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1. Inledning
1.1 Syfte och disposition
Detta är den svenska delen av den språkpolitiska utredningen i de nordiska länderna. Syftet är
dels att gå igenom det senaste decenniets språkpolitiska initiativ i Sverige, dels att utreda
förekomsten av eventuella språkliga domänförluster, främst i förhållande till engelskan.
Rapporten inleds med ett kapitel om språkpolitik i Sverige, som innefattar språkpolitik och
den språkpolitiska situationen i Sverige samt språkpolitiska initiativ det senaste decenniet.
Därefter följer domänutredningen som är rapportens huvuddel. Syftet med genomgången av
domäner är att beskriva den språkliga situationen i olika sammanhang, framför allt de
situationer där språkvalsaspekter är aktuella. (Mer om metod och material för domändelen
följer i kapitel 3.)

1.2 Sverige och svenskan
Sverige är ett mångspråkigt land med en befolkning som talar mer än hundra olika
modersmål. Det finns cirka 7,8 miljoner människor i Sverige som har svenska som
modersmål. Den resterande miljonen människor har utländsk härkomst och ett annat
modersmål.
Svenskan är ett väl standardiserat och etablerat språk och tillhör kanske de 50–60 språken i
världen (av ca 5 000) som har den starkaste ställningen i den meningen att det är väl
beskrivet, har en lång skriftspråkstradition och är helt standardiserat.
I svensk lag har emellertid svenska språket en undanskymd plats. I 1974 års regeringsform
och övriga svenska grundlagar finns inga allmänna stadganden om svenskan som nationaleller statsspråk. Svenska språket förutsätts dock vara det officiella språket i Sverige, men det
finns alltså ingen speciell lag eller förordning om användningen av svenska språket eller dess
ställning i samhället.
I annan svensk lagstiftning finns det emellertid föreskrifter som reglerar användningen av
svenska språket i vissa sammanhang. I patentlagen och patentkungörelsen föreskrivs
användning av svenska språket explicit. Även när det gäller skola och undervisning finns
särskilda bestämmelser i skollagen. Likaså finns det bestämmelser som gäller om man inte har
svenska som modersmål. Det är dock vanligare att svenska språket implicit förutsätts, som
t.ex. i förvaltningslagen. Där föreskrivs det att en myndighet vid behov bör anlita tolk eller
översättare, om myndigheten ”har att göra med någon som inte behärskar svenska” (8§
förvaltningslagen). Det finns en rad exempel som på detta implicita sätt förutsätter att svenska
i olika sammanhang skall användas. Det finns också regleringar och bestämmelser som gäller
minoritetsspråk i Sverige. Sedan april år 2000 finns det fem officiellt erkända minoritetsspråk;
finska, romani, jiddisch, samiska och meänkieli (tornedalsfinska). Att dessa fem språk har
blivit officiellt erkända innebär att de kan användas som alternativt förvaltningsspråk. Det
berättigar också minoritetsspråkstalare till undervisning i och på sitt modersmål och även till
särskild undervisning i svenska. (Mer om språklagstiftning och språkpolitiska initiativ följer
under ”språkpolitik” nedan.)
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Svenska språket är alltså inte enligt lag Sveriges national- eller statsspråk. Det är heller inte
statens normgivande instanser som har ansvaret för normering av svenska språkets korpus och
status 1 . Språkvården i Sverige har framför allt verkat genom rådgivning, folkbildning och
dokumentation. Detta arbete har framför allt skötts av tre språkvårdsorgan; Svenska
Akademien, Svenska språknämnden och Tekniska nomenklaturcentralen (TNC, idag
Terminologicentrum). Dessa institutioner arbetar med vården av det svenska standardspråket
(skriftspråket och överregional talad svenska), värnar om att svenskan ska kunna talas och
skrivas inom så många samhällsområden som möjligt, följer utvecklingen i svenska språket
och ger rekommendationer till språkbrukarna.

1.3 Svenskan, EU och språkkunskaper
Idag är svenskan tack vare EU inte bara ett användbart språk i Sverige. Europa präglas av
språklig (och kulturell) mångfald. Svenskan är ett av elva officiella språk i EU. Därtill finns
ett 40-tal minoritetsspråk (Ehrenberg-Sundin 1998).
40 miljoner människor i EU talar ett språk utöver sitt nationella. Skillnaderna mellan olika
europeiska länder är dock stora. Skandinavien, Nederländerna och Luxemburg har en högre
andel flerspråkiga än andra länder, och England, Irland och Portugal ligger sämst till när det
gäller språkkunskaperna. Det går också att urskilja stora skillnader i språkkunskaper mellan
olika grupper i EU. Yngre människor med utbildning tenderar t.ex. att tala fler språk än andra
(Ehrenberg-Sundin 1998).
Sverige tillhör alltså de länder i Europa som har flest andel flerspråkiga. Det är väl också den
allmänna uppfattningen vi svenskar har om oss själva, att vi är duktiga på språk. Det gäller
såväl kunskaper och färdigheter i vårt modersmål som i främmande språk. Ungefär 75 % av
alla vuxna svenskar klarar hyggligt ett vardagssamtal på engelska. Faktum är dock att
intresset för språkstudier drastiskt har minskat. I juni i år 2001 stod det med feta bokstäver på
förstasidan i SvD: ”Allt färre svenskar läser andra språk”. Minskningen beskrivs vara
dramatisk och märks i alla åldrar och på alla nivåer. Färre elever väljer att läsa något annat
språk än engelska på gymnasiet och mest drabbade är tyskan och franskan. Vidare läggs
språkkurser ner på högskolan på grund av för få studenter, och på studieförbunden minskar
antalet deltagare drastiskt. Under senare år har det också från Skolverket och från
språkvetenskapligt håll yttrats en viss oro över att svenska elever uppvisar sämre resultat när
det gäller läsning och stavning. Samtidigt visar SCB:s statistik över svenska folkets
kulturvanor att barns läsande minskar.
I Sverige har engelskans roll en tendens att överskattas. Det är en inte ovanlig, felaktig
föreställning att majoriteten av jordens befolkning talar engelska. Många är heller inte
medvetna om att engelska i många länder i Europa inte är det första språket eleverna läser
som främmande språk. Undersökningar har också visat att svenskar överskattar sina
kunskaper i engelska. Det är t.ex. inte samma sak att kunna föra en vardaglig konversation på
en semesterresa som att behärska ett språk i ett mer kognitivt krävande resonemang.

1

Ett språks status syftar på språkets användning inom olika funktionsdomäner (användningsområden,
sammanhang). Korpusplanering motsvarar ofta det man menar med ”språkvård”, d.v.s. vården av det svenska
standardspråket: skrift, stavning, uttal, standardisering och modernisering. Statusplanering och korpusplanering
kan sammanfattas med ordet språkplanering.
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1.4 Svenskar om svenskan
Svenska EU-politiker uppger ett relativt utbrett bruk av svenska, och viljan att använda
svenska språket förefaller vara hög. Både kommittéledamöter och parlamentariker uppger i en
enkätundersökning att de ibland är tvungna att använda något annat språk eftersom tolkning
till svenska ibland inte finns tillgänglig och att översättningar inte hinner bli klara i tid. På
tjänstemannanivå används svenska inte i samma utsträckning, men viljan uppges vara hög. De
tillfrågade tjänstemännen menar att det går lättare och snabbare att läsa på svenska, att det är
lättare att skaffa sig en snabb överblick, att förståelsedjupet är bättre och att känslan för
nyanser är bättre (Melander 2000b). Chefen för den svenska tolkenheten i Bryssel, Annica
Östlund, uppger dock att svenskarna i Bryssel ofta väljer t.ex. engelska framför svenska, i
stället för att utnyttja de tolkningsmöjligheter som finns. Östlund menar att det är onödigt
eftersom svenskarna ibland överskattar sina kunskaper i engelska (Hanson 2001-02-18). Även
chefen vid Europaparlamentet och ansvarig för den svenska tolkningen, Anne-Marie Widlund
Fantani menar att Sverige generellt sett är dåligt på att värna om sin kultur i Europa. Hon
säger: ”Att vi gör avkall på vårt språk betyder inte att Grekland, Portugal eller Nederlä nderna
kommer att göra det etc.” Språket är en demokratifråga. Språkkunskaper ökar också
möjligheterna till inflytande och delaktighet. Att behärska sitt modersmål och andra språk
som är betydelsefulla i samhället är på det sättet en viktig demokratisk grundsten. En
kombination av att engelska i Sverige förknippas med status, karriär och prestige och
svenskars oövervinnliga tilltro till våra färdigheter i engelska språket medverkar förmodligen
till att vi förhållandevis lätt väljer bort svenska till förmån för engelskan i en rad situationer.
För många av medlemsländerna i EU är språkfrågan ett mycket känsligt ämne. Ett färskt
exempel är Tysklands bojkott av EU- mötet som hölls i Jokkmokk i slutet av januari i år
mellan statstjänstemän i den kulturella kommittén. Det var Tysklands sätt att protestera mot
EU:s tolkningspraxis, d.v.s. exklusiv tolkning till engelska och franska.
År 2001 har som bekant utlysts till det europeiska året för språk. Initiativet kommer från
Europarådet som under många år har bedrivit olika språkprojekt för att stimulera
språkundervisning. (EU anslöt sig under våren år 2000 till Europarådets initiativ.) Syftet med
språkåret är att markera den språkliga mångfalden, att främja flerspråkighet och uppmuntra
livslångt lärande av språk. Särskilda konferenser, kurser och andra tillställningar ordnas (både
nationella och europeiska arrangemang) för att föra fram den betydelse språk har för vår
identitet och för gemenskapen mellan människor. Man vill också uppmärksamma den
nyckelroll som språk och interkulturell kompetens spelar för att underlätta yrkesliv och
rörlighet i Europa. I enlighet med Europarådets förslag har regeringen i Sverige också tillsatt
en kommitté som ansvarar för samordning och genomförande av språkåret här i Sverige
(Kommittédirektiv Dir.2000:23). Mycket fokus har lagts ner på kunskaper i främmande språk,
och även minoritetsspråk och invandrarspråk har fått en del uppmärksamhet i radioprogram
och under konferenser. Förhållandevis lite uppmärksamhet har dock ägnats vårt eget
nationella språk, svenskan, som ju faktiskt är ett av EU:s officiella språk, lika mycket som
franskan och tyskan, och som alltså ingår i den europeiska språkliga mångfald som EU arbetar
för att främja.
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2. Språkpolitik
2.1 Språkpolitik i Sverige – den nuvarande situationen
Vad är språkpolitik? Språkpolitik är språkplanering som bedrivs med politiska medel.
Språkpolitik kan verka inom domäner, språksystem och utbildning. Språkpolitiken eller
språkplaneringen kan indelas i statusplanering respektive korpusplanering. Statusplanering rör
språkets användning inom olika domäner, språkets funktionsdomäner. Vanligen handlar
denna typ av språkpolitik om förhållandet mellan språk eller olika varianter av språk inom ett
område. Korpusplanering handlar om standardisering av själva språksystemet. Det gäller t.ex.
reglering av stavning, ordböjning och meningsbyggnad. Korpusplanering är oftast det som
åsyftas då vi talar om ”språkvård” i allmän mening.
Korpusarbetet i Sverige (genom Svenska Akademien och Svenska spr åknämnden) är inte
inriktat på sanktionering genom statlig normgivning och har alltså aldrig getts karaktär av
bindande rättsnorm. Överlag är språkvård i Sverige inte förknippat med lagstiftning,
förordningar och centrala direktiv. (Innehållet i SAOL har gjorts normerande för
skolundervisningen men det har skett via läroplansbestämmelser, inte som lag eller
förordning.) Vården av svenska språkets korpus och status i Sverige har i stället verkat genom
rådgivning, folkbildning och dokumentation.
Som tidigare har nämnts har svenska språket en undanskymd plats i svensk lag. Det finns inga
allmänna stadganden om svenskan som national- eller statsspråk. Däremot finns det alltså en
del föreskrifter som både implicit och explicit reglerar användningen av svenska språket i en
del sammanhang. Under de senaste åren ha det dock skett något nytt i svensk språkpolitik.
Två nya lagar trädde i kraft i april år 2000 för att stärka minoritetsspråken. Det är den första
lagstiftning i Sverige som direkt syftar till att stärka ett antal regionala språk gentemot
riksspråket. Likaså är svenska språket genom lagstiftning ett av de officiella språken i EU.
Minoritetsspråkslagstiftningen och lagstiftningen kring svenska språket i EU är Sveriges
första lagfästanden som gäller språk.
Som läget är nu har alltså Sverige fem officiellt erkända minoritetsspråk men inget officiellt
majoritetsspråk. Svenskans ställning har varit så säker att Sverige inte har behövt något
lagfäst majoritetsspråk. Att svenskan blivit ett officiellt språk i EU kan dock bedömas som en
domänvinst för svenska språket.
Idag har emellertid inte svenska språket en alldeles självklar ställning i det svenska samhället.
Det har under flera år från olika håll uttryckts en viss oro över att svenskan ska förlora sin
funktion inom vissa områden, s.k. förlust av funktionsdomäner eller domänförluster. Denna
oro resulterade år 1998 i ett förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket,
utarbetat av Svenska språknämnden på uppdrag av regeringen. Svenska språknämnden
föreslår lagstiftning om svenska språket:
”Svenska språkets ställning i Sverige bör lagfästas. Det övergripande målet är att svenskan
ska bevaras som ett samhällsbärande och komplett språk. Offentliga beslut ska underkastas
språklig konsekvensbedömning så att de blir förenliga med det övergripande målet.”
Språknämnden ger också en rad förslag på enskilda åtgärder inom olika områden såsom skola,
högre utbildning, forskning, arbetsliv, kultur, politik etc.
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Under hösten 1999 gav riksdagen regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk
språkpolitisk utredning. I oktober 2000 har en parlamentarisk kommitté tillkallats med
uppdrag att lägga fram ett handlingsprogram för det svenska språket. ”Programmet skall dels
syfta till att främja svenska språkets ställning, dels syfta till att alla i Sverige – oavsett språklig
och social bakgrund – utifrån sina förutsättningar skall ges likvärdiga möjligheter att tillägna
sig svenska språket. (---) Utgångspunkterna för en svensk språkpolitik bör vara att svenska
spr åket bevaras som ett samhällsbärande och komplett språk i Sverige och att det förblir ett
officiellt språk i EU” (Kommittédirektiv Dir.2000:66).
I mars 2002 ska den parlamentariska utredningen vara färdig, och det är inte alls omöjligt att
den så småningom resulterar i lagstiftning om svenska språkets status i Sverige.

2.2 Språkpolitiska initiativ det senaste decenniet
Det som här kommer att tas upp som språkpolitiska initiativ är synliga och mer överordnade
initiativ som har fått betydelse för språkpolitiken i de enskilda språkområdena, t.ex.
minoritetsspråksutredningen som nämndes ovan. I detta sammanhang betyder alltså
språkpolitik offentlig reglering av förhållandet mellan olika språk som används inom Sverige.

2.2.1 Nordiska språkkonventionen
De fem nordiska regeringarna i Danmark, Norge, Finland, Sverige och Island skrev år 1981
under en konvention om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i ett annat
nordiskt land. Den 1 mars 1987 trädde konventionen i kraft. Tankarna bakom konventionen
var att ökad språklig likställighet inom Norden är av stor betydelse för den nordiska
gemenskapskänslan och att en sådan konvention skulle främja en vidgad kontakt mellan de
nordiska folken. Denna typ av konvention är unik. Det finns inga liknande exempel i världen
(Vikør 1993).
Konventionen som omfattar de skandinaviska språken, d.v.s. danska, norska, svenska, samt
finska och isländska gäller såväl muntlig som skriftlig kontakt (dock ej telefonsamtal) med
myndigheter eller andra offentliga organ. Det gäller alltså vid kontakt med domstolar,
sjukvårds-, hälsovårds-, socialvårds- och barnavårdsmyndigheter samt arbetsmarknads-,
skatte-, polis-, och skolmyndigheter. Genom konventionen ska de nordiska medborgarnas
sociala trygghet och lika behandling i samhället tillförsäkras. Detta ska de fördragsslutande
staterna verka för. Konventionen fastslår att ett led i detta arbete är att varje fördragsslutande
stat skall etablera en myndighet eller liknande som har till uppgift att följa tillämpningen av
konventionen och främja samarbetet mellan staterna. Ett annan åtgärd som de respektive
staterna ska sörja för är en väl fungerande tolk- och översättningsservice (Nordisk
språkkonvention 1987).
I praktiken kunde ju danskar, norskar och svenskar redan innan konventionen använda sitt
eget språk i de andra skandinaviska länderna. Finnar och islänningar däremot har tidigare
varit utestängda från denna gemenskap om de inte har haft goda kunskaper i skandinaviska
och även om de hade de hamnade de i ett ofördelaktigt läge eftersom detta var ett
främmande/andra språk för dem. Genom konventionen har även deras språk integrerats i den
nordiska språkliga gemenskapen och de behöver inte tillgripa ett andra språk som de inte
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behärskar lika bra. Danskar, norskar och svenskar kan för övrigt dra nytta av konventionen
när de är i Finland eller på Island (Vikør 1993).
Konventionen har också utsatts för kritik. Det finns ytterligare tre kandidater till den nordiska
språkliga gemenskapen, nämligen samiska, grönländska och färöiska. Både färöiska och
grönländska talesmän har kritiserat konventionen för diskriminering. Danmark har
uttryckligen utestängt Färöarna genom att fastslå att konventionen inte ska gälla där. När det
gäller Grönland har inget sådant beslut tagits, vilket i teorin måste betyda att danskar, norskar,
svenskar, finnar och isländare har rätt att använda sina egna språk där. Grönländare däremot
har inte motsvarande rättigheter i de andra nordiska länderna (Vikør 1993). Detta kan man
kanske ifrågasätta eftersom en stor del av befolkningen både på Grönland och Färöarna
behärskar danska.

2.2.2 Minoritetsspråksutredningen (SOU 1997:192)
Bakom riksdagens beslut om att vidta åtgärder angående nationella minoritetsspråk i Sverige
ligger ratificeringen av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och
den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
I april år 2000 trädde alltså två nya lagar i kraft för att stärka minoritetsspråken. Till de fem
officiella minoritetsspråken räknas: finska, meänk ieli (tornedalsfinska), samiska, romani och
jiddisch. I praktiken innefattar de fem minoritetsspråken fler språk. Samiskan har t.ex. tre vitt
skilda huvuddialekter och det finns fem varianter av romani. Eftersom finska, meänkieli och
samiska har en geografisk bas i svensk historia har mer långtgående åtgärder vidtagits till stöd
för dessa minoritetsspråk i förhållande till jiddisch och romani som inte är territoriellt bundna.
De två sistnämnda talas också av betydligt färre människor 2 .
Lagarna innebär att man ska kunna använda samiska i domstolar och förvaltningsmyndigheter
i Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna. Det samma gäller för finska och meänkieli i
Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. Man har också rätt till
förskoleverksamhet och äldreomsorg på dessa språk. För modersmålsundervisning ansvarar
kommunerna. Generellt gäller att kommunerna har skyldighet att ordna
modersmålsundervisning om minst fem elever har anmält sig. För att vara berättigad till
modersmålsundervisning måste spr åket vara dagligt umgängesspråk med minst en av
föräldrarna eller vårdnadshavarna. Reglerna gäller även för finska och jiddisch medan
däremot samiska, meänkieli och romani är undantagna dessa regler. För de tre sistnämnda
finns det alltså varken krav på att språket ska vara umgängesspråk eller att ett minimiantal
elever har visat intresse. Denna del av lagstiftningen har kritiserats av Skolverket som vill
likställa minoritetsspråken i skollagstiftningen.
De rikstäckande stödåtgärderna gäller även romani och jiddisch. Dessa stödåtgärder innehåller
påpekanden om att universitetsutbildning och forskning i minoritetsspråk bör utvecklas.
Vidare bör de nationella minoriteterna uppmärksammas vid fördelningen av statligt stöd till
litteratur, kulturtidskrifter och övrig kulturverksamhet. Enligt SvD i december 1999 rör det sig
konkret om ett extra litteratur- och tidskriftsstöd på sammanlagt en miljon kronor (Cederroth
1999-12-20). I SvD anges också att romani eventuellt ska få samma ställning i SVT:s
programverksamhet som samiska, finska och meänkieli ges idag.
2

Meänkieli har uppskattningsvis 75 000 talare i hela Norrbotten och mellan 25–40 000 i de fem kommuner som
framför allt berörs av den nya lagstiftningen. Wande 2001, Språkvård 2/01. Jiddisch uppskattas ha 2 000 talare i
Sverige. Cederroth 1999-12-20. En annan uppgift är 5 000–6 000. Westman i Språkvård 3/99
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2.2.2.1 Tandlös lag för minoritetsspråk?
Vilken betydelse har lagstiftningen? Har modersmålsundervisningen i skolorna ökat och är
det lättare att få tag i information på språken? De tre starkaste minoritetsspråken har fått en
starkare ställning längst i norr, d.v.s. i Arjeplog, Jokkmokk, Kiruna, Gällivare, Haparanda,
Pajala och Övertorneå. Genom lagstiftningen har språken blivit mer synliga och det finns en
ökad beredskap att använda dem inom myndigheter, i skola och äldreomsorg. Lagstiftningen i
övriga Sverige har hittills främst en symbolisk betydelse. Lagen har gett minoritetsspråksföreträdarna tillfällen att visa upp sig, utveckla nya aktiviteter och kräva ökat stöd, men
modersmålundervisningen har inte ökat i skolorna och det är heller inte lättare att få tag i
viktig information på språken (Josephson 2001).
Skolverkets granskning av undervisning i de nationella minoritetsspråken visar att minoritetsspråkslagen än så länge inte har inverkat nämnvärt på de faktiska möjligheterna en berättigad
elev har att få undervisning i sitt modersmål. Villkoren skiljer sig dock för de olika språken
och Skolverket pekar på flera brister. Möjligheterna till undervisning i romani verkar t.ex. inte
ha påverkats av att språket fått minoritetsspråksstatus. Skolverket anger att den viktigaste
orsaken i detta fall är bristen på utbildad romsk personal. I kommunerna går arbetet långsamt
framåt och ambitionsnivån anges vara alldeles för låg. När det gäller samiska finns det goda
möjligheter till undervisning ända från barnomsorg till gymnasieskola om man bor i
Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna. I andra kommuner är dock bristen stor och undervisning i
samiska är så gott som obefintlig. Även för finska, det största nationella minoritetsspråket (ca
300 000 finskspråkiga i Sverige), varierar villkoren beroende på var man bor. Skolverket
redovisar att 13 530 grundskoleelever är berättigade till modersmålsundervisning i finska men
att endast 42 % av eleverna deltog. Det innebär att andelen har sjunkit och är betydligt lägre
än i många andra modersmål. För meänkieli och jiddisch verkar möjligheterna vara sämst.
Modersmålundervisning i meänkieli uppges vara närmast obefintlig. Jiddisch har ingen
modersmålsundervisning inom skolans ram, men det har heller inte funnits någon efterfrågan
(Skolverket 2000c).
Professor Wande uppger dock att modersmålsundervisning i meänkieli i grundskola och
gymnasieskola ges i Pajala och Övertorneåkommuner och att språket till och med är
obligatoriskt i Kangas friskolor i norra delen av Pajalakommunen. I viss utsträckning erbjuds
även universitetsundervisning, i samarbete med Luleå tekniska högskola och Stockholms
universitet. Wande uppger också att många officiella dokument inom departement och
centrala statlig ämbetsverk har översatts till meänkieli (Wande 2001).

