betydligt större brittiskt och ameri-
kanskt än tyskt och franskt inflytande. Vi 
leder in dem i anglo-amerikanska veten-
skapliga nätverk med följd att de riskerar 
att hamna utanför den europeiska veten-
skapsgemenskapen. 

Genom det jämställda språkutbud 
som nu tillämpas inom våra grundskolor 
och gymnasier, där eleverna kan välja mel-
lan olika B- och C-språk, får vi till univer-
siteten en språkligt sett heterogen student-
kull. Tidigare kunde lärarna veta att varje 
student som kom till universitetet hade 
läst engelska, tyska och franska. Lärarna 
visste därigenom vilka språkkunskaper de 
kunde förutsätta hos eleverna och vilka 
språk de kunde välja litteratur på. Så är det 
dock inte nu som vi vet. En del av våra stu- 
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denter har som B-språk läst franska, andra 
spanska, andra italienska, andra tyska, 
andra ryska, vilket gör att det enda främ-
mande språk de har gemensamt är eng-
elskan. Det varierande utbudet av språk 
vid grundskolan och i gymnasiet har allt-
så kommit att stärka engelskans monopo-
lisering av universitetsutbildningen. Om 
man vill bryta engelskans dominans inom 
universitetet, måste man därför återgå till 
en ordning där vissa av de andra främ-
mande språken prioriteras framför de 
övriga. Jag menar att det vore rimligt att 
här satsa på tyska och franska. 

Förslag 5: Aktivt program för stärkandet av 
tyskans och franskans roll inom universite-
tet. 

Mitt förslag innebär att universitetet ser 
till att det skapas ett utbud av praktiskt 
inriktade språkkurser i tyska och franska, 
som primärt inriktas mot andra än språk-
studerande. Det bör också göras möjligt 
för studenter inom olika fakulteter att ta 
dessa kurser och få dem tillgodoräknade 
inom sina respektive utbildningar. 

Nästa steg blir givetvis att ta in mer lit-
teratur på tyska och franska och att ha 
seminarier, föreläsningar och undervis-
ning också på dessa språk. 

Svenska språket 
och vetenskapen 
Till sist har jag sparat det problem som jag 
som nordist tycker är det allvarligaste. Det 
gäller det faktum att engelskan genom sin 
dominans inom vetenskapsvärlden inne-
bär ett allvarligt hot mot det svenska 
vetenskapliga språkets överlevnad. Jag 

målar ingen överdriven svartbild om jag 
påstår att åtminstone inom naturveten-
skapen, teknologin, medicinen och far-
makologin är det aktuella läget tämligen 
likt det som man inom språksociologin 
brukar benämna diglossi, dvs, en funk-
tionsuppdelning mellan två språk, som 
innebär att det ena fungerar som ett offi-
ciellt högspråk och det andra som ett var-
dagligt lågspråk. Inom de våta fakulteter-
na, men också som vi sett alltmer inom de 
andra fakulteterna, används det engelska 
språket som högspråk, dvs. i vetenskapli-
ga sammanhang, medan det svenska språ-
ket används som lågspråk, dvs, för popu-
larisering och undervisning på lägre nivå. 
Inom stora delar av universitetet är förvis-
so det svenska språket starkt hotat; de 
unga studenterna lär sig inte att bruka 
svenskan för professionella ändamål. 

Det finns givetvis flera orsaker till den 
rådande funktionsuppdelningen, men en 
som man ofta hör nämnas är meritvär-
deringssystemet. Doktoranderna och 
forskarna måste publicera sig i internatio-
nella tidskrifter för att det skall räknas som 
merit. Självklart får detta konsekvenser 
för deras skrivande på svenska; allt färre 
forskare inom de här områdena skriver 
själva om sin forskning på svenska. De 
överlämnar åt journalister och andra pro-
fessionella popularisatorer att sprida 
deras rön till allmänheten. Jag ser en fara 
för demokratin i detta. 

Jag skall här nämna en studie som jag 
tillsammans med ett par kollegor genom-
förde för ett par år sedan. Vi analyserade 
och jämförde textmönstren i ett antal 
medicinska artiklar som var publicerade i 
Läkartidningen, British Medical Journal 
och Deutsche Medizinische Wochen- 
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zeitschrift, alla under 1994. Vad vi fram-
förallt slogs av var skillnaderna mellan å 
ena sidan den svenska medicinska artikeln 
och å den andra den brittiska och tyska. 
Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att 
den svenska artikeln var betydligt mer 
journalistisk till sin karaktär. Intressant är 
att den svenska artikeln inte bara avvek 
från den tyska och brittiska utan också 
från den engelska artikel om samma 
undersökning som de svenska författarna 
skrivit för en internationell tidskrift. 
Intressant är vidare att de textmönster vi 
fann i artikeln i Läkartidningen från 1994 

och i andra svenska artiklar från samma 
årgång också avvek från de mönster vi i 
andra studier funnit vara rådande i Läkar-
tidningen från tidigare perioder av 1900-

talet (t.ex. 1940 och 1980). Vad vi 1994 

fann var alltså en ny svensk medicinsk 
artikelstil, en stil som enligt Läkartidnin-
gens redaktör numera är genomgående 
och som han förklarade vara resultatet av 
en medveten anpassning från Läkartid-
ningens sida till det aktuella läget inom 
medicinen. På grund av det rådande 
meritvärderingssystemet valde de medi-
cinska forskarna att publicera sina origi-
nalartildar i internationella tidskrifter, vil-
ket tvingat Läkartidningen att omdefinie-
ra sin funktion inom den medicinska värl-
den. Den främsta uppgiften nu var, enligt 
redaktören, knuten till populära fram-
ställningar och översikter (Gunnarsson, 
Bäcklund & Andersson 1995). 