2.2.3 Klarspråksgruppen
Ett helt annat område som har varit föremål för språkpolitiska åtgärder är myndigheternas
språk. Målet för språkarbetet följer de klarspråkskrav som under 80-talet formulerades i 7 §
förvaltningslagen3 (1986:223) och 7 § verksförordningen4 (1995:1332). Redan på 60-talet
deklarerade Statsrådsberedningen att författningsspråket skulle moderniseras och närmas den
nutida sakprosan. Men det var på 70-talet arbetet för ett klart och enkelt myndighetsspråk tog
fart i Sverige, och år 1976 inrättades en språkexperttjänst i statsministerns kansli,
Statsrådsberedningen (Ehrenberg-Sundin 2000b). I början innebar språkexperternas arbete att
3

Denna paragraf innebär att man i hela den offentliga förvaltningen ska ”sträva efter att uttrycka sig
lättbegripligt”.
4
I denna paragraf står det att myndighetens chef ska ”se till att allmänhetens och andras kontakter med
myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och
begripligt språk i myndigheternas skrivelser och beslut”.

10

modernisera författningsspråket, i detta fall utjämna skillnaderna mellan lagspråket och det
normala skriftspråket. Därefter har emellertid språkarbetet i regeringskansliet även kommit att
omfatta alla texter som skrivs i departementen, inte bara författningar (Ehrenberg-Sundin
2000a). Förutom särskilda språkexperter finns det sedan år 1994 en grupp, den s.k.
Klarspråksgruppen, som tillsattes av regeringen med uppdraget att främja språkvård hos
myndigheterna, d.v.s. verka för bättre språkbruk vid myndigheter på statlig, regional och
kommunal nivå (Förslag till handlingsprogram 1998).

2.2.4 Svenskan i EU (SOU 1998:114)
Sverige har varit med i EU sedan år 1995. Samma år tillkallades en utredning med uppdrag att
föreslå åtgärder som kan behövas i den svenska förvaltningen och i EU för att garantera
kvaliteten på svenska EU-texter. Utredningen resulterade i betänkandet ”Svenskan i EU. Hur
kan vi främja kvaliteten på de svenska EU-texterna?” (SOU 1998:114). I utredningen
understryks vikten av att de svenska EU-texterna har hög kvalitet; begripliga texter är en
förutsättning i beredningsarbete och för en effektiv samhällsdebatt. Bristfälliga texter kan
inverka negativt på rättssäkerheten och undergräva allmänhetens tilltro till unionen och dess
verksamhet, samt inverka negativt i språkligt avseende.
I utredningen analyseras de svenska EU-texterna och en rad åtgärder föreslås med syfte att
främja kvaliteten. Det gäller såväl rent organisatoriska som språkliga aspekter. Förslagen
gäller t.ex. en central samordningsfunktion i Regeringskansliet som bl.a. bör ha till uppgift att
utarbeta riktlinjer för svenska tjänstemäns språkliga arbete med EU:s rättsakter och svara för
utbildning och rådgivning i språkliga frågor samt granskning av rättsakter i EU. Vidare bör
uppgifter för språkvård och kvalitetskontroll samlas på ett och samma ställe, t.ex. i
Statsrådsberedningen. Utredningen pekar också på vikten av tillgången på flerspråkiga
termbaser.
Att främja kvaliteten i rent språkligt avseende handlar dels om att främja kvaliteten på
översättningarna, dels om att förbättra kvaliteten på originaltexterna i EU. EU har utvecklat
ett eget språk. Det är ett språk som är svårt att förstå: abstrakt, mångordigt och med långa och
krångliga meningar. Att det blir ett krångligt språk har att göra med att översättningar från
franska och engelska ska följa originalen så troget som möjligt. Den så kallade punktregeln är
ett konkret hinder för ett begripligt EU-språk. Den innebär att de skall finnas lika många
meningar i alla översättningar, d.v.s. punkten ska finnas på samma ställe i alla EU-språken.
Det underlättar själva översättningsprocessen när en text skall ändras men det innebär
problem när originaltexten är krånglig. I utredningen påpekas att en översättning i princip inte
kan bli bättre än den text som den är en översättning av, d.v.s. källtexten. I Sverige har man
under många år strävat efter och arbetat för ett begripligt svenskt myndighetsspråk och de
krångliga EU-texterna är i detta avseende ett steg i fel riktning. EU:s författningstexter och
politiska planeringsdokument vänder sig till experter, vilket alltså står i motsats till de
strävanden som kommit att prägla utformningen av svenska författningar och myndighetstexter. Bättre källtexter hos EU är därför en förutsättning för goda svenska översättningar.

2.2.5 Förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket
Svenska språknämnden fick år 1997 i uppdrag av regeringen att utarbeta ett förslag till
handlingsprogram för att främja svenska språket. Förslaget redovisades 1998. Programmet
består av tre delar. Först ges en bakgrund som innefattar en kort diskussion om svenskans
ställning idag och en beskrivning av språkvårdens nuvarande organisation och
11

verksamhetsformer. Därefter analyseras viktiga faktorer som har betydelse för det svenska
språkets tillstånd och utveckling i dagens språksituation. Analysen spänner över olika sektorer
i samhället, t.ex. politik och administration, arbetsliv och marknad, högre utbildning och
forskning, skola, medier och populärkultur. Till sist föreslås olika åtgärder för varje enskilt
område.
Språknämnden föreslår bl.a. att svenska språkets ställning i Sverige i lagfästas eftersom
svenskans ställning inte är lika självklar längre. Huvudmålet för språkpolitiken bör enligt
Språknämnden vara att behålla svenskan som samhällsbärande och komplett språk i Sverige
utan inskränkningar samt ett officiellt språk i EU.

2.2.6 Kommittédirektiv: Handlingsprogram för det svenska språket
(Dir.2000:66)
Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram ligger till grund för den
parlamentariska språkpolitiska utredning riksdagen tillkännagav under hösten 1999. I
kulturutskottets betänkande motiveras behovet: ”…den talade och skrivna svenskan är vår
främsta kulturbärare och utgör en av de viktigaste förutsättningarna för vår kulturella identitet.
Självklart är det av största vikt att språket vårdas och att dess ställning stärks” (bet.
1999/2000:KrU2 s. 11–14, rskr 1999/2000:7). Den parlamentariska kommittén, tillsatt av
regeringen, ska ”föreslå ett handlingsprogram som dels syftar till att främja det svenska
språkets ställning, dels syftar till att alla i Sverige – oavsett språklig och socialbakgrund –
utifrån sina förutsättningar skall ges likvärdiga möjligheter att tillägna sig svenska språket”
(Dir.2000:66).
Uppdragets syftet hänger samman med att svenskans ställning i Sveriges inte längre är lika
självklar som tidigare. Inom många områden används numera engelska allt mer.
Målsättningen för arbetet är i enlighet med Språknämndens förslag, d.v.s att svenskan ska
förbli ett komplett och samhällsbärande språk i Sverige. Det ska emellertid inte tolkas som en
strävan efter att svenskan skulle få en monopolställning. Kommittén betonar också vikten av
goda kunskaper i engelska, franska, tyska och spanska samt att minoritets- och
invandrarspråken är en tillgång. Kommittén skriver på sin hemsida: ”Om alla i Sverige
dessutom kan mötas via ett gemensamt språk finns goda förutsättningar för att vi fullt ut ska
kunna dra nytta av den rikedom en mångfald i språk och kulturer innebär” (Kommittén för
svenska språket [www]).
Utredningen skall i mars 2002 bl.a. belysa behovet och vikten av svenskan både som ett väl
utvecklat allmänspråk och fackspråk. Kommittén skall också ge förslag till åtgärder inom
olika politikområden, ge författningsförslag, lägga fram förslag om svenska språkvårdens
framtida uppgifter och organisation samt bedöma om det är ändamålsenligt att svenska
språkets ställning regleras i lag.

2.3 Summering
Svenskan har länge haft en självklar ställning i Sverige, så självklar att det inte har funnits
något behov av lagstiftning i frågan. Därför har språkplaneringen inte i någon större
utsträckning tagit sig politiskt uttryck. Språkplanering i Sverige har främst skötts av olika
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språkvårdsorgan, som Svenska språknämnden och Svenska Akademien. Man har verkat
genom rådgivning, upplysning, folkbildning och dokumentation.
I svensk lag har alltså svenska språket en undanskymd ställning även om en del föreskrifter
finns som mer eller mindre tydligt reglerar användningen av svenska i en del sammanhang. I
takt med ökad internationalisering och europeisering har dock förhållandena kring
språksituationen i Sverige kommit att förändras. Svenskan är inte lika självklar inom alla
områden och engelskan är istället det språk som i en rad sammanhang blir ett alltmer
användbart språk i det svenska samhällslivet. I och med inträdet i EU har Sverige hamnat i en
vidare språkpolitisk kontext, där många parter är vana vid språkpolitisk kamp och debatt.
Språkpolitiken har därmed blivit mer påtaglig och frågor kring förhållanden me llan språk och
vårt eget nationella språks status har aktualiserats. Man kan se tydliga förändringar i svensk
språkpolitik under 90-talet, d.v.s. en ökad språkpolitisk aktivitet mot slutet av 90-talet. Två
lagfästanden om språk har gjorts, den första om svenskans ställning i EU, den andra om
minoritetsspråkens ställning i Sverige. Just nu pågår även en parlamentarisk utredning kring
svenska språkets ställning i Sverige och eventuella lagfästanden kan komma i fråga.
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3. Genomgång av domäner
3.1 Indelning och strukturering av genomgången av domäner
Genomgången av domäner är uppdelade i sex avsnitt: skola, högre utbildning och forskning,
arbetsliv, konsumtion och marknad, politik och förvaltning och kultur. Varje del är utformad
som fristående kapitel och det finns ingen enhetlig standarddisposition för de olika delarna.
Däremot har tanken varit att avsnitten ska ha ungefär samma innehåll. Följande tre punkter
utreds i den mån det är möjligt:
•

•

•

Förhållandet mellan svenska och engelska
o statistik, faktiskt bruk
o bestämmelser, avtal eller allmän policy
o vad säger berörda parter?
Motiv: varför får engelskan (eventuellt) en framträdande roll?
o attityder och språklig medvetenhet (Är man överhuvudtaget medveten om
vilka konsekvenser språkvalet kan få för svenskan i framtiden? Existerar någon
form av språkpolitisk debatt?)
o vad säger berörda parter?
Åtgärder: vad har gjorts/inte gjorts för att fördröja/motverka en eventuell
domänförlust?

Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande diskussion om förhållandet mellan svenska och
framför allt engelska. Summeringen avslutas med en kortare diskussion kring risken för en
eventuell domänförlust för svenska inom respektive domän.
Till sist följer en summering av läget för alla domäner. Där görs en allmän bedömning och
resultaten diskuteras med utgångspunkt i motiv, attityder och språklig medvetenhet.

3.2 Metod och material
Materialinsamlingen för domänutredningen bygger på olika moment. I den mån det har
funnits redan genomförda undersökningar eller material som berör ämnet har jag utgått från
detta. Det gäller främst kapitlen skola, högre utbildning och forskning samt arbetsliv. Metod
och material har anpassats till olika moment inom domänerna med utgångspunkt i de tre
punkter som ovan redovisades. Det har visat sig under arbetets gång att tillgången på statistik,
skriftlig dokumentation, lagar, avtal etc. varierar kraftigt mellan olika områden. Vidare råder
olika omständigheter för skilda domäner och även i olika delar av domänerna, vilket innebär
att frågeställningarna och utgångspunkten för materialinsamling måste anpassas i varje enskilt
fall.
En grundtanke har varit att lägga stor vikt vid attityder och tendenser. Hittills har det inte
funnits något som tyder på att svenska språket har lidit en total domänförlust inom något
område. Däremot har risken uppmärksammats inom några domäner. Då en domänförlust ofta
handlar om att svenska språkbrukare i olika sammanhang övergår från att använda svenska till
förmån för t.ex. engelska är språkbrukarnas attityder och medvetenhet i språkliga frågor av
stor betydelse. Risken för att svenska språket skall förlora användningsområden bör bedömas
utifrån faktiskt språkbruk, språkbrukarnas attityder och medvetenhet, utifrån tendenser och
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attityder hos offentliga förebilder i samhället samt allmänna ställningstaganden och riktlinjer
inom olika institutioner och myndigheter. En sådan utförlig och grundlig genomgång har dock
inte varit möjlig här, men jag har försökt utreda de olika aspekterna genom nedslag, ofta
slumpmässiga, på olika nivåer och inom skilda områden. Attityderna och den språkliga
medvetenheten bedömer jag som i viss mån avgörande för svenska språkets ställning, därför
bygger en stor del av materialinsamlingen på vad berörda parter har att säga eller åt vilket håll
de pekar. En annan del av betydelse för attityder och tendenser i samhället är debatt och
framställning i media. Det är intressant ur olika synvinklar, dels i vilken omfattning språkliga
aspekter omskrivs, dels vilka frågor som tas upp, samt på vilket sätt debatten framförs.
Materialet kan verka spretigt och obalanserat, och det reflekterar själva materialinsamlingen.
Genom ett fåtal undersökningar, många telefonsamtal, ännu fler e-post kontakter, åtskilliga
sökningar på Internet och i svenska dagstidningar samt mindre egna undersökningar i form av
enkäter och intervjuer har domänutredningen genomförts. Det ena har lett till det andra, och
inte sällan har sökandet lett in i en återvändsgränd.
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4. Skola
4.1 Inledning
Denna del kommer alltså att handla om svenskans ställning inom skolväsendet, från förskola
till komvux. Jag behandlar dels det muntliga undervisningsspråket, dels läroböckerna. De
flesta elever får troligen genom läroböckerna den första kont akten med fackspråkliga texter.
Läroböcker utgör också en stor del av den textmassa barn och ungdomar överhuvudtaget
läser. Därför utgör läroböckerna och även lärarna ett viktigt språkmönster (Förslag till
handlingsprogram 1998).

4.2 Allmänt om svenskan i skolan
En slagning på termen ”svenska språket” i Karnov-Infolex-Proplex (se kapitlet om ”politik
och förvaltning) gav fyra träffar i författningstext inom skol- och utbildningsväsendet5 .
”Svenska språket” används då oftast som ett behörighetskrav för utbildning eller
bidragsansökan6 .
I skollagen (1985:100) finns de grundläggande bestämmelserna om utbildningen inom alla
skolformer. I bilagor till skollagen finns en timplan för grundskolan och de nationella
programmen i gymnasieskolan. Här anges minsta garanterade undervisningstid för eleverna i
varje ämne. Det finns också kompletterande föreskrifter för de olika skolformerna i
förordningar, t.ex. grundskoleförordningen (1994:1194) och gymnasieförordningen
(1992:394). Regeringen fastställer också läroplaner i vilka mål för förskola (Lpfö98), det
obligatoriska skolväsendet (Lpo94) och de frivilliga skolformerna (Lpf94) är formulerade.
Läroplanerna kompletteras av kursplaner där målen för undervisningen i varje enskilt ämne
anges.
Betydelsen av kunskaper i svenska språket betonas i både läroplan och kursplaner. Enligt
läroplanen är det ett mål att sträva mot att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk
samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk (Lpo94). I kursplanen för ämnet svenska i
grundskolan står det bl.a. att språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för
elevernas fortsatta liv och verksamhet och att det därför är ett av skolans viktigaste uppdrag
att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Även i gymna sieskolan har ämnet
svenska en central ställning.
Skolverket genomför med jämna mellanrum lägesbedömningar, kunskapsmätningar och
kartläggningar för att se huruvida eleverna når uppsatta mål. I lägesbedömning 2000 för
barnomsorg och skola konstaterar Skolverket att majoriteten av eleverna i grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning når de förväntade målen i ämnet svenska (Skolverket
2000b). Även i ett internationellt perspektiv har svenska elever god förmåga att läsa, skriva
och tala (Skolverket 1997).

5

Vuxenutbildningslag (1974:858 3kap 1 §), Skollag (1985:100 13 kap), Lagen om grundläggande
svenskundervisning för invandrare (1986:159), Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn
och ungdom (1994:519 33– 35 §)
6
Slagning gjord av Kommittén för svenska språket.
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Svenskan anses också av många vara ett viktigt ämne i skolan. I en undersökning om attityder
till svenskan, angav över hälften av eleverna i årskurs 5 att svenska var ett mycket viktigt
ämne. Däremot var det mindre än 20 % som tyckte att ämnet var mycket roligt (Skolverket
1995). En senare rapport redovisar liknande tendenser. Totalt 78 % av eleverna, 96 % av
allmänheten och 97 % av föräldrarna ansåg att det är absolut nödvändigt eller mycket viktigt
med bra kunskaper i svenska. Vidare ansåg 84 % av eleverna, 53 % av allmänheten och 63 %
av föräldrarna att skolan lyckats bra i mycket eller ganska stor utsträckning med att ge
eleverna goda kunskaper och färdigheter i svenska. I denna rapport framgår också att eleverna
anser att det viktigaste ämnet i skolan är engelska. Allmänhet och föräldrar placerar dock
svenska på första plats (Skolverket 2000d) .
Svenska i skolan kan också innebära svenska som andraspråk eller svenska för invandrare
(sfi) i vuxenutbildningen. Svenska som andraspråk har varit ett eget ämne med egna
kursplaner och betygskriterier sedan 1995. Ämnet vänder sig till elever som har ett annat
modersmål än svenska, svenska elever från skolor i utlandet och invandrarelever som har
svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Förhållandevis få väljer
dock svenska som andraspråk. År 1999 var det bara hälften av de berättigade eleverna som
deltog i undervisningen på grundskolenivå och enbart 11 % av eleverna med utländsk
bakgrund på gymnasienivå. Modersmålssvenska har högre status, och skolorna verkar inte
uppmuntra eleverna att läsa svenska som andraspråk. De föredrar att ge alla elever samma
svenskundervisning. Det finns också ett omfattande utbildningsbehov; bristen på behöriga
lärare i ämnet är stor. Resultaten i svenska som andraspråk är också sämre än i svenska som
modersmål. En större andel elever nådde inte målen.
Andraspråksinlärning kräver mycket tid och hårt arbete. Man ska samtidigt både lära sig
språket och ta till sig kunskaper i skolämnena på målspråket. Teorier och forskning inom
språkinlärning och språkutveckling visar att språkinlärning och kognitiv utveckling går hand i
hand. Därför spelar modersmålsutvecklingen stor roll för både utvecklingen av senare inlärda
språk och för kunskapsutvecklingen.
Modersmålsundervisning i andra språk än svenska är därmed indirekt också viktig för
svenskans utveckling och ställning. Utbildningen i modersmål syftar till att främja elevernas
utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Lärande är starkt förknippat
med modersmålet, och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära sig
svenska och att lära på svenska. Ämnet stöder därför eleverna i deras kunskapsutveckling.
Det finns över 100 olika modersmål i den svenska skolan. Endast en liten andel av eleverna
får stöd i sitt modersmål i förskolan. I grundskolan deltar endast hälften av de elever som är
berättigade i modersmål. Undervisning i modersmål ha drastiskt minskat under 90-talet.
Samtidigt eftersträvar skolorna ökad internationalisering och har satsat på undervisning i
främmande språk.

4.3 Förskola
Det finns enligt Skolverket över 8 000 förskolor i Sverige. För närvarande finns dock ingen
statistik som särskiljer förskolor där verksamheten bedrivs på t.ex. engelska från ”vanliga”
svenska förskolor. Det verkar inte heller finnas någon slags samordning mellan internationella
förskolor i Sverige. Två förskolor i Göteborgsområdet, International preschool HB och ABC
All about children, ger liknande svar, d.v.s. de känner till och har endast kontakt med några
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andra internationella förskolor i Göteborg. Båda dessa förskolor är engelskspråkiga och de
flesta av barnen som går där är utländska, d.v.s. barn i familjer som vet att de bara ska stanna i
Sverige ett visst antal år. Ofta har dessa barn gått i engelska förskolor i något annat land. Det
finns också en del ”helsvenska” barn, men i de här fallen har familjen oftast planerat att flytta
utomlands inom en snar framtid. Föräldrarna vill därför att barnen ska lära sig engelska. Den
slutsats man kan dra är att verksamheten inte är så utbredd.

4.4 SPRINT i grundskola och gymnasium
4.4.1 Omfattning
SPRINT, d.v.s. språk och innehållsintegrerad inlärning och undervisning, kallas den typ av
undervisning som sker på ett främmande språk. I de flesta fall handlar det om att byta ut
svenska som undervisningsspråk mot engelska i ett eller flera ämnen. För det första är språk
och innehåll integrerat i inlärningsavseende; eleven ska lära sig både språket och ämnet
samtidigt. För det andra är språk och innehåll integrerat i ett och samma
undervisningstillfälle; eleven får ämnesundervisning genom ett främmande språk och läraren
undervisar i ett specifikt ämne genom ett främmande språk.
I praktiken innebär SPRINT en ökning av den tid som en elev kommer i kontakt med
målspråket, genom undervisning på detta språk och dessutom utan att man tar tid från
ämnesundervisningen. Språk och innehållsintegrerad inlärning och undervisning kan dock
variera stort i omfattning, allt från ett ämne eller en del av ett ämne till undervisning i alla
ämnen på det främmande språket. Det finns alltså inte ett enda sätt att bedriva SPRINT och
det finns inte heller ett sätt som är mer SPRINTigt än något annat.
Alltsedan slutet av 70-talet då de första försöken med ämnesundervisning på ett främmande
språk genomfördes i Sverige har denna typ av språkintegrerande utbildningsform vuxit och
ökat i popularitet. Särskilt under de senaste åren har undervisningsformen genomgått en
explosionsartad utveckling.
År 2000 gjordes på uppdrag av Skolverket den första rikstäckande undersökningen av
SPRINT och dess omfattning och utbredning i Sverige, av John Nixon. Sammanlagt 293
skolor angav våren 1999 att de erbjöd någon form av SPRINT. Dessa var fördelade på 163
grundskolor (4 % av grundskolorna), 122 gymnasieskolor (23 % av gymnasieskolorna) och ett
obetydligt antal komvux (8 stycken). I elevantal omfattade SPRINT enligt
enkätundersökningen 16 700 grundskoleelever (av ca 1 miljon) och 11 700 gymnasieelever
(av ca 390 000). Ytterligare 44 gymnasieskolor och 55 grundskolor angav att de planerade att
starta SPRINT (Nixon 2000).
SPRINT återfinns på skolor över hela landet, dock med koncentration kring de större
städerna. I över 75 % av skolorna är målspråket engelska. I övriga fall erbjuds undervisning
på bl.a. tyska, franska, spanska eller finska. Majoriteten av de elever som berörs har svenska
som modersmål. En betydligt mindre grupp är tvåspråkiga med svenska som ett av språken
och en ännu mindre grupp har svenska som andraspråk. Ytterst få elever betraktar målspråket
som sitt modersmål.
Intensiteten, d.v.s. hur mycket SPRINT en skola erbjuder, varierar såväl avseende
tidsomfattning som ämnesomfattning. Enkätsvaren i Nixons undersökning visar att
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majoriteten av de berörda grundskoleeleverna kommer i kontakt med SPRINT genom ett eller
två ämnen, en eller två timmar per vecka eller några tematiska dagar under en termin. Vidare
visar enkätsvaren en viss tendens till ökad intensitet år 7–9. På gymnasienivå verkar
intensiteten öka ytterligare. De flesta av de program som erbjuder SPRINT löper över tre hela
läsår.
Kartläggningen visar också på en variation i ämnesval för SPRINT på olika nivåer. De
vanligaste ämnena på grundskolenivå är so, historia, musik och no, men minst 18 andra
ämnen berörs. På gymnasienivå är de oftast berörda ämnena historia, matematik, so och kemi.
Vidare förekommer SPRINT oftast på samhällsvetenskapsprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet, men ytterligare åtta program berörs.
Övervägande delen av SPRINT-skolorna anger att de följer de nationella läro- och
kursplanerna. Det gäller såväl grundskolor som gymnasieskolor. Ett antal skolor både på
grundskole- och gymnasienivå uppgav att de följer läroplaner och kursplaner för IBprogrammet (International Baccalaureat). Några gymnasieskolor följer andra EU- länders lärooch kursplaner eller en särskild form av de svenska. Ytterligare någon har angivit att de har
skapat ett studieprogram som rymmer både de svenska och finska. Resterande skolor uppger
att följer speciellt framtagna lokala varianter av den nationella läroplanen och kursplanen
(Nixon 2000:23).

4.4.2 Konsekvenser av SPRINT
Ett antal undersökningar och utvärderingar av SPRINT i Sverige har alltså gjorts (ca ett
femtontal). Det bör understrykas att i proportion till den omfattning SPRINT har i Sverige
idag visar en översikt av de svenska studierna att undersökningar och utvärderingar av
verksamheten är relativt få och begränsade (för översikt se Falk 2001).
Här följer de mest framträdande resultaten från de studier som gjorts kring SPRINT i Sverige.
Hur inverkar SPRINT som undervisningsform på elevernas kunskaper i engelska och
svenska?
SPRINTs effekt på elevernas målspråkskompetens är överlag positiv. SPRINT-elever gör
större framsteg än vanliga elever, vilket i och för sig inte är speciellt överraskande med tanke
på den ökade tid eleverna ”utsätts” för språket. Skillnaden har dock inte visat sig vara
statistiskt signifikant mellan de olika elevgrupperna. Frågan kvarstår: Hur effektiv är SPRINT
i förhållande till sin omfattning samt till uppsatta och förväntade mål?
När det gäller elevernas svenskkunskaper kan man utifrån lärares och elevers egen
uppfattning anta att SPRINT i varje fall i viss mån inverkar negativt på elevernas utveckling i
svenska språket. Främst gäller det ordkunskap, fackspråkliga termer och flytet i skriftlig
framställning. Negativ inverkan på elevernas svenskkunskaper bekräftas i en textanalytisk
studie av ett antal gymnasieelevers hantering av svenska i skrift. Analysen visar att SPRINTelever överla g gör fler språkliga fel än de andra eleverna, gällande särskrivning,
prepositionsfel, ordvalsfel, semantiska och stilistiska fel. Resultaten tyder alltså på att
elevernas utveckling av svenskkunskaperna till viss del har stannat upp eller inte stimulerats
tillräckligt. En tendens till att svenskans funktion i vissa sammanhang har utarmats visar
också en undersökning av SPRINT-elevers kommunikation i olika situationer under en vanlig
skoldag. Eleverna visar en tendens till kodväxling mellan svenska och enge lska i
ämnesrelaterade sammanhang. Det innebär att eleverna i en diskussion som förs på svenska
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växlar till engelska för enstaka ord, hela uttryck eller sekvenser. Kodväxlingen sker oftast på
ordnivå, i samband med specifika uppgifter i olika ämnen och/eller i samtal med anknytning
till lärarens undervisning. Oftast innefattar kodväxlingen fackspråkliga termer och uttryck.
Det tyder på att eleverna inte kan eller inte finner de rätta svenska orden. Elever i en annan
undersökning uppger i enkäter att de väljer att kommunicera på engelska i ämnesspecifika
sammanhang trots att de egentligen behärskar svenska bättre. Förklaringen de ger är att de
helt enkelt inte har de svenska ord som behövs för att förmedla ämneskunskaperna.
Det behövs dock fler studier för att vi med säkerhet ska kunna dra generella slutsatser om i
vilken omfattning och på vilket sätt svenska språket påverkas av SPRINT.
När det gäller huruvida SPRINT inverkar på elevernas ämneskunskaper vet vi väldigt lite.
Utifrån enkätsvar och betygsjämförelser går det inte att dra några slutsatser med säkerhet.
Men hittills finns det inget som tyder på att SPRINT inverkar negativt på elevernas
ämneskunskaper. Några tester har dock hittills inte genomförts i den svenska skolan.
I sammanhanget är det dock intressant att fundera över att forskning i andraspråksinlärning
har visat att det kan ta upp till tio år för barn att utveckla den typ av andraspråksfärdighet som
krävs för att tillägna sig skolans läsämnen på högre stadier. Detta gäller även under
gynnsamma förhållanden och även om man börjar redan i första klass.
Studierna om SPRINT i Sverige visar också tydliga tendenser till att SPRINT är en
elitutbildning. SPRINT lockar till sig duktiga och ambitiösa elever, ofta från akademikerhem.
Vilka skäl ligger bakom en SPRINT-verksamhet? Det vanligaste svaret från skolor på
grundskolenivå är att ”öka elevernas studiemotivation”. På andra plats kommer att ”förbättra
kvaliteten på språkundervisningen” och på tredje plats ”elevernas efterfrågan och
uppskattning”. Dessa motiveringar som handlar om att framkalla positiva attityder hos
eleverna till skolan och studier i allmänhet skiljer sig avsevärt från de skäl som dominerar på
gymnasienivå. Planer för framtiden, förutsättningar för fortsatta studier och ökade chanser på
arbetsmarknaden återfinns här bland de mest förekommande svaren. Högst upp på listan står
dock ”internationalisering”. Därefter följer ökad kunskap och kommunikativ kompetens, tätt
följd av ”förbättra förutsättningar för elevernas framtida arbetsliv” (Nixon 2000).
Övervägande delen av de elever som har svarat på frågan varför de har valt en utbildning på
engelska anger att de vill bli bättre i engelska. Många tillägger att det ger bättre möjligheter
till studier och arbete utomlands. Vidare att man får bättre förutsättningar inför fortsatta
studier på högskola och universitet eller att det är bra för framtiden rent allmänt.
Frågan är också hur SPRINT förhåller sig till skollagen, läroplaner och kursplaner. Enligt
grundskoleförordningen får s.k. tvåspråkig undervisning anordnas vad gäller delar av
undervisningen i årskurserna 1–6 för elever som har ett annat språk än svenska som dagligt
umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. För finska får det även anordnas i
årskurserna 7–9. Enligt samma förordning får en kommun anordna huvuddelen av
undervisningen på engelska för barn som vistas i Sverige under en begränsad tid och som har
tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i undervisningen. Det står också att om
det inte finns plats för alla sökande till engelskspråkig undervisning, skall det i första hand tas
emot barn till utländska gästforskare och experter samt barn som tidigare gått i en
engelskspråkig skola. På gymnasienivå har det under lång tid funnits en särskild linje, idag
program, det s.k. IB-programmet, för just dessa elever med utländsk bakgrund och som skall
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stanna en begränsad tid i Sverige. Den är internationell och faller inte under svensk läroplan.
SPRINT är ju den svenska skolan fast på engelska.
Det är alltså oklart om SPRINT har stöd i skollagen. Om man nu antar att SPRINT-elevers
utveckling i svenska språket hämmas och att deras förmåga och känsla för svenska språket
utarmas strider det mot viktiga mål i läroplanen både för grundskola och gymnasium (se ovan
under ”allmänt om svenskan i skolan”).

4.5 Läroböcker
Läroböckerna är en viktig del av undervisningen. Undervisning på engelska och ibland på
andra främmande språk borde öppna en ny värld för läromedelsföretagen. Varifrån kommer
läroböckerna och hur får skolorna/lärarna tag i läroböckerna, vilka ämnen är vanligast och
förekommer läroböcker på engelska/andra främmande språk i t.ex. kemi eller biologi i vanliga
svenska klasser i någon omfattning?
FSL, Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, är en branchförening för läromedelsförlag.
Deras medlemmar står för ca 95 % av den totala marknaden. År 1997 hade FSL 29
medlemmar. Jag har valt att ringa följande fjorton av dessa förlag för att diskutera
ovanstående frågor: Natur & Kultur, Liber, Norstedts, Bonnier utbildning, Ekelunds förlag,
Akademiförlaget Corona, Gleerups, Förskolans förlag i Stockholm, Hans Richter Läromedel,
Interskol förlag AB, Malmö, Vår skola förlag AB Stockholm, Gothia AB förlagshuset Sthlm,
Adastra läromedel AB Sollentuna och Appia Publishing/Studentlitteratur.
Av dessa 14 förlag är det endast 5 stycken som överhuvudtaget har någon form av läromedel
på engelska (förutom läromedel i ämnet engelska). 3 av dessa har ett mycket begränsat utbud i
form av någon enstaka serie i något enstaka ämne. Dessa sägs användas som ett slags
bredvidmaterial. Förlagen anger att de oftast inte vet vem som beställer vad från dem eftersom
de flesta läromedelsbeställningarna sker via läromedelscentralen. Hans Richter Läromedel
och Akademiförlaget är de två förlag som har störst utbud på engelska. Båda förlagen är
relativt små och har valt att specialisera sig på läromedel på andra språk än svenska.
Förlagens egenproduktion är liten eller obefintlig. Det mesta av sortimentet är alltså
direktimporterat, mestadels från USA, England och Tyskland.
Lennart Strandner på Akademiförlaget Corona anger att följande ämnen i nämnd ordning är
vanligast: historia, geografi, biologi, kemi, fysik och lite matematik. Hans Richter på Hans
Richter Läromedel har en klar uppfattning om vilka ämnen som säljer mest: matematik, kemi,
historia, biologi och fysik. Amerikanska böcker i kemi och biologi är fullständigt otroliga i
jämförelse med svenska läromedel, säger Richter.
Man vet alltså inte vilka årskurser som främst använder engelska läroböcker. Listan över de
vanligaste ämnena antyder dock att det framför allt rör sig om gymnasienivå eller möjligen
högstadienivå. Det stämmer också överens med den kartläggning Nixon (2000) gjorde över
SPRINT:s spridning på olika nivåer och vilka ämnen som var vanligast.
Lennart Strandner uppger vidare att det handlar om olika modeller när det gäller vanliga
klasser:
a. Bara för läraren själv för nya tips och idéer
b. Skolans bibliotek
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c. Enstaka lärare och klasser har bestämt sig för att ha historia eller
kemi (eller vissa delar av ämnen) på engelska
d. Utbyteslärare, lärare som jobbat flera år i internationella skolor
utomlands. Vilka ämnen det gäller beror på tillgången på lärare.
Hans Richter säger att köpare är enstaka gymnasieskolor och det gäller enstaka ämnen. I
många fall är det lärare som beställer läroböcker och då söker de ofta en speciell titel. Richter
säger att lärarna frågar bibliotekarien på skolan som i sin tur gräver fram ett antal titlar.
Få läromedelsföretag distribuerar alltså läroböcker i olika ämnen på främmande språk. De två
största inom området anger att efterfrågan är relativt liten. På frågan om varifrån SPRINTlärare då får sina läroböcker, är svaret att de flesta skolor själva beställer böcker via Internet,
använder egna kontakter eller skolans utländska lärare.
Läroboksfrågan är överlag ett svårlöst problem när det gäller SPRINT. Lärare klagar på att det
är svårt att finna lämpliga läromedel. Det är inte alltid bara att beställa en upplaga av
läroböcker i t.ex. kemi på engelska. Innehåll och nivå måste överensstämma med den svenska
kursplanen. Samhällsorienterade ämnen är dessutom kulturbärande i många avseenden och
speglar Sverige och världen historiskt och politiskt ur ett svenskt perspektiv. Detta förloras
om man använder amerikanska, tyska eller brittiska läroböcker. Inte sällan får lärare därför
klippa ihop och stencilera egna läroböcker från olika källor. En del uppger t.o.m. att de själva
har varit tvungna att översätta delar av de svenska läroböckerna till engelska i brist på
lämpliga alternativ.

4.6 Diskussion
Engelska används som undervisningsspråk både på grundskolenivå och gymnasienivå. I
grundskolan rör det sig i huvudsak om enstaka ämnen eller tematiska studier. På gymnasiet
kan eleverna dock välja hela program på engelska. Språk och innehållsintegrerad inlärning
och undervisning, SPRINT, har utvecklats enormt det senaste decenniet men i det stora hela
är det fortfarande en liten andel skolor och elever som berörs av SPRINT; endast 4 % av
grundskolorna och 20 % av gymnasieskolorna respektive knappt 2 % av grundskoleeleverna
och ca 3 % av gymnasieeleverna. Kartläggningen som genomfördes år 2000 tyder dock på att
utbredningen är i full gång; många skolor angav att de planerar att starta SPRINT.
SPRINT har som tidigare nämnts varit föremål för heta debatter, dock inte utan anledning. Att
byta ut svenska mot engelska som undervisningsspråk i ibland alla ämnen på gymnasienivå
väcker många frågor om vilka konsekvenser det kan få för elevernas svenskkunskaper,
ämneskunskaper, engelskkunskaper samt själva undervisningssituationen. En annan
betydelsefull fråga är hur SPRINT rimmar med svenska läroplaner och kursplaner 7 . Särskilt
intressant är frågan när det gäller de formulerade målen för svenska och engelska. En del
skolor som erbjuder hela program på engelska har nämligen löst förhållandet mellan svenska
och engelska genom att ge engelska status som förstaspråk. Frågan är då vilken status svenska
har på dessa skolor. (Och kan/får man göra så?) Vidare kan man undra utifrån vilka kriterier
och krav elevernas kunskaper i engelska och svenska bedöms och relateras till.
7

I Nixons undersökning (2000) uppges att en del skolor följer internationella läro- och kursplaner, t.ex. IBprogrammet. Det är alltså inte dessa program som i detta sammanhang åsyftas utan endast skolor som erbjuder
undervisning på främmande språk inom ramen för de nationella läroplanerna och kursplanerna.
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Eller räknas SPRINT som ”tvåspråkig undervisning”? I sådana fall borde det innebära att
enbart elever som uppfyller vissa krav kan antas till utbildningen samt att målsättningen för
svenska som ämne mer borde uppmärksammas. Allt fler gymnasier lägger ut svensktimmarna
under de första två åren, vilket innebär att SPRINT-elever som går på ett helt engelskspråkigt
program inte får någon chans att utveckla sina kunskaper i svenska språket det sista
gymnasieåret. Ett flertal involverade elever och lärare är missnöjda med denna fördelning
eftersom de anser att det hämmar utvecklingen och kunskaperna i svenska. Även från
högskolehåll har man klagat på elevernas språkliga fö rmåga när det kommer från gymnasiet.
Klagomålen gäller bristande terminologi och begreppsuppfattning samt svagt utvecklad
förmåga i skriftlig framställning. En studierektor och docent i kemi vid LTH (Lunds tekniska
högskola) säger att ”SPRINT är ett missriktat påfund som borde upphöra. Verksamheten är
fungerar motproduktivt. Eleverna har mycket att förlora men lite att vinna” (se 5.3.2.4.2).
Normalt är kraven på studenternas engelskkunskaper på högskolenivå inte så höga att man
inte klarar sig med kunskaper från den vanliga engelskundervisningen i skolan.
Förhållandevis få elever bland alla studenter på högskolan är ju gamla SPRINT-elever, och
idag finns det inget som tyder på att dessa elever, i egenskap av SPRINT-elever, har bättre
förutsättningar inför fortsatta studier på högre nivå. En högskolelärare säger att man lägger
märke till SPRINT-elever för att de inte har den aktuella fackterminologin på svenska och att
de p.g.a. denna brist tillsammans med ovanan att diskutera ämnet på svenska, har svårt att
hänga med och hävda sig i diskussioner. Läraren tillägger dock att dessa studenter inte
utmärker sig tydligt och också snabbt återhämtar sina brister. Läraren menar att de oftast
klarar sig bra eftersom merparten är duktiga och ambitiösa elever med höga snittbetyg.
Någon domänförlust för svenska språket inom skolväsendet är inte nära förestående. Svenska
språket har en framträdande plats i både läroplanen för grundskola och gymnasieskola. I
kursplanerna för svenska är målen tydliga och kraven är relativt hö gt ställda. Det verkar inte
heller som om vi inte behöver oroa oss för elevernas inställning till svenska språket. I en av
Skolverkets undersökningar framkommer att flertalet elever anser att svenska är ett viktigt
ämne. Det bör dock också uppmärksammas att samma undersökning visar att eleverna anger
engelska som det allra viktigaste ämnet. Svenska är viktigt men engelska är viktigare. Ungefär
samma resultat redovisas i andra undersökningar.
SPRINT i sig utgör inget direkt hot mot svenskan, inte statistiskt sett i varje fall. SPRINT kan
vara och är i många fall en tillgång och en positiv utveckling för språkundervisningen i
skolorna. Men svenskans betydelse och ställning måste uppmärksammas. Det är viktigt att
understryka svenskkunskapernas betydelse för fortsatta studier på högre nivå, för effektiv
utveckling av kunskaper i främmande språk och alltså indirekt för studier och arbete
utomlands. Det är samma argument som används till fördel för engelskan. Det vore ett viktigt
steg om skolledare, lärare och elever tillämpade dem även på svenskan.
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5. Högre utbildning och forskning
5.1 Inledning
I ett globalt perspektiv är det utan tvekan engelska som är ett lingua franca inom vetenskapen.
Även i Sverige dominerar engelskan alltmer inom högre utbildning och forskning. Allt fler
institutioner erbjuder kurser, föreläsningar och seminarier på engelska. Skillnaden är dock stor
mellan olika fakulteter. Det är inom naturvetenskapen och den teknologiska vetenskapen som
anglifieringen har nått längst. Detta är tydligt om man t.ex. tittar på språkvalet i doktorsavhandlingarna (Teleman 1992). Men om vetenskapen präglas av engelska i tanke, tal och
skrift kommer det till slut inte att finnas svenska ord för att tala om dessa ämnen. Välutbildade
personer i Sverige kommer inte att kunna tala eller skriva om komplicerade ämnen på
svenska. Experterna blir avskärmade från samhällets offentliga debatt, som i stället tas över av
journalister, politiker och humanister.
I Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket (1998)
framförs ett önskemål att avhandlingar på engelska vid svenska universitet och högskolor
skall innehålla en längre sammanfattning på svenska samt att studenter skall kunna tala och
skriva om sitt ämne på svenska, även om engelskspråkig kurslitteratur används.