Vad detta är exempel på är alltså en 
faktisk anpassning till ett rådande diglos-
siförhållande där det medicinska veten-
skapliga språket i Sverige är engelska, 
medan det medicinska populärveten-
skapliga språket fortfarande är svenska. 1  

det här fallet hade de båda forskarna själ-
va skrivit såväl den engelska som den 
svenska artikeln. 1 många andra fall, emel-
lertid, får andra - journalister och andra 
professionella popularisatorer - ta hand 
om den svenska versionen. Frågan är 
givetvis hur en sådan omskrivning av 
andra än forskarna själva blir. Kvalitetsfrå-
gan gäller här inte beskrivningen av forsk-
ningen utan själva spridningen av forsk-
ningen. 

Förslag 6: Bred satsning på svenska språket 

som vetenskapligt språk. 

Mitt sista förslag gäller en bred satsning på 
svenska språket, något som jag menar är 
nödvändigt för att hindra att vi definitivt 
hamnar i ett diglossiläge inom universitetet. 

För det första bör meritvärderings-
systemet ses över. Publikationer på svens-
ka språket bör ges mer meritvärde. Finns 
det inte på vissa håll en övertro på värdet 
av att ingå i internationella tidskrifter och 
internationella serier? 

För det andra bör man försöka under-
lätta för forskare att få ut sina verk såväl på 
svenska som på engelska eller något annat 
främmande språk. De bör få ökade möj-
ligheter att få medel till översättning av 
originalverk på svenska. 

För det tredje bör man satsa på utbild-
ning i svenska och svenskt fackspråk vid 
de fakulteter där det svenska språket är 
hotat. En sådan utbildning kan t.ex. ges i 
form av riktade tal- och skrivkurser, där 
studenterna medvetet tränas i att tala och 
skriva om sitt område på svenska. 

Slutord 
De förslag på åtgärder jag här skissat är 

SPRÄKVÄRD 4/99 21 



givetvis endast tänkta att vara just förslag. 
Det viktiga är att vi alla börjar fundera på 
vart våra universitet genom sina språkval 
är på väg och vad vi kan göra för att hind-
ra att kvaliteten försämras. En aktiv språk-
planering är inte bara möjlig utan också 
nödvändig för att vi även fortsättningsvis 
skall kunna vara stolta över våra studenter 
och forskare. 
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Ord och uttryck 
abstract 1998:1,s. 30 