5.2 Språksituationen vid Uppsala universitet
”Det internationaliserade universitetet. En studie av bruket av engelska och andra främmande
språk vid Uppsala universitet” är den grundligaste undersökningen om språksituationen i
högre utbildning (Gunnarsson & Öhman 1997).
Undersökningen gäller den språkliga situationen vid Uppsala universitet läsåret 1993/1994.
Studien bygger på intervjuer med ett antal institutioner från olika fakulteter, enkäter till
samtliga institutioner (110 stycken fördelade på 7 fakulteter samt lärarutbildningsområdet)
samt genomgång av studieprogram, kurslitteratur och scheman. Nästan 80 % av
institutionerna (någon i institutionsledningen) har svarat på 22 enkätfrågor om
språkbruk/språkval i olika situationer, t.ex. kurslitteratur, undervisning, seminarier,
produktion och attityder.
Resultaten är redovisade fakultetsvis. Fakulteterna är följande: teologisk, juridisk, medicinsk,
farmaceutisk, humanistisk, samhällsvetenskaplig, teknisk- naturvetenskaplig samt
lärarutbildningsområdet.

5.2.1 Muntligt språkbruk
Generellt sett är andelen muntligt språkbruk på engelska avsevärt mindre inom grundutbildningarna i jämförelse med forskarutbildningarna. Inom grundutbildning uppgav den
språkvetenskapliga sektionen, den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten och den juridiska
fakulteten högst andel användning av engelska i undervisning och under seminarier på
grundutbildningen, d.v.s. mellan 10–25 %. Därefter kommer historisk- filosofiska sektionen
(avseende seminarier) och farmaceuterna (avseende undervisning). Teologisk fakultet och
lärarutbildningen uppgav att engelska överhuvudtaget inte förekommer i undervisningen på
grundutbildningen.
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För forskarutbildningen uppgav den teknisk-naturveteskapliga fakulteten ett genomsnitt på
70 %, farmaceuterna 50 %, medicinarna 23 %, samhällsvetarna och språkvetarna 14 %. När
det gäller seminarier och gästföreläsningar skiljer den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten ut
sig från de andra genom sin höga andel på engelska, i genomsnitt 92 %.
Mest anglifierad är alltså den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten både när det gäller
grundutbildning och forskarutbildning. Minst andel muntlig kommunikation på engelska har
den teologiska fakulteten. Vidare konstateras också att förutom engelskan används andra
främmande språk för undervisning enbart vid de språkvetenskapliga institutionerna.

5.2.2 Skriftligt språkbruk
5.2.2.1 Kurslitteratur
När det gäller engelskspråkig kurslitteratur på grundutbildningsnivå är det stor skillnad mellan
den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten och de andra fakulteterna och sektionerna. Teknisknaturvetenskaplig fakultet har angivit att cirka 87 % av kurslitteraturen är på engelska. En
klump av fakulteter ligger mellan 41–49 %, d.v.s. historisk- filosofiska, medicinska,
samhällsvetenskapliga och teologiska. Lärarutbildningen ligger lägst med sina 5 %.
Inom forskarutbildningen har teknisk-naturvetenskaplig, farmaceutisk och medicinsk fakultet
i stort sett all kurslitteratur på engelska. Äve n historisk-filosofiska och samhällsvetenskapliga
fakulteten har mer engelskspråkig än svenskspråkig litteratur, 76 % respektive 83 %.
Kurslitteratur på andra främmande språk förekommer inte speciellt ofta, vilket en genomgång
av litteraturlistor från ett antal kurser visar. Teologiska fakulteten har den största andelen:
13 % på grundutbildningsnivå och 26 % på forskarutbildningsnivå. Därifrån är glappet stort
till de andra fakulteterna.

5.2.2.2 Produktion
På grundutbildningarna är fortfarande de flesta C- och D-uppsatserna på svenska, med
undantag för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och den språkvetenskapliga sektionen
där ungefär hälften av uppsatserna skrivs på engelska.
I de texttyper som produceras inom forskning och forskarutbildning dominerar engelskan utan
tvekan på de flesta fakulteterna. Avhandlingar är för det mesta skrivna på engelska, medan
anglifieringen inte är lika stark i artiklar och konferensbidrag över alla fakulteter (t.ex. den
teologiska fakulteten).
När det gäller skriftlig produktion utmärker sig teknik- naturvetenskap, medicin och
farmakologi med sin höga andel på engelska, och juridik utmärker sig genom sin låga andel.
Skriftlig produktion på andra främmande språk än engelska förekommer endast vid den
teologiska fakulteten och den språkvetenskapliga sektionen.
Inom de flesta fakulteter är man nöjd med engelskans roll i grundutbildning och
forskarutbildning. Det finns dock en viss tendens till ökad användning av engelska. Speciellt
inom den teologiska och den juridiska fakulteten är detta en önskan. Det är ju också dessa
fakulteter som hade en relativt låg andel engelska både när det gäller grundutbildning och
forskarutbildning.
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Vidare anger samhällsvetenskaplig, juridisk och humanistisk fakultet att de skulle vilja ha in
mer av de andra främmande språken inom forskningen.
Gunnarsson och Öhman konstaterar att internationaliseringen eller kanske snarare
anglifieringen har kommit långt, speciellt inom teknik, naturvetenskap, medicin och
farmakologi. Anpassningen till enge lskspråkig undervisning, litteratur och produktion är i
första hand tydlig inom forskning och forskarutbildning, och det gäller även den
samhällsvetenskapliga fakulteten och den historisk- filosofiska sektionen i hög grad. Så inom
en stor del av universitetet används inte svenska som vetenskapligt språk, och andra
främmande språk används inte heller i någon större utsträckning. Engelska är alltså det enda
dominerande vetenskapliga språket. Gunnarsson understryker att det svenska
vetenskapssamhället hotas av diglossi, en funktionsuppdelning knuten till olika språk, med
engelska som högspråk och svenska som vardagsspråk (Gunnarsson 1999:16). Engelska
används alltså i vetenskapliga sammanhang medan svenskan används för popularisering och
undervisning på lägre nivå.

5.3 Rundfrågning på några universitet och högskolor; vad säger
berörda parter?
Språksituationen vid Uppsala universitet är noggrant kartlagd. Kan man då generalisera
resultaten av Gunnarssons och Öhmans undersökning? Ser språkbruket/språkvalet ut på
ungefär samma sätt vid andra universitet?
För att få en någorlunda överblick har jag ställt några frågor till ett antal institutioner vid olika
fakulteter. Frågorna har i de flesta fall ställts till studierektorer och prefekter och i vissa fall
till stud ievägledaren eller sekreteraren vid institutionernas kansli. Frågorna har i första hand
skickats via e-brev, men ett antal telefonintervjuer har också gjorts. Det har visat sig att få har
överblick över alla kurser/utbildningar. Därför har jag försökt att få så många som möjligt att
svara på frågorna utifrån sitt eget perspektiv. Dessutom verkar det variera mycket mellan
olika fakulteter och institutioner vilka personer som "kan" svara på frågorna. Även i
Gunnarssons undersökning påpekas att sällan en enda person hade svar på alla frågor och att
man därför blir tvungen att vända sig till flera personer.
Det rör sig alltså inte i första hand om ”officiella” svar från institutionerna. Sannolikt är dock
att åsikterna delas av andra från samma miljö.
Det bör också understrykas att denna lilla rundfrågning inte bör jämföras med Gunnarssons
och Öhmans studie. Frågorna är ganska slumpmässigt ställda till olika institutioner och bör
ses som stickprov. I vissa fall har frågorna kompletterats med följdfrågor och samtal för att
förtydliga svaren.
Frågor:
1. Hur stor del av kurslitteraturen inom grundutbildning respektive forskarutbildning är
på något annat språk än svenska? Vilka språk gäller det?
2. Hur stor del av undervisningen sker på engelska inom grundutbildning respektive
forskarutbildning på olika institutioner?/ Hur många kurser/utbildningar erbjuds
explicit på engelska?/Vilka kurser/utbildningar, bland de som inte är explicit på
engelska, är mest anglifierade?/Hur stor del av forskarseminarierna hålls på engelska?
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3. Ungefär hur mycket produceras av studenterna på engelska/svenska/andra språk när
det gäller rapporter, PM, artiklar, uppsatser på grundutbildning respektive
forskarutbildning?
4. Hur ser ni på trenden att engelskan allt mer tar över som det vetenskapliga språket?
5. Finns det ngn praxis när det gäller språkval i doktorsavhandlingar...
- Finns det något krav på en längre sammanfattning på svenska då avhandlingen
är skriven på engelska?
- På vilket språk sker vanligtvis disputationen? Vad beror språkvalet av?
6. Existerar det någon form av språkpolitisk diskussion inom fakulteten eller på
institutionerna, som ni känner till? Vad handlar denna debatt i sådana fall om?
7. Finns det något exempel på konflikter eller problem som har att göra med
språkbruk/språkval i något sammanhang inom utbildning eller forskning?
Följande universitet och högskolor har svarat på frågorna: Lunds universitet (LU), Lunds,
Tekniska Högskola (LTH), Göteborgs universitet (GU), Handelshögskolan i Göteborg (inom
GU), Umeå universitet (UMU), Högskolan i Kristianstad (HKR), Handelshögskolan i
Kristiansstad, Mitthögskolan (MH).
Resultaten av rundfrågningen redovisas ämnesvis i följande ordning: medicin, teknik och
naturvetenskap, samhällsvetenskap och teologi.

5.3.1 Medicin och farmakologi
Tabell: Medicin och farmakologi
kurslitteratur
GU
Medicinsk
Vareierar fr
odontologiska
0–100 %.
fakultetsnämnde Läkarpro ca
n (Umeå)
50 % på eng
Inst för
farmakologioch
neurovetenskap
(Umeå)
Inst för cell- och
molekylärbiolog
i (UMU)

Neurologi:
mest sv.

FU

100 %
eng

All litt på
engelska.
Gäller alla
kurser på
inst.

Inst för
fysiologiska
vetenskaper
(LU)
Inst för medicin Det mesta
(LU)
på eng.
Varierar.

undervisning
GU
FU
Väldigt liten
del på eng,
beror på
föreläsare,
deltagare
0–2 % p å eng 50 % eng

Varierar. Ca
20 % på eng.

I stort
sett allt
på eng

Inget

Det
mesta på
eng

Liten del,
kurser där
utbytesstud
deltar
(obstetrik,
gynekologi,
kirurgi)

Inst för cell- och 100 % på eng. Orsak:
molekylärbiolog finns inga rimliga
i (LU)
alternativ

All u på sv,
förutom när
gästforskare

Produktion
GU
Stud upps
oftast på
sv. En del
mag upps
på eng
100 % sv

avhandling
FU
Vetenskapliga språket inom medicin har
alltid varit eng. Inom medicinen har dok
avh alltid skrivits på eng engelska.

90 %
eng,
10 % sv

Varierar,
Ca 50 %
generellt.
100 % på
fördjupning
skurser
Det
Det mesta på engels mes ta vid ka. Alla forsk sem på
med fak eng
på eng
Upps
fördjupn
kurserna
oftast på
sv, men
med utl
handled
gäller eng.
Blandat, Bara sve
Vetensk
mkt sker
rapporter
på eng
på eng
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Uteslutande på eng, i enstaka fall m
sammanfattning på sv. Disp språk beror
på opponenten och åhörare, ibl
respondenten
Alla skrivs på eng. De flesta presenteras
också på eng, 95–100 %. Ytterst få på
svenska

Alltid engelska. svensk pop vet
sammanfattning krävs dock. Disp hålls
på sv om både opp och resp talar sv
Engelska med svensk pop vet
sammanfattning. Språket vid disp är inte
eng om både resp och opp är
svenskspråkiga.

Näst intill krav på att avh är p å eng.
Nödv del i FU att kunna uttrycka sig på
eng, annars blir man isolerad i vår

i (LU)

alternativ

Odontologiska
70 % eng,
fakulteten/odont 30 % sv el
ol inst (GU)
annat
nordiskt
språk

gästforskare
deltar

100 %
eng

Max 5 % på
eng

på eng
med
hänslyn
till utl
doktorander
80 % på
5 % eng,
eng
95 % sv

på eng

100 %
eng

eng, annars blir man isolerad i vår
forskarvärld. Disp: språk väljs med
hänsyn till opp och resp bakgrund.
Viktigt att den vetensk diskussionen får
dominera och inte störas alltför mkt av
språkförbistring.
Avh skall skrivas på eng.

Förkortningar: UMU = Umeå universitet, LU = Lunds universitet, GU = Göteborgs universitet

5.3.1.1 Förhållandet mellan svenska och engelska på grundutbildning och
forskarutbildning
Andelen engelskspråkig litteratur inom grundutbildning varierar mellan olika kurser och
institutioner. Vid institutionen för farmakologi- och neurovetenskap (UMU) uppges t.ex. att
huvuddelen av kurslitteraturen är på svenska, medan institutionen för cell- och
molekylärbiologi (UMU och LU) har all litteratur på engelska redan från början. När det
gäller forskarutbildningen är skillnaden mellan olika institutio ner mindre. Här uppger alla
parter att i stort sett all kurslitteratur är på engelska.
När det gäller undervisning och även studenternas egen produktion är en väldigt liten del på
engelska på grundutbildningsnivå. Oftast sker ingen systematisk undervisning på engelska. I
de fall det förekommer undervisning på engelska beror det på att kursledaren/föreläsaren inte
är svenskspråkig eller att någon icke-svenskspråkig utbytesstudent deltar. Inlämningsuppgifter, hemtentamina och studentuppsatser uppges vara i stort sett uteslutande på svenska.
Det verkar dock finnas en tendens till ökad användning av engelska på fördjupningskurser och
magisterkurser. På forskarutbildningen varierar andelen undervisning på engelska mellan
olika kurser. Inom fysiologi, cell- och molekylärbiologi och odontologi sker i stort sett all
undervisning på engelska, mellan 80–100 %. I många fall är orsaken hänsyn till utländska
doktorander och föreläsare. Vid forskarutbildningen i Lund uppges också att alla
forskarseminarier hålls på engelska eftersom det alltid är någon forskare eller student som inte
är svenskspråkig. Vidare är det intressant att notera att forskarutbildningen i Lund har ett
baspaket som fram till i år har hållits på svenska. Från och med i höst kommer dock hela
baspaketet som omfattar sex kurser att hållas på engelska. Förklaringen är att många
forskarstuderande är engelskspråkiga utländska studenter. När det gäller doktorandernas egen
produktion, så skrivs det mesta på engelska, mellan 90–100 %. Resten skrivs på svenska.
Vidare är avhandlingsspråket vid medicinska fakulteten uteslutande engelska. Endast ibland
skrivs sammanfattningar på svenska. Vid medicinska fakulteten i Lund krävs det dock en
populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Disputationen sker också ofta på engelska,
men språkvalet beror på opponentens och respondentens bakgrund.

5.3.1.2. Attityder till språkvalet
De flesta anger att de är nöjda med förhållandet mellan svenskan och engelskan, d.v.s. man
ser överlag positivt på engelskans alltmer dominerande ställning. En allmän uppfattning är att
den som inte behärskar engelska inte kommer att nå fram på det internationella planet.

5.3.1.3 Tendenser
Vid medicinsk-odontologiska fakulteten i Umeå har man diskuterat huruvida hela kurser ska
ges på engelska även för svenska studenter då en eller flera utbytesstudenter deltar. Man har
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bestämt att varje enskild institution får besluta om den är villig att göra detta. Vid
institutionen för fysiologiska vetenskaper i Lund kommer alltså hela baspaketet på
forskarutbildningen, omfattande sex kurser, fr.o.m. ht-2001 att ges på engelska, just för att
många doktorander inte behärskar svenska. Även vid odontologiska fakulteten i Göteborg
handlar diskussionen om att man ska erbjuda fler kurser på engelska, då även i
grundutbildningen. Det uppges dock att detta strider mot studenternas vilja eftersom
studenterna helst vill ha kurslitteratur på svenska. Vid t.ex. de kliniska kurserna använder
många studenter svenskspråkig kurslitteratur för att spara tid, då de under dessa perioder
också gör praktisk tjänstgöring.

5.3.1.4 Problem
En fara som ett flertal nämner är att forskare med utländsk bakgrund inte lär sig svenska för
att de inte har någon att tala svenska med då det är naturligt att tala engelska. Några anser att
utlänningar borde uppmuntras att lära sig svenska, att det borde vara en uttalad policy. En
konsekvens av en sådan önskan skulle t.ex. kunna vara att vardagsspråket på
laboratoriet/institutionen är svenska. Andra tycker emellertid tvärtom, att svenskarna ska
vänja sig vid engelska och att således engelska ska vara vardagsspråket i arbetet.
Ett annat problem är att det i vissa fall blir svårt att undervisa på svenska inom
grundutbildningen eftersom svenska fackuttryck saknas eller inte finns aktuella. Resultatet
blir ofta svengelska. Detta kommenteras ibland av studenter på grundutbildningen.

5.3.1.5 Sammanfattning
Andelen engelska varierar kraftigt mellan olika institutioner och kurser när det gäller både
kurslitteratur och undervisning. Cell- och molekylärbiologi verkar vara det ämne inom
medicin som är mest anglifierat om man ser till både grundutbildning och forskarutbildning.
Generellt sett är dock andelen engelskspråkig kurslitteratur hög, i genomsnitt 70 % på hela
fakulteten. Användningen av engelska har en tendens att öka ju högre upp i utbildningen man
kommer och kulmen nås således på forskarutbildningsnivå. Det gäller för alla ämnen.
Skillnaden mellan olika kurser/institutioner är alltså tydligast på grundutbildningsnivå. När
det gäller forskarutbildningarna dominerar engelska språket överlag, i litteratur, undervisning
och studenternas egen produktion. Avhandlingsspråket är i de flesta fall uteslutande engelska.
De flesta verkar vara nöjda med fördelningen mellan engelska och svenska. Att engelska är
det vetenskapliga språket både i Sverige och på den internationella arenan är något självklart,
oavsett man vill det eller ej. Det är nödvändigt att behärska engelska i såväl tal som skrift om
man vill hålla sig på forskningsfronten. Av svaren att döma verkar det också finnas en tendens
till att ytterligare öka användningen av engelska, även på grundutbildningsnivå.
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5.3.2 Teknik och naturvetenskap
Tabell: Teknisk och naturvetenskaplig fakultet

Fakultetsnämnd
en (GU)

kurslitteratur
GU
FU
Uppskattningsvis över
90 % på eng inom hela
natutvetenskapliga
fakulteten

Institutionen för 95 % eng
mikrobiologi
(UMU)
Inst för
dataveten-skap
(UMU)
Inst för biologioch
geovetenskap
(HKR)
Inst för teknik,
fysik och
matematik
(MH)

Inst för
mikrobiologi
(LU, LTH)

100 % eng

Produktion
GU
Varierar, ca
30 % på eng

Eng dominerar. 8/64
böcker är på sv lå 00/01

10–30 % 80–100 %
5–10 % eng
eng
eng
beroende
på år
8/59 kurser på eng. Icke- Sv förutom i
sv språkiga lärare
5–6/8 på eng

Upp till 95 ej akt
% eng

Minst 5
% eng

ej akt

GU: 19/49 obl boktitlar All undervisning är på
på A –D-nivå på eng, 39 svenska.
%, komp & artikelkop
är ofta eng originaltitlar.
Andelen högst på Dnivå.
100 % eng 100 % eng Av 37
Alla sem är
fördjupni på eng
ngskurser oavsett om
kan 25
utl deltagare
ges på
finns, för
eng vid
övnings skull
behov.

Naturgeografisk 100 % eng inkl allt
a inst (LU)
övningsmaterial som
stud arbetar med

Inst för
datavetenskap
(LU, LTH)

undervisning
GU
FU
Mindre än 10 % på eng

Förutom den inledande
kursen är nästan all litt
på eng.

A ll u på eng,
forskarsem
100 % eng

Någon enstaka
fortsättningskurs och
några forskarkurser.

Avd för
Alla böcker och
numerisk analys kompendier är på eng.
inom
Matematikcentr
um (LU, LTH)

Beror på deltagarna
FU: forskarsem hålls
alltid på eng

Matematikcentr
um; matematik,
matematisk

95 % sv,
30–35 %
inneb att 95 på eng
% av stud

Första terminens kurser
är på sv vid LTH. På
universitetskurserna är

Avhandling
FU
100 % på eng

90–100 % eng

End eng

Praktiskt taget alla på eng. Ofta
ett antal publ artiklar i
engelskspråkiga tisdskrf i
avhandlingen. Presenteras ofta
på eng.
Skrivs alltid på eng och
presenteras nästan alltid på eng

Ska skrivas på eng och normalt
presenteras på eng.

Valfritt. De första stud gör sina Ej aktuellt
ex arb ht 2001. För övrigt
gäller svenska
C/D-uppsatser har eng abstract. Ej aktuellt
Endast ca 5 % helt på eng.

Rapporter kring lab på sv dock
OK med eng. Ex arb 10 & 20 p
skrivs alltid på eng i den
vetenskapliga artikelns form
med sammf på sv.

Ex arb oftast Allt på eng
på eng,
medan övriga
inlämningsup
pgifter oftast
är på sv, utb
stud skriver
givetvis eng
GU: I stort
FU: Bara eng.
sett bara sv.
Teknologern
a skriver en
del
projektrappor
ter och e x arb
på eng.
Stud väljer
Avh ska vara
språk för
på eng
rapporter. En
del sv stud
väljer att
skriva på
eng.
Examensarbe
ten ska vara
på engelska.
Ex arb: 75 % eng
Projekt arb: 20 % på eng
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Praxis är att eng gäller fullt ut.
En sammanf på en A4-sida är det
enda kravet på sv och ofta är
denna rel populärt skriven.
Språkvalet för disp avgörs från
vilken nation opp kommer från
och det är då eng som gäller
inom de naturvetenskapliga
ämnesområdena.
100 % eng gäller. Inga krav på
svensk sammanf. Språkvalet vid
disp beror på opp. Lika självklart
att ha engelsktalande opp som
svensktalande

Engelska 100 %. Inga krav på
sammanf på sve. Vanligtvis sker
även disp på eng. Språkvalet
beror på opp eller utl forskare i
betygsnämnden.

Engelska gäller, dock krav på
längre sammanf på sv. Disp sker
på sv om opp är från Sverige.

Avh alltid på eng. En kort
sammmanf på sv ska finnas.
Önskemål – en längre populär

matematisk
statistik,
numerisk analys
(LU, LTH)

universitetskurserna är
ca 75 % av litt på eng
första term. Därefter
över 95 %.

% av stud
undervisas
på sv

Forskarsem Artiklar: 100 % på eng
: 80 % på
eng

Mat nat fak
(LU, LTH)

1–40 litt
på sv
förutom i
en kurs
där den är
på eng

1–40 på sv
På högre
nivå om
behov finns

Forskarsem. så
gott som
alla på eng

Nästan
enbart eng

Ex arb, artiklar och
doktorsavhandlingar skrivs
oftast på engelska

Önskemål – en längre populär
sammanfattning på sv. Disp på
eng om opp, resp eller ledamot i
betygsnämnden inte behärskar
sv. Talar alla huvudpers sv, så
gäller sv.
Inget krav på längre sammanf på
sv. Disp sker oftast på eng
efterosm opp oftast är utländsk

Förkortningar: UMU = Umeå universitet, LU = Lunds universitet, LTH = Lunds tekniska högskola, GU =
Göteborgs universitet, HKR = Högskolan i Kristianstad, MH = Mitthögskolan

5.3.2.1 Förhållandet mellan svenska och engelska på grundutbildning och
forskarutbildning
Andelen engelskspråkig kurslitteratur inom teknik och naturvetenskap är öve rlag hög. Det
gäller även grundutbildningsnivå med undantag i vissa fall för den första terminens kurser
eller den första inledande kursen. Högst andel på både grundnivå och forskarnivå finns inom
mikrobiologi, biologi, geovetenskap, naturgeografi och numerisk analys. På de kurser där
engelskspråkig litteratur inte utgör huvuddelen redan från början, ökar andelen till upp mot
100 % redan efter första eller andra terminen. Vid den naturvetenskapliga fakulteten i
Göteborg uppskattas att över 90 % av all kurslitteratur inom fakulteten är på engelska.
När det gäller litteraturen på forskarutbildningsnivå uppger alla tillfrågade institutioner att i
stort sett allt är på engelska.
Det mesta av undervisningen på grundnivå sker däremot på svenska. På de flesta
institutionerna varierar det från år till år, och i de fall undervisning sker på engelska beror det
främst på att lärare, gästföreläsare eller någon av studenterna inte är svenskspråkig. Endast
institutionen för mikrobiologi i Lund och Umeå anger en något hö gre andel engelskspråkig
undervisning. Men även på dessa institutioner är så gott som alla grundkurser på svenska och
det är således först vid fortsättningskurserna som vissa kurser hålls på engelska. Det är
emellertid inte många kurser som explicit erbjuds på engelska, däremot kan de flesta av
institutionerna hålla ett antal kurser på engelska vid behov.
På forskarutbildningarna är andelen undervisning på engelska desto större, mellan 80–90 %.
Vidare är så gott som alla forskarseminarier på engelska. Mikrobiologi verkar återigen vara
det ämne som är mest anglifierat. Vid institutionen för mikrobiologi i Lund (LTH) uppges att
alla seminarier alltid hålls på engelska även om alla deltagare är svenskspråkiga, för övnings
skull.
När det gäller studentproducerat material är skillnaden stor mellan grundutbildning och
forskarutbildning. Inom grundutbildningarna skrivs det mesta på svenska, t ex labbrapporter
och PM. Andelen på engelska är högre vid C/D-uppsatser, speciellt inom mikrobiologi, och
på vissa institutioner krävs det i varje fall ett abstract på engelska. Vidare skrivs
examensarbeten och projektrapporter ofta på engelska. Artiklar skrivs alltid på engelska och
det gäller även för doktorsavhandlingar. Språket vid disputationerna är också oftast engelska
eftersom det nästan alltid är en utländsk opponent eller någon icke svenskspråkig deltagare i
betygsnämnden. Det är endast i mikrobiologi (LTH) och matematik (LTH) någon form av
sammanfattning på svenska är ett krav.
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5.3.2.2 Attityder till språkval och tendenser
Att engelska alltmer används som det vetenskapliga och internationella språket uppfattas som
naturligt och positivt. Ett gemensamt internationellt språk underlättar internationell
kommunikation. Kommunikationen går snabbare. Förmågan att kunna uttrycka sig både i tal
och skrift på engelska är nödvändigt för att kunna delta i den internationella debatten.
Internationell litteratur, d v s engelskspråkig litteratur (inga andra språk nämns), är nödvändig
för att kunna hålla sig på forskningsfronten. Dessutom är det också viktigt att bli publicerad i
engelskspråkiga tidskrifter. På matematikcentrum i Lund (LTH) uppger man dock att strävan
är att studenterna utan svårighet ska kunna växla mellan språken. Målet är att studenterna ska
behärska både engelsk och svensk terminologi eftersom man anser att det är viktigt att kunna
göra presentationer helt på svenska samtidigt som det är nödvändigt att kunna skriva och hålla
föredrag på engelska. Vid institutionen för mikrobiologi i Lund (LTH) tycker man emellertid
att svenska översättningar av termer och begrepp ofta är tillkrånglade och löjliga och att det i
dessa fall är bättre att behålla dem på engelska. Men man anser inte att det är nödvändigt att i
onödan använda alla nya engelska begrepp i dagligt tal om det går att finna en vettig svensk
motsvarighet. Studierektor Everitt uppger också att det finns en del fördjupningskurser där
tentamen är utskriven på både engelska och svenska eftersom det för många kan kännas mer
relevant att svara på engelska då kurslitteraturen under kursen har varit på engelska.
Studierektorn är dock nöjd med resultatet och menar att de svenska studenterna ofta skriver
mycket bättre än t.ex. amerikanska studenter. Vid institutionen för naturgeografi (LTH) är
målet mer engelska och mer kurser på engelska. Studierektor Hall anger att det är krav som
förs fram både på fakultets- och institutionsnivå.

5.3.2.3 Problem
Överlag anses inte anglifieringen vara något problem, men en del svårigheter och konflikter
har diskuterats på de olika institutionerna. En del uppger att svårigheterna när det gäller såväl
engelskspråkig litteratur som skriftlig och verbal kommunikation på engelska för det mesta är
initiala. Störst motstånd mot engelskan är det på nybörjarkurserna. Högre upp i utbildningen
anpassar sig studenterna bättre, anger studierektorn på naturgeografiska institutionen i Lund.
På en del institutioner uppges att en del doktorander kör fast inför tvånget att skriva t.ex.
avhandlingen på engelska. Vid matematikcentrum i Lund får examensarbeten vara skrivna på
svenska eftersom en del studenter har svårigheter att skriva flytande på engelska.
Doktorsavhandlingarna däremot måste skrivas direkt på engelska. Studierektorn vid
naturgeografiska institutionen i Lund tycker dock att det är sorgligt att studenterna inte längre
har ett svenskt vetenskapligt språk och att presentationer och diskussioner blir starkt
influerade av engelskan. Studierektorn beklagar att studenter i vissa fall helt saknar svensk
fackterminologi, och påpekar att det förmodligen är lärarna som bär den största skulden till
denna brist. För lärare är det dock lättare att använda ett väl inarbetat begrepp än att hitta en
lämplig översättning. Det finns också ett visst motstånd från en del lärare som menar att de
undervisar bättre på det språk man behärskar bäst. Ofta är dock yngre lärare mer positiva än
äldre till att undervisa på engelska. Studierektorn anger att en konsekvens av undervisning på
engelska är att svenska studenter blir lite mer hämmade eftersom de inte vågar fråga lika ofta
som när undervisningen sker på svenska. Tvåvägskommunikationen blir alltså sämre. Vid
institutionen för mikrobiologi i Lund löser man det genom att jobba separat med svenska och
utländska studenter.

5.3.2.4 Exempel från intervju
För att ge en fördjupad bild av vad som kan dölja sig bakom enkät- och intervjusvar ska jag
här något utförligare referera en intervju med en studievägledare och en professor vid
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institutionen för kemi vid LTH; den senare även koordinator för internationella
studentutbyten.

5.3.2.4.1 Om fördelningen mellan svenska och engelska
På A- och B-nivå sker i stort sett all undervisning på svenska. Kurslitteraturen är dock
uteslutande på engelska. Så långt det är möjligt är lärarna glada om de får undervisa på
svenska. Det verkar heller inte finnas några önskemål om mer engelska på A- och B- nivå från
de svenska studenterna. Däremot finns det ett visst tryck på att erbjuda kurser på engelska
även på lägre nivå, p.g.a. utbytesfaktorn. I universitetets policy ingår att ta emot
utbytesstudenter och man arbetar för att öka kvoten. Johansson och Jergil säger dock att man
försöker värja sig mot att ha grundkurser på engelska. Båda understryker att de vill behålla
svenskan som undervisningsspråk på grundkurserna.
På forskarutbildningen är det mesta på engelska. Det är naturligt att skriva på engelska
eftersom man skriver för att få så stor spridning som möjligt.

5.3.2.4.2 Om studenternas kunskaper i engelska och svenska
Överlag tycker Johansson och Jergil att studenternas förmåga att skriva vetenskapligt är svagt
utvecklad. De tycker att gymnasieelever borde få träning i att skriva vetenskapliga texter, inte
bara labbrapporter. Även om det är sakframställningen och inte den språkliga aspekten som är
det viktiga inom deras ämne, så spelar ändå den språkliga formuleringen en betydelsefull roll.
Om studenters skriftliga inlämningar brister i sammanhang och läsbarhet påverkas ju själva
sakframställningen. Det är ett grundläggande krav att studenterna kan redogöra och redovisa
för sina kunskaper, oavsett vilket språk det gäller. De påpekar dock att de duktiga studenterna
alltid klarar sig. De tillägnar sig snabbt både terminologi och hantering av svenska och
engelska i skriftliga sammanhang. När det gäller salsskrivningar ges tentamensfrågorna på
engelska om undervisningen har skett på engelska. Svenska studenter får dock svara på
svenska och väljer oftast det. Utländska studenter svarar på engelska.
Jag frågar vad de anser om språk och innehållsintegrerad inlärning och undervisning,
SPRINT. Johansson svarar att undervisning på gymnasienivå på engelska i naturvetenskapliga
ämnen är ett missriktat påfund som borde upphöra. Han menar att eleverna inte lär sig den
svenska terminologin. Dessutom blir undervisningen sämre eftersom läraren inte behärskar
engelska lika bra som svenska. Lärarna är inte så duktiga på engelska som de tror. De blir
bakbundna. Johansson understryker vidare att alla elever bör behärska grunderna på svenska.
Man måste behärska terminologin på svenska. Han påpekar att många företag idag visserligen
har engelska som koncernspråk, men att man ändå måste kunna skriva på svenska. Inom
naturvetenskapen måste man kunna engelska, men man tjänar inte på SPRINT. Det är mindre
effektivt. Johansson tycker att SPRINT är motproduktivt. Duktiga studenter skulle man kunna
undervisa på kinesiska, de skulle ändå klara sig. Jergil tycker att det är allvarligt och skamligt
att ha undervisning på engelska på gymnasiet, då det t.ex. missgynnar elever från studieovana
miljöer och invandrare. För invandrare kan det verka mer fördelaktigt att studera på engelska
istället för att konkurrera med de svenska eleverna på svenska. Engelska språket är för många
invandrare emellertid inte deras andra språk som för svenskarna utan deras tredje eller t.o.m.
fjärde språk. Båda tycker att man har ganska lite att vinna genom undervisning på engelska,
däremot mycket att förlora. De påpekar dock att SPRINT-elever, trots brister i terminologi
och förmåga att diskutera ämnet på svenska, oftast klarar sig bra eftersom det i större delen av
fallen handlar om studiemotiverade och ambitiösa studenter med höga snittbetyg. De ser till
att snabbt återhämta sina brister.
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Jag frågar om studenterna har tillräckliga kunskaper i engelska från gymnasiet. De svarar att
det inte är några problem för duktiga studenter. De lite svagare studenterna klagar på den
engelskspråkiga litteraturen, men problemen är i de flesta fall endast initiala. Att tillägna sig
texter på engelska är oftast inget problem efter den första terminen. Det är en fråga om vana.
Behärskningen av engelska varierar dock mycket. En del studenter skriver helt fläckfritt
medan andra skriver näst intill oförståeligt. Jergil jämför med universitet i Montpellier, där
alla studenter måste ta kurser i engelska under hela utbildningen. I Sverige finns inga liknande
krav. Johansson och Jergil tycker att studenterna överlag har en nonchalant inställning till den
språkliga utformningen. Det handlar alltså mycket om attityder, tror båda. Svenska studenter
tycker inte att det är så viktigt hur det sägs, d.v.s. om engelskan eller svenskan är dålig.

5.3.2.4.3 Om problem och svårigheter i samband med engelska språket
I undervisningen kan det vara hämmande att vara tvungen att använda engelska istället för
svenska, menar Jergil. Språket blir mindre nyansrikt och mer monotont. Det hämmar
interaktionen mellan föreläsare och studenter eftersom det för båda parter är svårare att
kommunicera. Han säger att man som lärare blir lite kluven p.g.a. att det är svårt att föreläsa
och tänka på samma gång.

5.3.2.4.4 Om risken att svenska forskare och experter i framtiden inte kommer att
kunna skriva och diskutera sina ämnen på svenska
Johansson och Jergil menar att vetenskapsjournalistiken inte är vad den borde vara. Överlag
skriver inte naturvetare speciellt mycket, och när de skriver så skriver de kort. De flesta
skriver direkt på engelska för att få så stor spridning som möjligt och svenska tidskrifter är
dessutom också internationella. De är säkra på att forskare och vetenskapsmän både kan tala
och skriva om sina ämnen på svenska. Problemet är att detta inte prioriteras. Det finns varken
tid eller pengar. De tror heller inte att svenska forskare har några svårigheter att hävda sig på
den internationella arenan, inte p.g.a. språkliga problem i varje fall. Svenskar är t.ex. oftast
bättre på engelska än både tyskar och fransmän, och amerikaner skriver själva ganska dåligt.
Jergil tillägger att det märks redan på studentnivå. Svenska studenter håller oftast en högre
standard i skriftliga sammanhang än de amerikanska utbytesstudenterna.
Varken Johansson eller Jergil ser heller inte någon större fara i engelskans alltmer
dominerande ställning inom naturvetenskapen. De anser att det är långt kvar till att engelskan
helt skulle ta över.

5.3.2.5 Sammanfattning
Teknologiska och naturvetenskapliga ämnen och kurser är starkt anglifierade framför allt på
högre nivå men även till stor del på grundutbildningsnivå. När det gäller kurslitteraturen är
skillnaden inte så stor mellan grundutbildning och forskarutbildning, d.v.s. huvuddelen är på
engelska. Däremot är andelen undervisning och studentproducerat material på engelska
betydligt större på forskarutbildningarna. Det finns dock en rad fortsättningskurser och
fördjupningskurser som erbjuds på engelska vid behov. Språket för avhandlingarna är
engelska och större delen av disputationerna hålls på engelska. Språkvalet i dessa
sammanhang beror på språkkunskaperna hos opponenten eller deltagarna i betygsnämnden.
Andelen engelska ökar alltså ju högre upp i utbildningen man kommer.
Det är liksom vid medicinska institutioner naturligt att det vetenskapliga språket är engelska.
Internationalisering är i stort sett lika med anglifiering. Man är överlag nöjd med denna
språksituation. Samtidigt som betydelsen av engelskan understryks verkar medvetenheten om
eventuella svårigheter med att inte studera på sitt modersmål vara relativt stor. Man vet att en
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del lärare känner sig obekväma med att undervisa på ett annat språk och att många studenter
tycker att det är jobbigt att studera på engelska. En del anser att studenternas förmåga att
skriva vetenskapligt är svagt utvecklad och att svensk fackterminologi blir lidande. Någon
uppger att många studenter faktiskt inte har ett vetenskapligt språk på svenska. Men här
stannar överlag diskussionen. Engelskan och den internationella marknaden dominerar, så är
det bara. Det verkar varken finnas tillräckligt med tid eller ork att göra något för att främja
användningen av svenskt vetenskapligt språk.

5.3.3 Samhällsvetenskapliga ämnen
Tabell: Samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet

Inst för
Journalistik och
Masskommunik
ation (GU,
JMG)
Inst för fredsoch utvecklings
forskning (GU)

Socialantropolo
giska inst (GU)

Juridiska inst
(GU)

Kvinnovetenska
pligt forum
(UMU)

kurslitteratur
GU
A: 10 % eng
B: 83 % eng
C: 80 % eng

Undervisning
GU
FU
10 p på B-nivå varannan
termin på eng

Produktion
GU
FU
Enstaka fall på eng. Annars
gäller sv. Undantagsfall
uppsatser på no, da.

avhandling

50 % på eng
på grund och
f-kurser. På
fördjupn
kurser
dominerar
eng.