abstrakt 1998:1, s. 30 

accent 1 och 2 1998:3, s. 4 

acceptera 1999:1, s. 34 

agenda 1997:2, s. 17 

akut accent 1998:3, s. 4 

alfaslang 1995:2, s. 16 

Alkoholinspektionen 1995:2, 
s. 16 

alkoholläsk 1997:2, s. 17 

alkoholskadad 1995:3, s. 9 

alkoläsk 1997:2, s. 17 

allestädes 1995:4, s. 26 

alternativ 1995:4, s. 29 

anmälningsdag 1998:4, s. 31 

annan uttal med grav eller 
akut accent 1998:3, s. 4; 
1998:3, s. 4 

antingen - eller 1995:4, s. 29 

atlet 1995:3, s. 15; 1996:2, 
s. 13; 1996:4, s. 30 

att 1996:2, s. 26 

attityd 1995:2, s. 16 

avstavning 1995:2, s. 4; 
1995:3,s.6 

babykontrakt 1997:2, s. 18 

backup 1998:1, s. 29 

bagel 1997:2, s. 18 

baklängesfabrik 1998:2, s. 26 

bakom kulisserna 1996:1,s. 4 

bakom ryggen 1996:1,s.4 

barack 1996:4 , s. 30 

Barnens-gård 1996:3, s. 14 

beachvolleyboll 1999:1, s. 23 

beigel 1997:2, s. 18 

bekväm 1999:1, s. 23 

belåtnad 1996:2, s. 27 

benchmarking 1999:4, s. 33 

beställtryck 1998:2, s. 26 

beveka 1996:2, s. 27 

biljon 1995:4, s. 19 

bimba 1997:3, s. 17 

bimbo 1996:2, s. 13; 1997:3, 
5. 17 

bimbopolitik 1996:2, s. 13 

bimbopolitiker 1996:2, s. 13 

bitch 1998:2, s. 26 

bitchig 1998:2, s. 27 

bitchighet 1998:2, s. 27 

blynormen 1998:1,s. 15 

bläckstråleskrivare 1998:4, 
s. 26 

boförälder 1997:1, s. 5 

bogvisir 1995:2, s. 16 

bonus 1998:2, s. 27 

bonus- 1998:2, s. 27; 1998:4, 
5. 3 

bonusmorfar 1998:2, s. 27 

bortre parentes 1997:2, s. 18 

bostadsbrist 1998:1, s. 24; 
1998:1, s. 27 

brinna i gaveln 1997:1,s. 3 

brokramare 1999:1, s. 22 

bruksvärde 1998:1, s. 24; 
1998:1, s. 27 

brunstens batterier 1996:3, 
s. 14 

budskapism 1999:1, s. 24 

bungyjumping 1999:1, s. 23 

butiksby 1998:2, s. 27 

byakrarnare 1999:1, s. 22 

bygga 1998:2,s.6 

byline 1996:3, s. 5 

byxor: ett par byxor 1996:4 
5. 31 

både - men även 1995:3, s. 29 

call center 1998:4, s. 27 

cashkort 1998:1, s. 29 

catchline 1996:3, s. 5 

centra 1995:3, s. 29 

centrum 1997:3, s. 4 

chatta 1996:2, s. 13; 1996:4, 
5. 30 

cirka 1996:4 , s. 32 

cyberrymd 1995:2, s. 16 

dansdrog 1997:2, s. 18 

data 1999:4, s. 33 

data- 1997:3, s. 27 

dateline 1996:3, s. 5 

dator 1996:3, s. 6 

dator- 1997:3, s. 27 

datorporr 1997:2, s. 18 

deadline 1998:4, s. 31 

del- 1998:3, s. 4; 1998:4, s. 3 

delbror 1998:3, s. 4 

delkusin 1998:3, s. 4 

delmamma 1998:3, s. 4 

delmormor 1998:3, s. 4 

demonisera 1998:2, s. 33 

demonisering 1998:2, s. 33 

den 1995:1,s.9 

den tredje sektorn 1999:1, 
s. 21 

det brinner (redan) i gaveln 
1997:1, s. 3 

digitala pengar 1996:2, s. 14 
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docusoap 1999:1, s. 20 

dokumentärsåpa 1999:1,s.20 

drift(s)entreprenad 1998:1, 
s. 29 

drygt 1997;3, s. 27; 1997:4, 
5. 34 

-dubbel 1995:4, s. 19; 1996:1, 
s. 27; 1996:2, s. 25 

dubbelt så lite 1999:2, s. 25 

e-kronor 1996:2, s. 14 

e-postbombning 1999:1, s. 22 

efterkonstruktionens kranka 
spegel 1996:1,s. 4 

egen 1997:1,s. 30 

eklekticism 1996:4 , s. 29 

eklektiker 1996:4 , s. 29 

eklektisk 1996:4 , s. 29 

eko- 1996:2, s. 17; 1997:2, 
s. 32 

ekobrott 1997:2 , s. 32 
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ekonometri 1998:1, s. 24; 
1998:1, s. 27 

elektronisk handel 1996:2, 
s. 14 

elektronisk 	handelsplats 
1996:2, s. 14 

elektronisk motorväg 1995:2, 
s. 16 

elektronisk plånbok 1996:2, 
s. 14; 1998:1, s. 29 

elektronisk tidning 1997:2, 
s. 18 

elektroniska pengar 1996:2, 
s. 14 

elektroniskt marknadstorg 
1996:2, s. 14 

emotionell intelligens 1998:2, 
s. 27 

en slags 1997:4, s. 35 

en/ett fjärdedels bidrag 
1996: 1, s. 28 

ensam 1995:2, s. 29 

entreprenad 1998:1, s. 29 

entreprenant 1996:3, s. 32 

entreprenör 1996:3, s. 32 

entrévärd 1995:2, s. 17 

EQ 1998:2, s. 27 

etnopanik 1997:2, s. 18 

ett par byxor 1996:4, s. 31 

ett sorts 1997:4, s. 36 

EU-nämnden 1995:2, s. 17 

EU-parlamentet 1996:2, s. 17 

euro 1996:2, s. 14, 17 

Euroland, euroland 1998:4, 
s. 31; 1999:2,s.3 

Europaparlamentet 1996:2, 
s. 17 

expressmat 1999:1, s. 21 

extra- 1998:2, s. 24; 1998:4, 
5. 3 

extrapappa 1998:2, s. 24 

factory outlet 1998:2, s. 27 

faktafrossa 1998:2, s. 27 

faktor 1997:2, s. 18 

-faktor 1997:2, s. 18 

-faldig 1995:4, s. 19; 1996:1, 
s. 27 

favoritism 1999:1,s. 24 

femtiofem plus 1997:2, s. 19 

femtiplus 1995:2, s. 17 

femtiplussare 1995:2, s. 17 

fet 1997:2, s. 19 

filmfrossa 1998:2, s. 27 

fingrarna i syltburken 
1997:2, s. 19; 1997:3, s. 18 

fiskarena 1998:2, s. 34 

fjärdedel 1996:1,s. 28 

fjärka 1999:1, s. 21 

flan, flarn 1998:2, s. 34 

flerledade sammansättningar 
1997: 1, s. 26 

foten i munnen 1997:2, s. 19 

framgångsanalys 1999:4, s. 33 

framkant 1996:2, s. 14 

fredsimplementering 1996:2, 
s. 14 

frifil 1997:2, s. 19 

frigga 1995:2, s. 17 

friidrottare 1995:3, s. 15 

frisbee 1995:3, s. 17 

frossa 1998:2, s. 27 

fruktfrossa 1998:2, s. 28 

fråga sig 1997:3, s. 28 

främmande geografiska namn 
1999:2,s. 19 

få som imperativforrn 1996:2, 
s. 26 

färgbenämningar på bilar 
1997:1, s. 8 

följetong 1995:4, s. 32 

förnedrings-tv 1998:2, s. 28 

förtryckt 1995:3, s. 27 

förutom 1996:3, 5. 31 

gammal 1996:1, s. 30 

gammelfarfar 1995:4, s. 31 

gammelfarmor 1995:4,s. 31 

gammelmorfar 1995:4,s. 31 

gammelmormor 1995:4,s. 31 

garderob: komma ut ur gar-
deroben 1997:2, s. 19; 
1997:3, s. 18 

gem 1999:3, s. 4 

gen- 1997:2, s. 19 

genförändrad 1997:2, s. 19 

genförändring 1997:2, s. 20 

genmajs 1997:2, 5. 19 

genmanipulation 1997:2, 
s. 20 

genmanipulerad 1997:2, s. 20 

genmanipulering 1997:2, 
s. 20 

genmat 1997:2, s. 19 

genmodifierad 1997:2, s. 20 

genmodifiering 1997:2, s. 20 

gensoja 1997:2, s. 19 

genus 1996:2, s. 15 

genusforskning 1996:2, s. 15 

gestalttext 1997:1, s. 20; 
1998:1,s. 10 

gift 1996:1, s. 28 

giftermål 1996:1,s. 28 

glugga upp 1995:3, s. 27 

Granskningsnämnden för 
radio och TV 1995:2, s. 17 

grav accent 1998:3, s. 4 

grishals 1996:4, s. 5 

gränssnitt 1998:4, s. 27 

gymma 1998:2, s. 6 

gå bort 1997:2, s. 20 

hajp 1997:2, s. 20 

hajpa 1997:2, s. 20 

hajpad 1997:2, s. 20 

hajpning 1997:2, s. 20 

Haldanormen 1998:1,s. 15 

halt 1995:4, s. 19 

han 1995:1,s.3 

handikappombudsmannen 
1995:2, s. 17 

hatbrott 1998:2, s. 28 

headline 1996:3, s. 5 
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hemsida 1996:2, s. 15 

hen 1995:1, s. 9 

hippfaktor 1997:2, s. 18 

hjärte- 1998:4, s. 3 

homo 1997:3, s. 18 

homokompetens 	1997:3, 
s. 18 

homokultur 1997:3, s. 18 

homosamhället 1997:3, s. 18 

hon 1995:1,s. 3 

hotbildsscenario 1996:2, s. 15 

Hur lösa problemet? 1997:3, 
s. 27 

hv-stavning 1996:4, s. 27 

hycklerism 1999:1,s. 24 

hypa 1997:2, s. 20 

hypad 1997:2, s. 20 

hype 1997:2, s. 20 

hypning 1997:2, s. 20 

hål i huvudet 1998:2, s. 28 

hångelfaktor 1997:2, s. 18 

hän 1995:1,s.9 

härdsmälta 1995:2, s. 17 

högstressarbete 1999:1, s. 21 

i Nordirland 1998:4, s. 30 

i-teknik 1996:1, s. 29 

i-teknologi 1996:1, s. 29 

idékompass 1999:1, s. 19 

idépolitisk kompass 1999:1, 
5. 19 

ikon 1999:1,s. 24 

implementera, 1998:3, s. 31 

implementering 1998:3, s. 31 

inflika 1995:3, s. 30 

informatik 1998:2, s. 34 

informationsteknik 1996:1, 
s. 29 

informationsteknologi 
1996:1, s. 29 

ink jet writer 1998:4, s. 26 

inline, inlines 1998:2, s. 28 

inlineskridskor 1998:2, s. 28 

inlineåkare 1998:2, s. 28 

inte vara tal om annat 
1996:1, s. 30 

inte vara tu tal om något 
1996:1,s. 30 

interagera 1997:3, s. 4 

interface 1998:4, s. 27 

intervall, vecka 1996:4, s. 30 

intranät 1997:2, s. 20 

investera 1998:1, s. 24; 
1998:1, s. 27 

investering 1998:1, s. 24, 
1998: 1, s. 27 

iskall 1996:2, s. 15 

-ism 1999:1, s. 23 

IT 1996:1, s. 29; 1998:2, s. 34 

IT-ism 1999:1, s. 24 

IT-pedagog 1999:1,s. 21 

IT-samhälle 1995:2, s. 17 

junior 1999:1, s. 24 

kakafoni 1995:3, s. 30 

kapitalistisk 1998:1, s. 24; 
1998: 1, s. 27 

kapitalkostnad 1998:1, s. 24,- 
1998: 