GU: sve. Fk på eng om utl stud
– har varit fallet under två
terminer. Det kommer bli
vanligare – eng u -språk på 40–
80p

60 % skriver
uppsatser och
rapporter på
eng

Inget tvång att skriva på
eng. 8/10 är på eng p.g.a.
ämnets internationella
karaktär. Om man
skriver på svenska måste
dock en sammanfattning
på engelska finnas.

Huvuddel på Huvuddel på
eng
eng. Litt
även på spa
och fra
utöver sv
beroende på
regional spec
Ej stor omf Det mesta på
på eng. Sv
sv
dominerar

inget på
eng

hemtentor,
PM,
rapporter
samt Buppsatser på
sv. C/D-nivå
ca 90–95 %
på sve
Nästan inget
på eng

Det mesta på
eng

Eng normal pga ämnets
internationella kraktär.
Sammanf på sv. Disp
ofast på eng

Sv dominerar. Eng enb
på de valfr
kurser som
hålls helt på
eng

Det mesta
skrivs på sv

Avh skrivs på sv. Disp
hålls på sv

FU

Någon/år
beroende på
lärare. F sem
några/år beroen
på sem led

130 p obl
F sem liten del på
för alla,
eng, max 1/3.
omf inga
Dock bara vid
kurser på
behov.
eng. Först
på de
valfria fk
A –C nivå ingen forskarutb
Varierar från år till år och
Forskarkurser: 75 % på eng, beror på hur många
varierar dock mellan
gästföreläsare som kommer.
kurserna
Under senaste 3 åren har det
varit mellan 2–10.
Semspråk är ofta sv men litt är
på eng 50–70 %

Kansliet för
Uppskattningsvis 50 %
samhällsvetensk
ap (UMU)

Allt på sv förutom vid två tillf;
kursen ges av ngn av de två
icke-svensktalande lektorerna
(D-kurs) eller om ngn gäststud
deltar. Alla kurser stud deltar i
den terminen.

Psykologiska
inst (UMU)

FU: Nästan inget på eng om
inte utl stud deltar/mindre än
10 %
På det internationella
ekonomprogrammet, se nedan

FU: 99 % eng/mer än 90 %

Inst för
Uppskattningsvis mer än 50
ekonomi (HKR) %
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GU: alltid sve
Forskarkursen, papers också
sv med undantag för de
kurser som leds av utländsk
gälstföreläsare

GU: nästan
inget på eng,
kanske 3–4
skriver Duppsats på
eng/termin

FU: Så gott
som allt
skrivs på eng

Ej aktuellt

Inga regler, de flesta
skriver på eng. Under
hela 90-talet en 2 avh på
sve. Disp vanligtvis på
eng eftersom opp eller
ngn i kommittén
innehåller ngn
ickesvensktalande
FU: 95 % på eng/mer än 90
Allt på engelska. Disp ca
%
40 % på eng resten på
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de kurser som är
engelskspråkiga. Uppsat-sen

engelskspråkiga. Uppsat-sen
skrivs på eng
Inst för
A,huvudsak- enb eng
undervisning engelska efter svenska för
det mesta av Inget bindande påbud
nationalligen sve, på
på engelska i behov, ca 40
svenska
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men alla skriver på
ekonomi
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liten
%
studenter,
vetenskapliga engelska.
(UMU)
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annars
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huvudsaklige
från B-nivå o
engelska
är på
n eng
högre
engelska,
diverse
utredningar,
etc.
avrapporteras
på svenska.
Inst för
Ca 20 % av kursb på eng,
Av våra 15 C/D-kurser i
Ej i stor utstr förutom på de
företagsexkl de kurser som ges på
företagsekonomi som erbjuds kurser som ges på eng och
ekonomi
eng
under 2001 går 10 st på
det intern ek progr där stud
(UMU)
engelska för att även kunna
måste skriva C/D-uppsatser
följas av utbytesstudenter från på eng. Ibl skriver stud
andra länder.
frivilligt på eng
Handelshögskol
GU: Und på eng i ett antal
Intern ek prog C/D uppsatser
an (UMU)
kurser på C/D-nivå. Planerar
på eng. Skrivs på eng om u
starta u på eng på några
är på eng
moment på A -nivå för
utbytesstud och intern ek prog
Socialhögskolan Ca 20 % på eng
Ingen del
Ca 10 % på eng
Avh skrivs normalt på
(LU)
F-sem: ingen del
sv. Disp sv
Etnologiska inst 1–20: 100 % Varierar med 21–40: vissa
Mest eng, f
Sällan på GU. Andra språk,
Oftast på sv med eng
(LU)
nordi 21–40: kursteman,
delar 61–80:
sem eng på
skandin, enstaka falla ty
sammanf. Någon på eng,
75 % eng
men mest
mer eng
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ngn fra. Disp oftast på sv
41–60: 50 % eng
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På 41–60nivå
F sem när
20–25 % av kand och mag
Ingen uttalad praxis, en
ga inst (LU)
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ett antal kurser, gästför/gästfo upps på eng, ökande andel,
alltfler väljer att
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6/8 alt, ett
r
da och no skriver på sitt
publicera sig på eng.
mag nivå
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modersmål
Sammanf på sv ej krav,
dock ofta art i svensk
tidn/tidskr i samma
ämne. Disp oftast sv
beror dock på opp

Förkortningar: UMU = Umeå universitet, LU = Lunds universitet, GU = Göteborgs universitet, HKR =
Högskolan i Kristianstad

5.3.3.1 Förhållandet mellan svenska och engelska på grundutbildning och
forskarutbildning
De flesta av institutionerna uppger att anglifieringen av kurslitteraturen på grundkurserna är
svag. Redan på B-nivå ökar dock den engelskspråkiga litteraturen avsevärt. Det finns också en
tendens till ökning ju högre upp i utbildningen man kommer, från nästan ingenting till mellan
80–100 %. Socialhögskolan (LU) skiljer ut sig med en betydligt lägre andel, ca 20 %.
(Institutionen för företagsekonomi, UMU, anger också samma låga andel, men det beror på att
den till skillnad från övriga institutioner har uppskattat andelen utan att räkna de kurser som
ges på engelska.) Inte heller inom juridik (GU) är den engelskspråkiga kurslitteraturen särskilt
omfattande.
En ytterst liten del av undervisningen på grundutbildningen sker på engelska. Merparten av
institutionerna uppger att en del kurser på C/D- nivå kan hållas på engelska vid behov, vilket
innebär att kursen hålls på engelska om någon icke-svenskspråkig student deltar eller en
gästföreläsare/gästforskare håller i kursen. Få institutioner erbjuder explicit kurser på
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engelska, men p.g.a. utbytesstudenter kan kurserna svänga över och innehålla en del moment
på engelska.
När det gäller elevernas egen textproduktion är engelskan nästan obefintlig. En del väljer
dock att skriva sina C/D-uppsatser på engelska. Vid statsvetenskapliga institutionen (LU)
uppges att ca 20–25 % väljer att skriva kandidat- och magisteruppsatser på engelska och att
andelen verkar växa. På de kurser som explicit erbjuds på engelska, t.ex. kurserna på det
internationella ekonomprogrammet, krävs dock att studenterna skriver på engelska.
På forskarutbildningsnivå gäller engelskspråkig kurslitteratur till i stort sett 100 %. Även
undervisning och seminarier hålls i större utsträckning på engelska, men är ofta reglerad efter
behov. Det mesta av den vetenskapliga produktionen inom forskarutbildningen sker på
engelska. Det finns inga tvång eller regler för vilket språk doktorsavhandlingar ska författas
på, men de flesta doktorander skriver på engelska. På Socialhögskolan och Etnologiska
institutionen i Lund samt på Juridiska institutionen i Göteborg skrivs dock avhandlingarna
normalt på svenska. Även disputationerna i dessa ämnen hålls oftast på svenska.
Socialantropologiska institutionen är dock den enda av institutionerna som uppger krav på
sammanfattningar på svenska.

5.3.3.2 Attityder och motiv till språkvalet
De flesta tycker att engelska innebär något positivt, men anglifieringen ses också som något
oundvikligt. Anledningarna är främst två: det internationella studentutbytet och deltagandet i
den internationella vetenskapliga diskussionen. Exempelvis juridiska institutionen som endast
håller ett fåtal kurser på engelska uppger att anledningen i första hand är utbytet inom
Erasmus-Socrates. Studierektorn svarar att institutionen måste kunna erbjuda utländska
studenter kurser för att kunna skicka iväg de svenska studenterna. Hon tillägger att
användningen av engelska faktiskt har ökat bland annat p.g.a. Sveriges medlemskap i EU. Nu
finns det t.ex. en kurs som heter ”comparative law”, där man jämför det svenska systemet
med utländska, och sådana kurser hålls ofta på engelska med en stor del litteratur på engelska.
Kurser av det slaget fanns inte tidigare. Studierektorn påpekar dock att även om också
juridiken går mot en ökad användning av engelska, kan utvecklingen i den riktningen endast
gå till en viss gräns eftersom grunden finns på svenska, i lagar etc.

5.3.3.3 Svårigheter och konsekvenser…
Att engelskan alltmer stärker sin ställning som det dominerande vetenskapliga språket är dock
inte problemfritt. Av svaren att döma verkar medvetenheten kring svårigheter och negativa
konsekvenser överlag vara relativt stor. Den språkliga situationen, dess förutsättningar, villkor
och krav har i varje fall uppmärksammats av de personer som har svarat på frågorna på de
olika institutionerna. Diskussionen kring språkfrågor berör flera olika aspekter och tar upp
frågor av skilda slag.

…för lärare och studenter
Vid etnologiska institutionen i Lund anser man att även om många idag behärskar engelska
relativt bra utgör engelskan i viss mån ett hinder och begränsar lärare och studenter i en del
sammanhang. Många av institutionerna kommenterar att alla inte uppskattar att bli
undervisade på engelska och att det också finns en del lärare som undviker att undervisa på
engelska. På journalisthögskolan i Göteborg instämmer man i detta och uppger att lärarna
känner sig begränsade då exemplifieringar och precision blir sämre. En studierektor anser
också att många lärare överskattar sina kunskaper i engelska vilket i vissa fall allvarligt
påverkar själva undervisningen. Även studenter överskattar inte sällan sin förmåga att skriva
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på engelska, vilket leder till att uppsatser kan bli sämre än nödvändigt. En del studenter
känner sig hämmade av att behöva yttra sig på engelska. Vid företagsekonomiska
institutionen i Umeå har man uppmärksammat att engelskan för en del studenter innebär
större problem att hänga med i undervisningen och det gäller inte bara svenska studenter utan
också utländska. En del lärare upplever också att seminariediskussioner inte når samma
vetenskapliga nivå när de förs på engelska istället för svenska. På handels i Umeå poängterar
studievägledaren att många studenter faktiskt har som mål att vara nationellt verksamma och
att dessa känner både rädsla och motstånd inför att behöva läsa kurser med stora inslag på
engelska.
Vid institutionen för freds- och utvecklingsforskning (GU) ser man också en annan
konsekvens, nämligen att engelska som det enda dominerande vetenskapliga språket
begränsar den språkliga spridningen i valet av kurslitteratur. Man poängterar också att det blir
allt viktigare att behålla svenskan på grundnivå eftersom många studenter har utländsk
bakgrund, och för dessa är engelskan i bästa fall deras tredje språk. Denna aspekt har även
uppmärksammats vid kvinnovetenskapligt forum i Umeå. Man befarar att forskare sätter
likhetstecken mellan engelskspråkig litteratur och internationell debatt. Professor Thurén
säger: ”Det finns många andra språk i världen och debatt förs på dem också! Vi kanske inte
kan lära oss mängder av språk, men det räcker att till en början vara medveten om att de finns
och att det som debatteras på andra språk kan vara precis lika relevant för oss i Sverige som
det som sägs på engelska. Man kan t.ex. vara mer på alerten vad gäller att söka efter texter
från olika länder som finns översatta till engelska.” Thurén anser att vi idag har vi en sorts
kolonial situation och inte sällan en underdånig inställning gentemot allt som kommer från
engelsktalande miljöer.

…för svenskans ställning
En annan viktig aspekt som tas upp är hur engelskan påverkar svenskans ställning som
vetenskapligt språk. Presentationer och diskussioner är starkt influerade av engelskan
eftersom studenterna i många fall saknar uttryck och facktermer på svenska. Vid JMG (GU)
uppges att studenterna varken har eller förstår svenska begrepp. Vid flera institutioner (t.ex.
företagsekonomi och samhällsvetenskap i Umeå, ekonomi i Kristianstad) har studenternas
bristande förmåga att uttrycka sig korrekt i skriftliga sammanhang på svenska diskuterats. En
del klagar på att engelska uttryckssätt och skrivsätt tar över också när studenterna skriver på
svenska, t.ex. betydelselån och konstruktionslån. En institution tar upp sambandet mellan
inlärning och språkkunskaper (JMG, GU). Studenterna kan hämmas i sin inlärning genom att
inte få möjlighet att utveckla sina tankar på sitt eget modersmål.

5.3.3.4 Sammanfattning
Även många av de samhällsvetenskapliga ämnena innebär mycket engelska. Allmänt sett är
dock andelen engelska något mindre i jämförelse med ämnen inom teknik, naturvetenskap och
medicin. Andelen engelska ökar överlag ju högre upp i studierna man kommer. Det gäller
framför allt kurslitteratur på engelska. Väldigt lite undervisning är på engelska på
grundutbildningsnivå, och studenterna skriver det mesta på svenska. Ett fåtal studenter skriver
C/D-uppsatser på engelska. Även på forskarutbildningsnivå är användningen av engelska
generellt sett något mindre än inom naturvetenskapliga ämnen. På de flesta institutioner skrivs
dock avhandlingarna på engelska. Det verkar dock råda en viss skillnad mellan olika
institutioner/ämnen. Juridik och sociologi har t.ex. överlag en förhållandevis liten andel inslag
av engelska inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Här skrivs t.o.m. de flesta
avhandlingar på svenska.
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Av svaren att döma är den språkliga medvetenheten förhållandevis stor och diskussioner kring
språkfrågor verkar ske i relativt stor omfattning. Här finns en betydande skillnad mellan de
samhällsvetenskapliga institutionerna och de teknisk- och naturvetenskapliga institutionerna.
På frågan om hur man ser på trenden att engelskan alltmer tar över som det vetenskapliga
språket, ges nyanserade och reflekterande sva r. Man funderar över och är medveten om både
fördelar och nackdelar samt diskuterar negativa konsekvenser ur flera perspektiv.

5.3.4 Teologi
5.3.4.1 Förhållandet mellan svenska och engelska på grundutbildning och
forskarutbildning
Det mesta av kurslitteraturen vid teologiska institutionen i Lund är på engelska. Däremot sker
större delen av undervisningen på svenska på både grundnivå och forskarutbildningsnivå.
Varje läsår hålls mellan 1–3 kurser på engelska, och förutom dessa förekommer en del
seminarier på engelska då icke-svenskspråkiga gäster deltar.
När det gäller studentproducerat material på grundnivå, så skrivs det mesta på svenska. Varje
större uppsats ska dock ha en sammanfattning på engelska.
Avhandlingsspråket är till stor del engelska och i mer sällsynta fall tyska. Det finns dock inga
krav på sammanfattningar på svenska.

5.3.4.2 Attityder och motiv till språkvalet
Anledningen till att det mesta av kurslitteraturen är på engelska anges vara att ämnena är
internationella och att det är ett önskemål från studenterna som inte vill läsa tyska som ju
annars är ett dominerande språk inom teologin.
Att engelskan är det vetenskapliga språket i många sammanhang anses självklart och
oundvikligt. Studierektor J säger: ”här gäller samma attityd som man kan ha till väderleken:
vad ska man göra åt det?” Det är självklart att arbeta i en engelsktalande miljö. Svenskan är
ett minoritetsspråk.
Det mesta av undervisningen sker på svenska, men diskussionen om studenternas
språkkunskaper pågår alltid. ”Vi vill skapa en miljö som förbereder för internationalisering
och där ingår självfallet kunskaper i engelska och tyska.”

5.4 Vad säger andra berörda parter?
5.4.1 Svenska universitetslärarförbundet (SULF)
Hur ser man på användning av främmande språk, främst engelskan, i grundutbildning och
forskning inom SULF?
SULF, genom förbundsdirektör Göran Blomqvist, står för en positiv inställning när det gäller
användning av engelska i grundutbildning och forskning. Blomqvist understryker dock att
många lärare och studenter inte kan behandla engelska lika lätt och säkert som sitt modersmål
och detta måste man givetvis ta hänsyn till. Han tillägger att som facklig organisation bevakar
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SULF medlemmarnas fortbildningsbehov också när det gäller att undervisa på främmande
språk. Men i detta avseende behövs mycket göras, menar Blomqvist. Han påpekar också att en
fördel med undervisning och grupparbeten på engelska är att svenska studenter får vänja sig
på hemmaplan, vilket kan underlätta studier i andra länder.
SULF har ingen skriftlig policy i frågan, men Blomqvist hänvisar till avsnittet om
internationalisering i SULFs utbildningspolitiska program. I programmet förespråkas en
internationell undervisningsmiljö som är attraktiv även för de bästa studenterna från andra
länder. Man antyder att en sådan miljö måste skapas för att den svenska högskolan ska kunna
hävda sig på sikt. På både grundutbildning och forskarutbildning ska strävan vara att utveckla
nätverk med utländska universitet i syfte att underlätta den internationella rörligheten bland
studenter och doktorander. En grundläggande förutsättning för att locka utländska studenter
framhålls vara ökad tillgång på undervisning på engelska.
Björn Mirat på SULF i Stockholm kompletterar med en lite annan synvinkel i språkfrågan.
Mirat påpekar att det ju är praktiskt att använda engelskan, men att det också är
bekymmersamt på det sättet att ett enda dominerande språk inverkar begränsande på
kunskaper i andra främmande språk. Kunskaperna minskar helt enkelt. Mirat uppger att färre
studenter läser språk på universitetet idag och det gäller även engelska. Han hänvisar till
sökbilden som är påtagligt ny när det gäller främmande språk. Det har också samband med att
gymnasieelever läser färre språk, tror Mirat.