4;
1998: 1, s. 27 

kaxfaktor 1997:2, s. 18 

kidnappa 1999:1,s. 34 

kiwi(frukt) 1999:1, s. 34 

klappskida 1999:1, s. 20 

klappskridsko 1999:1, s. 20 

knappt 1997:4, s. 34 

Kohlkramare 1999:1, s. 22 

komfortabel 1999:1, s. 23 

komma ut [ur garderoben[ 
1997:2, s. 21; 1997:3, s. 18 

kongruens vid predika tsfyll- 
nad 1996:3, s. 30 

konjunktiv 1995:3, s. 22 

kontantkort 1998:1, s. 29 

konvergenskrav 1996:2, s. 15 

konvergensprogram 1996:2, 
5. 15 

kosher 1998:2, s. 29 

kulturturism 1996:2, s. 15 

kund 1997:1,s.4; 1997:2,s.4 

kundservice 1998:4, s. 30 

kundstöd 1998:4, s. 30 

kundsupport 1998:4, s. 30 

kundtjänst 1998:4, s. 30 

kunganamn 1995:3, s. 31 

kurator 1997:2, s. 21 

kvintilera 1999:3, s. 4 

käckhetsfaktor 1997:2, s. 18 

kändisfaktor 1997:2, s. 18 

känslans intelligens 1998:2, 
s. 29 

kärnkraftskramare 1999:1, 
s. 22 

lab(b) 1998:3, s. 30 

ladda ned/ner 1996:2, s. 15; 
1997:3, s. 17 

laissez-faire 1998:1, s. 24; 
1998:1, s. 27 

legio 1997:1, s. 31; 1997:2 
s. 32 

leisure 1995:2, s. 32; 1995:3, 
s. 6 

ligga bra till i tiden 1995:4, 
s. 26 

light 1997:2, s. 21 

lightfeminist 1997:2, s. 21 

lightprodukt 1997:2, s. 21 

lightsosse 1997:2, s. 22 

lightversion 1997:2, s. 22 

lite drygt 1997:3, s. 27 

livsstil 1999:1,s. 22 

livsstilsbil 1999:1, s. 22 

livsstilsmagasin 1999:1, s. 22 

livsstilspiller 1999:1,s. 22 

livsstilsprogram 1999:1, s. 22 

livsstilsreklam 1999:1, s. 22 

livsstilssport 1999:1, s. 23 

livsstilstrend 1999:1, s. 23 

låtsas- 1998:2, s. 24; 1998:4, 
5. 3 

låtsaspappa 1998:2, s. 24 
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lägga ut 1998:1, s. 30 

lägga ut på [drift(s)]entre-
prenad 1998:1, s. 30 

läkemedel 1999:1,s. 34 

läsåret 99/00 1998:4, s. 31 

läsåret 1999/00 1998:4,s. 31 

läsåret 1999/2000 1998:4, 
s. 31 

lättmedlem 1997:2, s. 22 

magnetskola 1997:2, s. 22 

man 1995:1,s.7 

man var rädda 1996:3, s. 30 

managementiska 	1995:4, 
s. 25 

manusstopp 1998:4, s. 31 

matkort 1996:2, s. 16 

matmekano 1999:1,s. 21 

maxtaxa 1999:1, s. 19 

media 1999:4, s. 33 

medicin 1999:1,s. 34 

medlevare 1997:2, s. 22 

mellan - till 1995:3, s. 29 

meter i sekunden 1995:4, 
5. 19 

meter per sekund 1995:4, 
5. 19 

metrofiering 1997:2, s. 22 

migräniker 1996:2, s. 16 

miljard 1995:4, s. 19 

miljon 1995:4, s. 19 

millennieskifte 1997:2, s. 22; 
1998:2, s. 35 

mittåring 1995:2, s. 17 

moped 1999:3, s. 4 

museum 1998:3, s. 30 

mussjuka 1995:2, s. 17 

målfrossa 1998:2, s. 29 

mårbackadollar 1996:2, s. 16 

människa 1996:1,s. 32 

nationalstadspark 1995:2, s. 17 

newton per meter 1995:4, 
5. 19 

newtonmeter 1995:4, s. 19 

nischa [in] sig 1995:2, s. 17 

nischning 1995:2, s. 17 

nollförklarad 1998:2, s. 29 

nollkontroll 1998:2, s. 29 

nollnoll 1998:4, s. 31 

nolltolerans 1998:2, s. 29 

nollvision 1998:2, s. 29 

Nordirland 1998:4, s. 30 

nyckeltalsmätning 1999:4, 
5. 33 

När gick bussen i morgon? 
1995:1, s. 31 

nätporr 1997:2, s. 22 

nätsurfa 1995:2, s. 18 

nätsurfare 1995:2, s. 18 

nördfaktor 1997:2, s. 22 

o (bokstav) som beteckning för 
blodgrupp) 1996:4, s. 26 

och 1996:2, s. 26 

och framför relativsats 
1995:2, s. 28 

och/eller 1995:4, s. 29 

okej 1999:1,s.5 

okunnighet 1995:3, s. 9 

okunskap 1995:3, s. 9 

okvädingsord 1995:3, s. 30 

ordföljd i att-satser 1995:4, 
s. 28 

ordförande 1995:3, s. 29; 
1996:1, s. 30 

ortsangivelse 1996:3, s. 5 

ortsbestämning 1996:3, s. 5 

ortsdatering 1996:2, s. 28; 
1996:3, s. 5 

otroligt 1995:3, s. 8 

outletby 1998:2, s. 29 

outsourca 1998:1, s. 29 

outsourcing 1998:1, s. 29 

outstanding 1999:1, s. 23 

pace 1998:2, s. 6 

pannkaka 1998:4, s. 30; 
1999:1,s.4 

pappersbok 1998:2, s. 29 

papperstidning 1997:2, s. 22 

par 1996:4,s.31 

paralympiska spel 1997:2, 
s. 22 

partism 1999:1, s. 24 

pederast 1996:4 , s. 30 

pederasti 1996:4 , s. 30 

pedofil 1996:4 , s. 30 

per 1995:4, s. 20 

person 1996:1, s. 32 

personalisera 1995:2, s. 32 

personalisering 1995:2, s. 32 

pizzafrossa 1998:2, s. 29 

plast- 1998:2, s. 24; 1998:4, 
5. 3 

plastbror 1998:4, s. 3 

plastfarmor 1998:4, s. 3 

plastmamma 1998:4, s. 3 

plastpappa 1998:2, s. 24 

plastsyskon 1998:2, s. 25 

plus- 1998:4, s. 3 

plusmodell 1998:2, s. 29 

pluspappa 1998:4, s. 3 

plättar 1998:4, s. 30; 1999:1, 
s.4 

pogs 1997:2, s. 22 

policy 1998:1, s. 30 

politisk kompass 1999:1,s.20 

portal 1999:1,s. 25 

portföre 1995:4, s. 26 

positiv trend 1995:4, s. 26 

ppm 1995:4, s. 21 

prestandamätning 1999:4, 
5. 33 

preteritum i st. f presens 
1995:1, s. 31 

print-on-dernand 1998:2, s. 29 

printa 1998:4, s. 26 

printer 1998:4, s. 26 

procentenhet 1995:4, s. 19 

produktionsfaktor 1998:1, 
s. 24, 27 

punchline 1996:3, s. 5 
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på Nordirland 1998:4, s. 30 