5.4.2 Utbildningsdepartementet
Hur ser man på användningen av engelska, d.v.s. engelskans alltmer dominerande ställning, i
högre utbildning och forskning från den politiska sidan?
Nordin på universitets- och högskoleenheten svarar att det politiska budskapet är att den
internationella rörligheten bland studenter, doktorander och forskare är något positivt, och att
utbildningsdepartementet uppmuntrar och stöder en fortsatt utveckling i den riktningen. Att
anglifieringen inom högre utbildning och forskning skulle vara ett problem har aldrig
framförts från utbildningsdepartementet. Nordin hänvisar till regeringens nya
forskningspolitiska proposition (forskning och förnyelse 2000/01:3) och utredningen
Advantage Sweden (SOU 2000:92) där detta budskap är tydligt. I propositionen lämnar
regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning år 2001–2003. Nordin sammanfattar att
grundtanken i propositionen är att svensk forskning måste bli bättre på att prioritera och
profilera sig, satsa på unga forskartalanger och bygga upp konkurrenskraftiga
forskningsmiljöer. En förutsättning för att uppnå detta är att den nationella och internationella
rörligheten inom forskarvärlden förbättras och ökar. Det är också detta som diskuteras i
utredningen Advantage Sweden, d.v.s. hur vi ska kunna öka inflödet av utländska studenter
och doktorander. En naturlig förutsättning för att öka inflödet av utbytesstudenter och
utländska doktorander är att andelen undervisning på engelska måste öka. Lärosäten och så
gott som hela forskarsamhället stöder denna trend, menar Nordin och tillägger: ”Denna
utveckling kan man ju tycka lite vad man vill om men personligen tycker jag nog att det är
bra. Äntligen är vi på väg mot någon form av internationellt gångbart språk. Jag har mycket
svårt att förstå den språkpolitik som förs i t.ex. Frankrike.”
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5.5 Diskussion
Att högre utbildning och forskning är en domän där engelska används frekvent är tydligt.
Andelen engelska varierar dock mellan olika fakulteter och institutioner. Överlag har
anglifieringen nått längst inom naturvetenskap, teknologi och medicin. Inom dessa
vetenskaper har engelska sedan lång tid en självklar ställning som vetenskapligt språk. Juridik
är det ämne som mest utmärker sig för sin låga andel engelska, både på grundutbildningsnivå
och forskarutbildningsnivå. Även i sociologi och på Lärarhögskolan används engelska relativt
lite.
Vidare finns det en klar tendens till ökad användning av engelska ju högre upp i utbildningen
man kommer. På de flesta forskarutbildningarna dominerar engelskspråkig kurslitteratur,
undervisning och seminarier är på engelska och studenterna skriver rapporter, artiklar och
avhandlingar på engelska. Ett fåtal institutioner kräver sammanfattningar på svenska. Inom
många ämnen är dock en stor del av kurslitteraturen engelskspråkig redan på
grundutbildningsnivå, framför allt kan andelen på engelska öka drastiskt efter den första
grundkursen. Det sker dock ingen systematisk undervisning inom grundutbildningen på
engelska med undantag för de kurser som har specifik internationell inrik tning eller som i
första hand vänder sig till utländska studenter. Det verkar heller inte finnas någon vilja från
lärare eller studenter till ökad användning av engelska på grundutbildningsnivå. Tvärtom
uppger lärare att de helst undervisar på svenska så långt det är möjligt, och studenterna läser
helst kurslitteratur på svenska om de får välja.
Det verkar dock finnas en tendens till ökad användning av engelska inom alla områden, t.o.m.
inom juridiken. Budskapet uppifrån är tydligt: den nationella och internationella rörligheten
inom forskarvärlden måste förbättras och öka. I en statlig utredning diskuteras specifikt hur
inflödet av utländska studenter och doktorander ska kunna öka. En av grundförutsättningarna
för en sådan utveckling är att erbjuda fler kurser på engelska. Också i universitetslärarnas
utbildningspolitiska program förespråkas en internationell undervisningsmiljö. Det antyds
t.o.m. vara ett krav för att den svenska högskolan ska kunna hävda sig på sikt.
Vid ett flertal institutioner, både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga, har en del
problem uppmärksammats som har samband med att engelskan i allt fler sammanhang och
situationer är det vetenskapliga språket på universitet och högskolor i Sverige. Diskussionen
kretsar kring undervisningssituation och inlärningsaspekter, kunskaper i engelska och svenska
samt konsekvenser för svenskan som vetenskapligt språk.
När det gäller undervisningsaspekten uppges ett visst motstånd från lärarnas sida. Många drar
sig för att undervisa på engelska. En allmän uppfattning är att man undervisar bättre på det
språk man behärskar bäst. Man har märkt att undervisning på andra språk (läs: engelska)
påverkar kommunikationen mellan föreläsare/lärare och studenter; både lärare och studenter
känner sig mer hä mmade inför att diskutera på engelska och diskussionen når ofta inte samma
vetenskapliga nivå. En del påpekar att det inte bara är kommunikationen som hämmas i detta
sammanhang utan även inlärningen genom att studenterna inte får utveckla tankar på sitt eget
modersmål (för samband mellan inlärning och språkkunskaper, se även föregående avsnitt om
”skola”). Dessutom uppges att många lärare och studenter överskattar sina kunskaper i
engelska och därmed kanske lite väl lättvindigt överger svenskan till förmån för engelskan.
En annan konsekvens av engelska som ”det enda” vetenskapliga språket är att det begränsar
behovet, användningen och kunskaper i andra främmande språk. Det påverkar valet av
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kurslitteratur och det kan medföra en viss likriktning för vetenskaplig debatt om likhetstecken
sätts mellan engelskspråkig litteratur och internationell debatt. Även behovet av ett svenskt
vetenskapligt språk kan te sig mindre viktigt i en värld där engelska är det enda gångbara
vetenskapliga språket.
En annan aspekt som har uppmärksammats från många institutioner är studenternas luckor när
det gäller begreppsuppfattning och svensk terminologi samt studenternas oförmåga att
uttrycka sig korrekt i skriftliga sammanhang. Någon konstaterar att studenterna varken har
eller förstår svenska begrepp. Någon annan tycker det är sorgligt att studenterna inte längre
har ett svenskt vetenskapligt språk.
Här verkar dock diskussionen stanna upp. Problem har uppmärksammats och en viss oro har
väckts. Det är dock svårt att säga hur stor den språkliga medvetenheten är överlag. Det verkar
som om diskussionen stannar mellan ett fåtal kollegor på de olika institutionerna. Det finns
inget som tyder på att det förekommer diskussioner av detta slag mellan institutioner eller ens
mellan representanter för olika ämnen inom samma institution.
Man kan också konstatera att diskussionen stannar vid ett ”så här är det” och ”det är ju
oroväckande på något vis”. Det verkar vara få som ens funderar över konkreta åtgärder för att
på grundutbildningen underlätta och förbereda studenterna på mötet med engelskan, eller för
att vidmakthålla svenskan som vetenskapligt språk på forskarnivå.
Till sist bör också det nära samband som föreligger mellan skola och högre utbildning
understrykas. Internationalisering och undervisning på engelska innebär samma
problemställningar och ställer liknande krav på lärare och elever/studenter oavsett vilken nivå
det gäller. Det skulle förmodligen vara fruktbart med ett aktivt samarbete mellan skola och
högskola. På högre nivå märks problem och konsekvenser av ett utarmat nationellt språk
tydligare och språksituationen på universitet och högskola avspeglar sig i viss mån på
språksituationen inom skolan, i varje fall när det gäller attityder till språk och de
språkkunskaper gymnasieelever uppfattar att de bör ha för att klara studier på högre nivå.
Likaså är högskolor och universitet beroende av skolan eftersom en lyckad skolgång och i
detta fall goda språkliga kunskaper i svenska och engelska är avgörande för studenternas
studieresultat. Att gemensamt utarbeta riktlinjer för åtgärder för att underlätta och förbereda
elever/studenter för studier på engelska, och för att främja svenskans ställning inom
vetenskapen, kanske skulle kunna bli en succé.
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6. Arbetsliv
6.1 Inledning
Mer än 10 % av de anställda i Sverige jobbar i utlandsägda företag, och hela 19 % av de
anställda i den privata sektorn arbetar i utlandsägda företag, enligt en utredning från Institutet
för tillväxtpolitiska studier, ITPS. Enligt en artikel i SvD:s näringslivsdel den 26 juni 2001
ökar antalet anställda i utländska företag snabbt. Det uppges att det förra året var över 5 500
utlandsägda företag i Sverige med nästan 450 000 anställda (ca 11 % av alla anställda).
Samtidigt byter allt fler företag koncernspråk till engelska. Denna utveckling måste påverka
villkoren för de anställda, inte minst i språkligt avseende. Vad innebär det för de anställda att
ett företag har engelska som officiellt företagsspråk i stället för svenska? Påverkas
arbetsinsatsen av att man inte arbetar på sitt modersmål, d.v.s. gör man ett lika bra arbete när
man inte kan använda sitt modersmål? Och varför byter företag koncernspråk från svenska till
engelska?
Det finns bara ett mycket begränsat material om dessa frågor. En rundringning bland Sveriges
20 största företag har visat att 17 stycken har engelska som koncernspråk (Hedlund 2000).
Vidare har en enkätundersökning visat att 26 av 55 större företag har engelska som
företagsspråk (Josephson & Jämtelid 2000). Det finns dock ingen samlad bild av i vilken
utsträckning engelska verkligen används inom företagen, t.ex. vilka som använder engelska, i
vilka situationer och hur detta eventuellt påverkar arbetet. En anställd hos Framfab säger:
”Det är klart att det gick snabbare att läsa informationen i mejlen förut, när det var på
svenska” (Hedlund 49/2000). Scanias informationschef Magnus Hahn anser inte att
engelskan har slagit igenom så mycket som förväntat. Det har tydligen visat sig vara svårt att
få utländska chefer till Sverige och Hahn anger att det var då man hade tänkt att använda
engelska. NCCs informationschef Hans-Olof Karlsson tar upp en annan aspekt i frågan genom
att påpeka att kunskaperna i engelska i många länder är låg. Karlsson anger att informationen
då går ut på landets eget språk, med endast en sammanfattning på engelska (Hedlund
49/2000).
Idag finns det inget som tyder på att en domänförlust för svenskan skulle vara nära
förestående inom näringslivet. Men studier och debatt visar att parter inom näringslivet inte
har något emot att byta till engelska. Tanken är att det ska underlätta om engelska används i
många sammanhang och det anses också viktigt för att vidga företagens marknad.
Arbetsliv, som denna del av utredningen har fått kallas, är en viktig domän att diskutera i
språkpolitiskt avseende. Avsnittet innehåller en redogörelse för språkval i svenskt arbetsliv
utifrån de undersökningar som har gjorts, ett blygsamt försök att beskriva språksituationen på
några svenska företag utifrån ett antal telefonintervjuer och artiklar samt en genomgång av ett
antal större företags hemsidor. Däremellan finns också ett litet inslag om vad det kan innebära
att arbeta på ett annat språk än modersmålet. Till sist redovisas svaren på de frågor som jag
har ställt till några av arbetsmarknadens parter.
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6.2 Språkval i svenskt arbetsliv
6.2.1 Några undersökningar
Några mindre undersökningar har gjorts. Här följer en sammanfattning av de viktigaste
resultaten.
Jämtelids (1998) och Johanssons (1997) undersökningar gäller främst språkbruket på
chefsnivå. Jämtelid studerar skrivandet på Electrolux, där koncernspråket är engelska.
Undersökningen visar att det på chefsnivå till stor del både skrivs och talas på engelska. (Den
engelska som används vid interna möten etc. kallas inte sällan ”bad English”, eftersom
språket är avsiktligt enkelt så att även den som är svag i engelska ska kunna följa med.)
Johansson följer i sin studie en avdelningschef på ett verkstadsföretag, under två dagar.
Företaget är en del av en koncern som har engelska som koncernspråk. Under dessa två dagar
bestod avdelningschefens användning av engelska av läsning av några texter. Själv
uppskattade dock chefen att han normalt talade engelska mellan tre och tio gånger i veckan.
En enkätundersökning på ett annat företag med engelska som koncernspråk visar att
användningen av engelska ökar ju högre befattningen är och att användningen av engelska är
vanligast i skrift, t.ex. i e-brev och rapporter (Andersson 1998). En klar majoritet anger att de
talar mer svenska än engelska, medan en knapp majoritet skriver mer svenska än engelska.
Hela 70 % säger sig använda engelska dagligen. 17 % anger att de inte alls använder
engelska.
En annan undersökning bygger på ett antal intervjuer med medarbetare på olika nivåer i ett
stort svenskt företag (Andersson & Nilsson 2000). Chefer och tjänstemän angav att de
dagligen använde engelska. För andra medarbetare var användningen inte lika frekvent.
Studien visar också att övergången till engelska sker lättvindigt. Det fanns t.ex. inga
anvisningar om i vilka situationer svenska respektive engelska skulle användas eller vilken
engelska som bör brukas, brittisk eller amerikansk. Medarbetarna hade heller inte fått någon
särskild utbildning för att förbättra sina språkkunskaper.
Undersökningarna antyder att engelska som arbetsspråk i svenska företag kan relateras till den
befattning en person har på företaget; ju högre position desto mer engelska. Dessa tendenser
bekräftas av Josephsons och Jämtelids enkätundersökning (2000). Undersökningen ger en
översikt över språkval och språkbruk på arbetsplatserna i Sverige idag. 55 stora eller
medelstora företag svarade på enkäten. Av dessa uppgav 26 stycken, d.v.s. nästan hälften, att
de har engelska som koncernspråk, 15 stycken uppgav svenska och resterande 14 avstod från
att svara. Resultaten från denna undersökning visar i överensstämmelse med de tidigare att
engelska som arbetsspråk dominerar på chefs- och tjänstemannanivå. Studien visar också att
valet av företagsspråk i praktiken inte får några nämnvärda konsekvenser på arbetarnivå. Det
är alltså ingen större skillnad avseende språkbruket mellan företagen på arbetarnivå.

6.2.2 Språkbruk/språkval på företag – vad säger berörda parter?
Följande avsnitt bygger på telefonintervjuer med företag som har engelska som koncernspråk.
Enligt Veckans Affärer (49/2000) har Cell, Framfab, Micronic Laser Systems, Kamera
Interactive och LGP Telecom nyligen bytt språk från svenska till engelska. Det är intressant
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att höra vad dessa företag har att säga om språkvalet. Jag har fått tag i representanter för Cell,
LGP och Kamera.

6.2.2.1 LGP Telecom
S motiverar engelska som koncernspråk på LGP med att företaget har många dotterbolag
utomlands. Att ha engelska som koncernspråk underlättar kontakten med dessa. Vad innebär
då övergången i praktiken för den svenska organisationen? S svarade med eftertryck att det
var mycket korkat att fråga vilket språk de anställda talar till vardags med varandra. S uppger
att för de anställda på LGP är det ingen större skillnad att koncernspråket idag är engelska. S
tillägger att ett företags språkbyte nog avspeglar sig mer för de anställda om t.ex. företagets
VD är utländsk. Vidare har det inte funnits någon vidareutbildning för personalen på företaget
i samband med språkbytet. Det verkar inte ens ha diskuterats. S förklarar att de som arbetar på
företaget förväntas behärska engelska.

6.2.2.2 Cell Consulting Group AB
L uppger att i och med att företaget blir en alltmer internationell koncern ökar behovet av ett
gemensamt språk. De icke-svenska delarna ska kunna känna att företaget är internationellt,
inte svenskt. Det har kommit synpunkter från de utländska dotterbolagens representanter att
de tycker att företaget är väldigt svenskt.
L uppger vidare att intern kommunikation på företaget sker på både svenska och engelska
beroende på situation och sammanhang. För övrigt används engelska främst i projekt som är
gränsöverskridande. L arbetar själv med sådana projekt och där sker all kommunikation på
engelska eller både engelska och svenska.
När det gäller konsekvenser av språkbytet svarar L att det är självklart att språkbytet har
påverkat den svenska organisationen. L uppger att engelska som koncernspråk inverkar i viss
mån negativt på svenskarnas förståelse och uttrycksförmåga. L tillägger att väsentlig
information därför alltid går ut på både svenska och engelska. Så vitt L vet finns det dock inga
exempel på att anställda inte skulle ha klarat vissa arbetsuppgifter p.g.a. bristande
språkkunskaper. En del anställda tycker det är jobbigt att ta till sig engelska. Däremot är man
överlag mycket positivt inställd till språkbytet inom de icke-svenska delarna av företaget.
(Man prioriterar alltså företagets internationella organisation.) Vidareutbildning har
diskuterats men inga åtgärder har ännu vidtagits.

6.2.2.3 Kamera Interactive
Kamera Interactive är inte ett så stort företag så språkbytesprocessen var ganska enkel, uppger
D. Att byta koncernspråk låter mer formellt än det är i detta fall, menar D. Språkbytet grundar
sig på att företaget har kontor utomlands. Man ville att kommunikationen internt skulle
fungera så effektivt som möjligt. Det är väldigt tidskrävande att arbeta på flera språk och hålla
på att översätta. Sedan ska det ju finnas utrymme för varje lokalkontor att vara så
kundanpassat som möjligt. Internt i Sverige sker t.ex. det mesta av mejlkontakten på svenska.
Broschyrer, visitkort och hemsidor är däremot på engelska.
D uppger att det inte finns några speciellt utarbetade riktlinjer för när svenska respektive
engelska ska användas. Det finns inga speciella kommunikationssituationer där det uttalat
krävs att svenska ska användas för att underlätta förståelsen. Det finns dock vissa skriftliga
dokument som alltid är på svenska, t.ex. anställningsavtal i Sverige och en del
bolagsinformation som PRV hanterar. D tillägger att det är ju lag på det. Men, som sagt, man
uppmuntrar till lokalanpassning. Företaget ska dels vara effektivt internt, dels kundanpassat.
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D uppskattar att 50 % av arbetet sker på engelska och 50 % på svenska. När det gäller möten
och föredragningar sker de på engelska om någon av deltagarna är engelskspråkig, även om
det bara är en enda person. Protokollen skrivs vanligtvis på engelska.
D uppger att det i vissa fall kan det vara hämmande att ha möten på enge lska. Det är svårare
att uttrycka sig. D tror också att man arbetar långsammare på engelska, men att den tiden
tjänas igen eftersom man slipper översätta.
D uppger vidare att alla anställda påverkas mer eller mindre av att engelska nu är företagets
koncernspråk. De flesta skriver i varje fall på engelska, säger D. När det gäller
vidareutbildning finns det ett visst behov, men D understryker att det är väldigt individuellt
och tillägger att företaget inte är tillräckligt stort ännu för att en specifik strategi för
vidareutbildning ska behöva utarbetas.

6.2.3 Andra företag
6.2.3.1 Pharmacia
Pharmacia ägs idag till 90 % av amerikanska investerare, medan den svenska ägarandelen
endast är 4,7 %. 165 000 svenskar är aktieägare i företaget och aktien skulle därmed kunna
kallas en folkaktie. Sverige är också förhållandevis välrepresenterat i styrelsen, fyra av femton
är svenskar. Det sitter också flera svenskar i koncernledningen.
För första gången i Pharmacias 90- åriga historia har man beslutat att inte skicka ut årsredovisningen på svenska, bara på engelska. Detta förklaras av kostnads- och miljöskäl. Man
vill inte distribuera trycksaker i onödan. De som önskar den svenska versionen hänvisas till
Pharmacias hemsida, men där finns inga bilder, tabeller eller dyl (Sunesson 2001-03-29).
Sunesson meddelar per e-brev att han inte känner till fler bolag som liksom Pharmacia har
skickat ut sin årsredovisning enbart på engelska. I varje fall bland de största börsbolagen i
Sverige är samtliga redovisningar på svenska, även hos utländska bolag som Astra Zeneca
och Autoliv. Även på Börsens informationstjänst (BIT) meddelar man att så vitt de vet så ska
alla bolag ha sina årsredovisningar på svenska oavsett om de skickar ut dem eller ej.

6.2.3.2 Ericsson
Ericsson är verksamt i cirka 110 länder och koncernspråket är engelska, ”American English”.
En anställd på Ericsson i Sverige anger att ”American English is the corporate language of
Ericsson worldwide. Each company may also use the official language or languages of the
country in which it operates”.
Det faktiska språkvalet på Ericsson i Sverige anges också vara amerikansk engelska för
samtliga, såväl chefer som anställda. Engelska används som arbetsspråk, dels därför att
Ericsson har en stor del av sin verksamhet utanför Sverige, dels därför att många anställda är
på kontrakt från utlandet. Engelska används i all typ av kommunikation, men speciellt när det
gäller kontakten med lokala bolag och utländska kunder. Vid interna möten med endast
svenskar används svenska, men protokoll skrivs oftast på engelska. Offerter till kunder är
vanligtvis på engelska och kan ibland översättas till annat språk. Interna kurser finns på både
svenska och engelska. Allt kursmaterial är dock på engelska.
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6.2.4 Språkval på hemsidor
Tabell: Genomgång av ett antal större företags språkval på deras hemsidor
Företag
Adcore

Adress8
.se/.com

Astra Zeneca
Atlas Copco

se och . com
.se/.com

Startsida
svenska

Språk efter startsida
Om adcore text på
engelska (adressen är
då .com)
svenska
Svenska möjligt

Kommentar

Allt under seadressen är på
svenska, all info
möjlig på sv
Svenska
Företagsfakta på eng

Från com-adressen kan
välja andra länder och
språk

Engelska

Vissa delar på svenska;
exjobbskatalog, lediga
jobb, om Scanias
gymnasium
Kan välja engelska
längre in på hemsidan
Kan välja den
internationella sidan

NCC

svenska
Kan byta till eng
Svenska, väljer
mellan olika språk
direkt
.se/.com
Svenska med kolumn Reklam för produkter Text om företaget
på engelska
på svenska
endast på
internationella
adressen.
.se/.com
svenska
Det mesta på
Det som enbart rör E i
engelska.
Sverige är på svenska;
Företagsfakta,
jobb, studenter.
nyheter, pressinfo etc
är på eng
.se/.com
Svenska, kan välja
Svenska,
mellan 7 olika språk
företagsfakta dock på
direkt
eng
.se/.com
Svenska
Svenska
.se
Engelska
Engelska
.se (com-adr leder dir Svenska, väljer direkt Svenska möjl
till se-adressen)
sv el eng
.se/.com
Engelska
Engelska
Texten under rubriken
”employment” är på
svenska
.se
Väljer svenska el eng
direkt
.se
Svenska
Svenska
Kan välja engelska

Nokia

.se/.com

Svenska

Pharmacia
SAS

.se/.com
.net (se-adr leder
direkt till net-adr

Scania

.se/.com (adresserna
leder till exakt
samma sida)

Svenska
Rubriker på eng, text
under på sv, sedan
eng igen om man
klickar vidare
Engelska

SEB

.se

Svenska

Svenska

SKF

.se/.com

Svenska

Svenska

SSAB, svenskt stål

.se/com (exakt
samma sida)

Likvärdiga

Tieto Enator

.se/.com

”Swedish Steel”,
väljer direkt svenska
el engelska
Svenska

Electrolux

Ericsson

Framfab

Investor
Kamera Interactive
Kinnevik
LGP Telecom

Micronic Laser Systems

8

All info är möjl på
sve

Mkt liten del text på sv

Kan välja andra länder
och språk

En webbadress som avslutas med .se visar att det är ett svenskt företag. En allmän uppfattning är att om ett
företag vill ha en seriös företagsprofil ska man ha en se-adress. Tydligen är det lättare att få en com-adress och
då kan företaget välja vilket namn eller vilka ord som helst i adressen. I en se-adress får endast företagsnamnet
ingå. Internationella företag har ofta både en se-adress och en com-adress (com-adressen är från början
amerikansk, alla amerikanska företag har com-adresser).
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Volvo
Ångpanneföreningen

.com (se-adr leder dir Engelska
till com-adr
.com
Svenska

Engelska
Svenska

Enda man kan få på sv
är halvårsrapporten
Kan välja engelska

Knappt hälften av bolagen (10/22) har likvärdiga hemsidor på svenska och engelska, d.v.s. där
man kan få all information även på svenska 9 . I dessa bolag har se-adresserna och comadresserna helt skilda hemsidor. De bolag som har en stor del av sin verksamhet/produktion
utanför Sverige har ofta hemsidor i varje land och på det landets språk. Då kan man ofta välja
språk och land direkt på förstasidan som för övrigt oftast inte innehåller någon nämnvärd text
på något språk, enbart logga och namn. Två bolag har ingen text på svenska, Volvo och
Kamera Interactive. Resterande företag blandar engelska och svenska, men i de flesta fall
dominerar engelskan. Företagens svenska och internatio nella webbadresser är inte skilda från
varandra på så sätt att den svenska hemsidan inte är komplett utan den engelska versionen. All
information finns helt enkelt inte tillgänglig på svenska. De texter som ofta är på svenska är
de som specifikt berör enbart företagets svenska organisation eller marknad samt
annonsliknande texter och reklam för varor. Företagsfakta, nyheter, pressreleaser etc. är oftast
på engelska.