påsvin 1999:1, s. 21 

Radio- och TV-verket 1995:2, 
s. 18 

referat 1998:1,s. 30 

registrerad partner 1996:1, 
s. 28 

registrering av partnerskap 
1996:1, s. 28 

rekreationsdrog 1999:1, s. 20 

resemäklare 1998:2, s. 29 

riksdagskvinna 1995:1, s. 8 

riksdagsiedamot 1995:1, s. 8 

riksdagsman 1995:1, s. 8 

rollator 1998:3, s. 30 

romanett 1998:2, s. 29 

rullator 1998:3, s. 30 

räkfrossa 1998:2, s. 30 

rälskramare 1999:1,s. 22 

rättvisemärka 1997:2, s. 23 

rättvisernärke 1997:2, s. 23 

rättvisemärkning 	1997:2, 
s. 23 

rättvisemärkt 1997:2, s. 23 

s i samband med postnummer 
1998: 1, s. 30 

sajt 1997:2, s. 23 

sambo 1995:3, s. 24; 1998:3, 
s. 4 

sambo- 1998:4, s. 3 

samboende 1995:3, s. 24 

sambomamma 1998:4, s. 3 

sammanboende 1995:3, s. 24 

sammandrag 1998:1,s. 30 

sammanfattning 1998:1, s. 30 

satsbeton ing i uppläst språk 
1997: 1, s. 32 

scanner 1995:3, s. 27; 1998:4, 
s. 27 

scannra 1995:3, s. 27 

SE i samband med postnum-
mer 1998:1, s. 30 

sekelskiftessäker 1998:2, s. 30 

sekundmeter 1995:4, s. 19 

semikolon 1995:2, s. 3, 21; 
1995:4, s. 8 

senior 1999:1, s. 24 

shoppingby 1998:2, s. 30 

siffra 1995:4, s. 19 

site 1998:3, s. 31 

sjukhuskramare 1999:1, s. 22 

själv 'ensam' 1995:2, s. 29 

skanna 1995:3, s. 28 

skanner 1995:3, s. 28; 1998:4, 
s. 27 

skarp 1995:2, s. 18 

skattekramare 1999:1,s. 22 

skjuta sig själv i foten 1997:2, 
s. 23 

slags 1997:4, s. 35 

slash 1998:4, s. 26 

smartcard 1995:2, s. 18 

smartkort 1995:2, s. 18 

småplättar 1999:1, s. 4 

snabel-a 1995:2, s. 18 

snedstreck 1998:4, s. 26 

snowboard 1999:1, s. 23 

snowrnoutainbike 1999:1, 
s. 23 

snäll 1995:4, s. 30 

snällhet 1995:4, s. 30 

snöoväder 1995:3, s. 30 

snöväder 1995:3, s. 30 

softa 1999:1,s. 20 

sorts 1997:4, s. 36 

spela pogs 1997:2, s. 23 

spin doctor 1999:1, s. 19 

spinna 1998:2, s. 6 

spinning 1998:2, s. 6, 30 

spritläsk 1997:2, s. 23 

stavgång 1999:1, s. 20 

stereo 1995:3, s. 28 

stoppa foten i munnen 
1997:2, s. 19, s. 23 

stor begynnelsebokstav, onödig 

användning av 1996:3, 
s. 15, 17; 1998:1,s.7 

strippa 1996:2, s. 16; 1997:3, 
s. 18 

strippad 1996:2, s. 16 

strutseri 1995:2, s. 18 

stuntfarfar 1998:4, s. 3 

styv 1998:4, s. 3 

stå inför en intressant utma-
ning 1995:4, s. 26 

störd 1995:3, s. 9 

suga 1998:2, s. 30 

surfa på nätet 1995:2, s. 18 

svanmärkt 1999:4, s. 33 

svullofaktor 1997:2, s. 23 

syltburk 1997:2, s. 19, 23; 
1997:3, s. 18 

säker 2000-märkning 1998:2, 
s. 30 

säkerhetskopia 1998:1,s. 29 

säkerhetskopiera 1998:1,s.29 

säljes, säljs 1999:2, s. 27 

särbopappa 1998:4, s. 3 

särskrivning 1996:1, s. 32; 
1996:3, s. 24, 26; 1997:1, 
s. 20; 1998:1,s.8 

söndagsmamma 1998:2, s. 25 

ta något till vara 1996:1, s. 30 

ta vara på något 1996:1, s. 30 

tablettdiskmedel 1997:2, s. 23 

tagga ner 1996:2, s. 16; 
1997:3, s. 18 

tajma ur/ut 1997:3, s. 18 

tal 1995:4, s. 19 

tamagotchi 1998:2, s. 30 

teflon- 1996:2, s. 16 

teflonman 1996:2, s. 16 

teflonpolitiker 1996:2, s. 16 

teflonpop 1996:2, s. 16 

teflonålder 1996:2, s. 16 

teletjänstcentral 1998:4, s. 27 

tennispolitik 1999:1, s. 19 

tidningsmaja 1995:2, s. 19 
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tigerekonomi 1997:2, s. 23 

tillhöra de få som 1996:1, 
s. 30 

time out 1996:2, s. 16; 1997:3, 
s. 17 

tjata hål i huvudet 1998:2, 
s. 28 

tjatta 1996:4, s. 30 

tjockpannkaka 1999:1,s.4 

tredje sektorn 1999:1,s. 21 

trendfaktor 1997:2, s. 19 

triljon 1995:4, s. 19 

trivia 1996:2, s. 17 

trobbare 1995:2, s. 19 

trobbning 1995:2, s. 19 

trogen anställning 1995:1, 
s. 32 

trädkramare 1999:1, s. 22 

tunnpannkakor 1999:1,s.4 

tusenårsskifte 1997:2, s. 23 

tutt-TV 1995:2, s. 19 

typ 1996:4 , s. 32 

tänk 1999:1,s.4 

ufo 1995:2, s. 3; 1995:3, s. 6 

ugnspannkaka 1999:1, s.4 

ung 1996:1,s. 30 

ungefär 1996:4 , s. 32 

upprivarpolitik 1995:2, s. 19 

ute i kommunerna 1995:1, 
s. 32 

utom 1996:3, s. 31 

utstående 1999:1, s. 23 

utställningskurator 1997:2, 
s. 23 

vabba 1996:2, s. 17 

vallokalsprognos 	1995:2, 
5. 19 

valspion 1999:1,s. 19 

vara en av de få 1996:1, s. 30 

varannanveckobarn 1998:2, 
s. 25 

vardagsmakt 1996:2, s. 17 

vare sig - eller 1995:3, s. 29 

vart i st. f. vad 1997:2 , s. 4 

vart i st. f. var 1998:2, s. 32 

varumärkessnyltare 1995:2, 
5. 19 

varumärkessnyltning 1995:2, 
s. 19 

waveskiing 1999:1, s. 23 

web master 1998:4, s. 27 

webb 1997:2, s. 24 

webbplats 1997:2, s. 24; 
1998:3, s. 31 

webbsida 1997:2, s. 24 

vecka 1996:4,s.31 

vem 1999:2, s. 25 

versaler, onödig användning 
av 1996:3, s. 15, 17; 1998:1, 
s. 7 

vigsel 1996:1,s. 28 

vimla 1995:2, s. 19 

vitstammad 1996:2, s. 27 

vitstammig 1996:2, s. 27 

World Wide Web 1997:2, 
s. 24 

vulgosåpa 1999:1, s. 20 

www 1997:2, s. 23 

vårdkoordinator 1999:1,s. 21 

värsta 1996:3, s. 21; 1996:4, 
s. 3 

vävmästare 1998:4, s. 27 

yngre 1996:1, s. 30 

ålderism 1999:1, s. 23 

åldersrasism 1998:2, s. 30 

återställare 1995:2, s. 20 

återställarpolitik 1995:2, s. 20 

äktenskap 1996:1, s. 28 

äldre 1996:1, s. 30 

älgtest 1998:2, s. 30 

0 (siffra) som beteckning för 
blodgrupp) 1996:4, s. 26 

00 1998:4, s. 31 

50+ 1995:2, s. 17 

55+ 1997:2, s. 19 

2000-omställning 1998:2, 
s. 30 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av all- 	demiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
mänt intresse till Språknämnden eller till tid- 	ordlista, tolfte upplagan, om inget annat 
skriften. Färkortningar: SAOB = Svenska Aka- 	anges. 

Benchmarking 
Vad heter benchmarking 
på svenska? 

Svar: 
Benchmarking är något 
av ett modeuttryck som 
används med lite olika 
betydelser i näringslivet 
och i databranschen. 1 
näringslivet 	brukar 
uttrycket innebära att 
man applicerar andra 
företags framgångsfakto-
rer på den egna verksam-
heten, och i databran-
schen handlar det i regel 
om prestandamätning av 
program och liknande. 
Modeuttryck brukar ofta 
vara vaga till betydelsen 
och svåra att översätta till 
svenska. Beroende på vad 
som avses kan man dock 
tala om prestandamät-
fl ing, nyckeltalsmätning, 
framgångsanalys eller lik-
nande. 

Svan märkt 
Hur benämns lämpligen 
en produkt som erhållit 

det nordiska miljömärket 
Svanen? Svanen märkt 
eller svanmärkt? 

Svar: 
Vi rekommenderar for-
men svanmärkt. 

Data och media 
1 tidningarna ser man ofta 
pluralformerna data och 
media behandlade som 
singularformer: 	upp- 
dragsgivarna fick all data 
samlad i en pärm; idrotts-
stjärnan illa behandlad av 
svensk media; Pierre 
Schori fördömer serbiska 
regeringens stängning av 
oppositionell media. Är 
detta riktigt? 

Svar: 
Data och media är 
ursprungligen latinska 
pluralformer, som bör 
behandlas som plural 
också i svenskan. Detta 
framgår klart även av 
SAOL. Det heter alltså 
uppdragsgivaren fick alla 
data samlade i en pärm, 

likaså svenska media, op-
positionella media. Som 
pluralform till ordet 
medium i betydelsen 'ka-
nal för informations-
spridning' rekommende-
rar dock Språknämnden i 
stället medier, och 
samma form anges också 
som första form i SAOL 
och nyare ordböcker som 
Svensk ordbok och Na-
tionalencyklopedins ord-
bok. Med den pluralböj-
ningen behandlas me-
dium på samma sätt som 
en stor grupp andra ord 
på -ium som normalt har 
pluralform på -ier, t.ex. 
akvarium - akvarier, 
solarium - solarier, gym-
nasium - gymnasier, sti-
pendium - stipendier, 
decennium .- decennier 
likaså det nu aktuella 
millennium - millennier. 
En stor fördel med den 
pluralformen är att man 
lätt kan förse den med 
ändelse för bestämd form 
(medierna) vilket däre-
mot inte är möjligt med 
pluralformen media. 
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Svenska språknämnden 

Svenska språknämnden är sammansatt av 

representanter för olika organisationer med 

intresse för svenska språket och svensk språk-

vård. Ordförande är professor Mats Thelander 

och sekreterare professor Margareta Westman, 

tillika föreståndare för sekretariatet. 

Nämnden har till uppgift att följa det svens-

ka språkets utveckling i tal och skrift och att 

bedriva språkvård. 1 samarbete med de övriga 

språknämnderna i Norden verkar nämnden 

för att bevara och stärka den nordiska språk-

gemenskapen. 
Det dagliga arbetet utförs vid nämndens 

sekretariat av tio personer, varav sju språk-

vetare. Arbetet består i att bedriva viss forsk-

ning, att ge råd i språkfrågor åt myndigheter,  

företag och enskilda, att granska texter, att 

medverka i konferenser och kurser, att utarbe-

ta ordböcker och språkliga handledningar, att 

redigera skriftserien och tidskriften Språkvård. 

Nämndens skriftserie omfattar för närva-

rande 81 nummer. 1 ordboksserien har hittills 

utkommit en dansk-svensk ordbok, en etymo-

logisk ordbok, en svensk handordbok, en skol-

ordlista (utgiven gemensamt med Svenska 

Akademien), en ordbok över nyord i svens-

kan, en lista över svenska ortnamn (utgiven 

gemensamt med Lantmäteriverket), en norsk-
svensk ordbok och en skandinavisk ordbok 

(utgiven gemensamt med Nordiska språk-

sekretariatet). 
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POSITIDNING B Svenska språknämnden, Box 20057, 10460 STOCKHOLM 

Tack till: 	ICA-kuriren 

Norstedts Ordbok AB 

Posten Prima Vista 

Sveriges Television AB 

Sydsvenskan 

Upsala Nya Tidning 

WM-data 

Ångpanneföreningen AB 

som ger generöst ekonomiskt stöd till 
Språknämndens verksamhet för år 1999 

Nya stödjande ledamöter är välkomna! 