6.3 Vad säger de som har erfarenhet av att arbeta på annat språk än
modersmålet?
En viktig del av ett företags språkbyte är frågan om hur arbetsinsatsen påverkas när man inte
får arbeta på sitt eget modersmål. En del konsekvenser har uppmärksammats på berörda
företag i Sverige, men effekterna är varken entydiga eller tydliga, vilket innebär att problemen
inte uppfattas som tillräckligt stora eller påtagliga för att vidare diskuteras eller utvärderas.
Detta kan bero på att språkbytet vid svenska företag idag påverkar arbetsvillkoren för ett
förhållandevis litet skikt av de anställda, d.v.s. främst chefer och tjänstemän. Om vi vill ligga
steget före finns det emellertid gott om andra erfarenhetskällor att undersöka. Det kan gälla
t.ex. invandrare eller utländska arbetare i Sverige eller svenskar med erfarenhet av arbete
utomlands. Inom ramen för denna utredning har det dock inte funnits tid till att genomföra en
omfattande sådan undersökning. Frågan är viktig i sammanhanget och därför har jag gjort ett
antal mindre intervjuer med personer, som mer eller mindre har råkat komma i min väg, med
erfarenhet från att inte arbeta på sitt modersmål.
Exempel 1.
E är svenska, har svenska som modersmål och har i snart två år bott och arbetat i London som
civilekonom. Hon har arbetat på ett engelskt och ett tyskt företag, men båda har haft engelska
som koncernspråk. E påpekar att förutom de rent språkliga aspekterna kan kulturen på företag
variera. Olika förhandlingssätt eller tillvägagångssätt när man gör affärer avspeglar sig också
på det språkliga uttrycket. Det blir då dubbla svårigheter.
E uppger ett antal faktorer som påverkar arbetsinsatsen negativt. Man är alltid i språkligt
underläge och man arbetar långsammare. Man hänger inte med lika bra på skämt och ironi,
vilket E tillägger är en stor del av det engelska sättet att umgås och göra affärer. Man kan
också bli osäker på sin förmåga och göra fåniga misstag som en inhemsk aldrig skulle göra. E
tycker att det kan smitta av sig på hela arbetssituationen. E menar att man har marginaliserats,

9

Nokia, TietoEnator, SSAB, SEB, Ångpanneföreningen, SKF, Astra Zeneca, Kinnevik, NCC, Atlas Copco
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då det inte är lika lätt att uttrycka sig. Man får inte riktigt fram sin person och nyanserna, och
det är mycket frustrerande, uppger E.
E uppger också några faktorer som påverkar arbetsinsatsen positivt. Man känner att man lär
sig mycket och därför vill man lära sig mer. Man kan också utmärka sig genom sin brytning,
och det menar E oftast är positivt även om det också kan vara negativt.
E understryker att språkkunskaper inte bara omfattar formella kunskaper eller sakkunskaper
på ett språk. I arbete och förhandlingar spelar talesätt, metaforer, skämt och ironi en större roll
än man tror. Och i det avseendet ligger man alltid i underläge då man inte har språket som
modersmål.
Exempel 2.
M är svensk med svenska som modersmål. M har jobbat på ett svenskt företag med
internationell inriktning i Sverige. Företaget har enge lska som koncernspråk. M uppger att
alla dokument, marknadsplaner och protokoll skrivs på engelska. Förhandlingar och möten
hålls på engelska om någon icke-svenskspråkig deltar, vilket oftast var fallet (om inte fysisk
närvaro så genom en högtalartelefon eller liknande). Man använder uteslutande engelska
titlar, och engelska ord smyger sin in lite överallt i dagligt tal.
M uppger att man är proffsigare på svenska och tillägger att alla blir hämmade på andra språk
man inte använder dagligen. Det svåra, tycker M, är att uttrycka sig själv, att förklara det man
vill och få fram det viktiga. Det är nog lättare att förstå.
Vidare har personer med svenska som modersmål med erfarenhet från företag i Schweiz,
Taiwan och Tyskland intervjuats. De uppger liknande erfarenheter och uppfattning.

6.4 Vad säger arbetsmarknadens parter?
Jag har varit i kontakt med ett antal representanter för arbetsmarknadens parter för att få
synpunkter på förhållandet mellan engelska och svenska i arbetslivet. Frågorna har antingen
diskuterats i telefon eller ställts via e-post till en rad olika organisationer. Tyvärr är
svarsfrekvensen låg. En del svar har också varit väldigt korta i form av ”vi har inte arbetat
med frågorna” eller ”vi har ingen policy i frågan”. Vidare har ett flertal hänvisat mig till andra
personer eller själva tagit kontakt med andra som kan lämna goda svar. I de flesta av fallen
har det dock visat sig att inte heller dessa personer har något att säga i frågan.
Intervjuer och svar kommer att redovisas i sammanfattningar under respektive
centralorganisation eller fackförbund.

6.4.1 Centralorganisationer och karteller
6.4.1.1 Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
Eva Sundbeck uppger att TCO inte har arbetat med de här frågorna överhuvudtaget. TCO har
alltså ingen policy eller andra synpunkter på området. Detta svar ger även Bengt Nörby, Sture
Nordh och Monica Lindblad på TCO. Av TCO:s förbund är det möjligen SIF som kan ha
diskuterat dessa frågor eftersom SIF representerar anställda inom industrisektorn där det finns
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ett antal internationella bolag som använder engelska som koncernspråk, informerar
Sundbeck.

6.4.1.2 Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO
Kim Österberg, internationell sekreterare på SACO, anger att SACO inte har någon policy i
frågan. Engelska eller franska används vid arbete med EU- frågor. ”Det har vi måst
acceptera”, säger Österberg. Enligt honom finns det heller inga tolkar i Bryssel som översätter
till svenska förutom på allra högsta nivå. På global nivå är det engelska som gäller. Österberg
vet inte heller hur det ligger till i bolagsstyrelser eller dyl. Han hänvisar till
Civilingenjörsförbundet.

6.4.1.3 Privattjänstemannakartellen, PTK
Svante Nilsson på PTK har många års erfarenhet från bolagsstyrelseutbildning. Nilsson anser
att språkfrågan är mycket viktig att diskutera eftersom det blir allt vanligare att svenska
företag har engelska som koncernspråk. Han uppskattar att mer än hälften av företagen arbetar
med någon form av handlingar på engelska, oavsett koncernspråk. Nilsson nämner företag
som Ericsson och SAAB, men påpekar att det inte bara rör sig om dessa stora internationella
företag. Till och med på Posten, som är helsvenskt, diskuterar man ett eventuellt språkbyte.
Nilsson uppger att Posten idag har avtal med företag på enge lska, likaså försäljningsavtal och
leveransavtal görs på engelska. Nilsson är dock tveksam. Han menar att man i allmänhet
underskattar problemet med att byta koncernspråk, främst p.g.a. att man tror att man kan mer
än man kan. Det är stor skillnad mellan att beställa öl på krogen på engelska och att förhandla
kring styrelsebordet, påpekar Nilsson. Han understryker att det är svårt att förstå nyanser och
ännu svårare att utnyttja nyanserna i språket. De som kan använda sitt modersmål i arbetet har
ett övertag, både rent praktiskt och psykologiskt, understryker Nilsson.

Nilsson tror också att alla mer eller mindre påverkas av att ett företag byter koncernspråk.
Såväl tjänstemän på olika nivåer som andra anställda berörs på något sätt av att
försäljningsavtal, leveransavtal etc. är på engelska. Nilsson menar att i en sådan situation
klarar man inte sitt arbete om man bara kan svenska. Alla instruktioner, information, policys
och promemorior är på engelska. Det ställer höga krav på de anställda att förändra sig.
Enligt Nilsson bör ett företag som byter koncernspråk erbjuda kontinuerlig språkutbildning,
t.ex. i form av konversationsgrupper eller intensivkurser. Nilsson berättar att i samband med
att SAAB gick över till engelska konsulterades PTK och SAAB:s respons på kontinuerlig
utbildning har enbart varit positiv. Nilsson anser dock att det är nödvändigt med ytterligare
forskning för få reda på hur det ligger till. Det är egentligen ingen som vet i vilken
utsträckning engelska används eller hur man använder spr åk på företag. Nilsson menar att
man t.ex. behöver veta på vilka nivåer beslut fattas på engelska och på vilka nivåer man
arbetar med handlingar på engelska. Det är nödvändigt för att kunna bedöma behovet av
språkutbildning samt utarbeta strategier för vidareutbildningen, menar Nilsson.

6.4.2 Fackförbund (arbetstagarorganisationer)
6.4.2.1 Ingenjörsförbundet
Lennart Alfredsson, ombudsman och förbundssekreterare på Ingenjörsförbundet, uppger att
Ingenjörsförbundet egentligen inte har några synpunkter på vilka språk ett företag använder
som arbetsspråk. Alfredsson menar att det är upp till varje företag. Behovet måste bedömas i

50

varje enskilt fall. Det beror i första hand på företagskulturen. Många företag idag har
internationell prägel och då måste ju de anställda behärska engelska i viss mån i varje fall.
Ingenjörsförbundet har inte heller någon skriftlig policy, inte ens en officiell muntlig policy.
Det finns inte särskilda bestämmelser eller avtal som behandlar företags språkval.
Alfredssons uppfattning är att det generellt är svenska språket som är det absolut dominerande
arbetsspråket på svenska företag, och det gäller även de som har en internationell prägel.
Alfredsson påpekar att svenska är det språk som gäller, kanske mer än man gör gällande. Han
berättar att han efter besök på en rad företag har förvånats över att engelska i praktiken
används så lite. Alfredsson poängterar att det snarare är diskriminering åt andra hållet.
Kvalificerade utländska ingenjörer med stor internationell erfarenhet har överlag svårt att få
jobb här i Sverige. Alfredsson förklarar det med att man på företagen fordrar en kvalificerad
svenska och antyder att det faktiskt är en nackdel att det är så svårt att ta in professionell
internationell kompetens.
Alfredsson uppger att det också finns en annan typ av företag som mer eller mindre använder
engelska som koncernspråk: företag som i första hand är ute efter att profilera sig. Alfredsson
återkommer till ett företags struktur och säger att det är helt obefogat att vissa företag byter
från svenska till engelska som företagsspråk, t.ex. kan det gälla ett helsvenskt företag med
bara svenskar anställda. Då är det självklart alltid några som går miste om information.
Alfredsson tillägger dock att engelska som koncernspråk antagligen skulle vara befogat på
fler företag än vad som idag är fallet, eftersom det skulle öppna dörrarna för kvalificerade
utländska ingenjörer.
Alfredsson understryker att det inte finns någon statistik över engelskan som koncernspråk.
Hans uppfattning är dock att engelska dominerar i data- och telecombranschen och eftersom
denna del av näringslivet har genomgått en explosionsartad utveckling så syns just dessa
företag mycket. I övrigt är engelska inte särskilt utbrett. Alfredsson exemplifierar med
SKANSKA och NCC som har en bred internationell verksamhet, men ändå inte har övergått
till engelska. Alfredsson ställer sig lite förvånande över detta. Så över hela näringslivet
dominerar svenskan, menar Alfredsson.
Alfredsson kan inte minnas några direkta konflikter om språkval. Däremot är ämnet ibland
föremål för diskussion. Då handlar det om den svårighet det innebär för en del att ta till sig
direkt information på ett annat språk än modersmålet och om det faktum att kvalificerade
utländska ingenjörer inte kan göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden. Det finns
dock inget dokumenterat om detta.
Företag som Ericsson och Tieto Enator har engelska som huvudspråk. Alfredsson menar att
de som är anställda där är väl medvetna om detta redan när de anställs. Med svenska och
engelska är det oftast inget problem. Däremot är det betydligt svårare med minoritetsspråk.
Alfredsson understryker att många företag idag medvetet arbetar med ”diversity”. Det verkar
innebära att man strävar efter mångfald och att se olika kulturella bakgrunder som något
positivt, en tillgång. Vad gäller andra språk som t.ex. tyska och franska, så används de i
sällsynta fall som arbetsspråk, uppger Alfredsson. Han säger att vi i Norden, eller kanske
speciellt Sverige och Norge, överlag har en bra grundutbildning i engelska. Så även om det är
tyska eller franska företag som etablerar sig i Sverige, så blir företagsspråket engelska.
Alfredsson tillägger att det mellan de nordiska länderna oftast inte är något problem. I
samarbete med Finland är det dock oftast engelska som gäller.
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Vidare har Alfredsson inte hört talas om att fackliga förhandlingar skulle kunna hållas på
engelska. Vid samarbete med andra europeiska organisationer är det däremot i de flesta fall
uteslutande engelska som gäller. Inte alltid utan protest från tyskar och fransmän.

6.4.2.2 Metall
Enligt Metalls företrädare finns uppskattningsvis i 1 500 svenska aktiebolag inom verkstads-,
stål- och gruvindustrin. De flesta av företagen är relativt små. Göran Johnsson uppger genom
sin sekreterare att de flesta av de fackliga styrelseledamöterna och deras suppleanter
genomgår en relativt omfattande utbildning i företagsledningsfrågor och företagsekonomi, på
för närvarande fem veckor. I den utbildningen ingår emellertid ingen språkutbildning eller
diskussion kring språkfrågor.
Johnsson uppger att många företag på senare år har övergått i utländsk ägo, men att det
fortfarande mest är i de större företagen man använder engelska som koncernspråk, eller i
mindre företag som är dotterbolag till dessa större. När det gäller andra språk som t.ex. tyska
och franska kan ett företag undantagsvis ha modersmålet som koncernspråk. De flesta företag
som väljer att ha engelska som företagsspråk är företag med stor utlandsverksamhet.
Metall har inte haft behovet att formulera någon skriftlig policy. Johnsson anser att dessa
frågor blir lösta på ett praktiskt sätt i de företag där frågan kommer upp.
Johnsson uppger vidare att engelska används för skriftlig rapportering och ibland även
muntlig. Det behöver dock inte betyda att styrelsemöten hålls på engelska. Styrelsemöten på
engelska förekommer oftast när det sitter utländska ledamöter i styrelsen. Om det inte finns
någon utländsk deltagare förs samtalen normalt på svenska.
Johnsson hänvisar till lagen om styrelsepresentation för anställda. Den innebär att anställda
ska ha rätt till samma förutsättningar som andra ledamöter. Styrelsens ordförande ansvarar för
att beslutsunderlag finns tillgängligt i god tid, och i en sådan form, att det är tillgängligt för
samtliga ledamöter. Det innebär alltså att om en ledamot inte behärskar språket ska detta
material översättas till svenska och det ska också finnas möjligheter att under mötet få
tolkning så att ledamoten kan delta i diskussionen.
Bland fackliga representanter har språkkunskaperna blivit bättre. Johnsson påpekar dock att
brister i detta avseende naturligtvis är ett hinder i uppdraget. Det förekommer också att
svensktalande styrelseledamöter kan ha samma problem.
I rådgivning till de fackliga ledamöterna förordar Metall i första hand att man kommer
överens med företagsledningen om en behovsanpassad utbildning i det aktuella språket.
Johnsson anser att det är självklart att det innebär svårigheter att utföra sitt uppdrag på ett
främmande språk. Eventuellt bristfälliga språkkunskaper ska dock inte vara ett formellt hinder
för någon. Lämplig språkutbildning eller översättning/tolkning bör vid behov erbjudas.

6.4.2.3 Handels
De flesta av Handels medlemmar arbetar ”på golvet” i butiker, på lager, i salonger. Generellt
går de sällan på möten och är sällan med i beslutande sällskap. Sofie Rudh på Handels tidning
”Handelsnytt” har inte hört talas om några dokument från Handels sida om språkanvändning
på arbetsplatser. Rudh tror heller inte att det finns något. Hon tillägger att det finns områden
där engelskan kanske gör små inbrott, t.ex. inom TV/video/musik och liknande. Men då
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handlar det nog mer om namn på produkter än att företaget skulle använda något annat språk
än svenska.

6.4.2.4 Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF
SIF har ingen uttalad policy när det gäller att företagens val av koncernspråk i allt större
utsträckning blir engelska. Tore Sellgren på SIF känner inte till någon statistik som rör
företags koncernspråk, men tror att praktiskt taget alla företag som har verksamhet i flera
länder väljer engelska som koncernspråk. Sellgren säger att det är ett faktum som SIF
accepterar och tillägger att det inte är bara nackdelar med att ha ett gemensamt språk. Sellgren
tillägger att det finns vissa texter som måste finnas tillgängliga på svenska, t.ex.
arbetsmiljöregler. Sådant är reglerat i lag.
Det är framför allt styrelsearbetet på ett företag, d.v.s. bolagsstyrelsen, som påverkas mest då
koncernspråket är engelska. Det är Sellgrens allmänna uppfattning att arbetarna och
tjänstemännen märker väldigt liten skillnad. För en enskild anställd har det ingen större
betydelse. Han tillägger att en försäljare till exempel måste tala det språk som krävs för att
sälja det han ska sälja.
Problem uppstår främst i förhandlingar när t.ex. företagets VD, personalchefer etc. är
utländska, uppger Sellgren. Han understryker flera gånger att språkfrågan alltid är
problematisk, att språket är ett gigantiskt problem i allmänhet. Att använda engelska som det
gemensamma internationella språket i företag eller i facklig internationell verksamhet är ett
sätt att lösa det språkliga problemet. Sedan kan man ju fråga sig om det är rätt lösning,
tillägger Sellgren. Frågan är också om problemen blir större eller mindre med ett gemensamt
språk som engelskan. Sellgren tror personligen att det är en relativt bra lösning. Alternativet
är tolkning vilket han tror är sämre. Sellgren exemplifierar med det Europeiska företagsrådet
där det är ett krav att allt översätts till alla språk, d.v.s. 12 språk. Det är väldigt kostsamt. Att
alla språk har samma ställning menar Sellgren försvårar kommunikationen mellan de fackliga
representanterna i de olika länderna. Men det har ju inget med engelskan att göra. Språkfrågan
är ett problem oavsett vilket språk det gäller.
Sellgren anger att eventuell vidareutbildning ansvarar inte facket för. Det är upp till företagen
själva att ordna. Jag påpekar att det väl är en fråga som facket skulle kunna kräva för
arbetstagarna gentemot arbetsgivarna. Sellgren håller med, men menar att det inte har funnits
något behov av det hittills. På SIF har man inte varit indragen i någon konflikt som gäller just
de anställdas språkliga kunskaper eller icke-kunskaper. Så några specifika strategier för
vidareutbildning finns inte. Sellgren påpekar att vidareutbildning ju främst skulle vända sig
till bolagsstyrelser etc.
Om man vet att ett möte i Frankrike kommer att hållas på franska är det ju ingen idé för en
icke-franskspråkig att åka, menar Sellgren. Den som kan franska bäst får då ta det uppdraget.
Det kan vara lite knaggligt men det går. Själv skulle han aldrig åka om det var ett möte på just
franska. En negativ konsekvens kan ju vara att någon uteblir p.g.a. språkliga brister. Det är ju
ett problem. Den som har bäst kunskaper i t.ex. franska kanske inte är den som har bäst
kunskaper i dem aktuella frågan. Sellgren bekräftar att detta är ett problem, men att det inte
alltid är språkkunskaperna som ytterst avgör vem som ska förhandla. Men tillägger Sellgren:
Det är ju fullkomligt onödigt att skicka någon som inte alls kan franska även om personen i
fråga är specialist inom området.
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6.5 Diskussion
En ökande andel företag i Sverige väljer engelska som koncernspråk. Det gäller svenska
företag med stor utlandsverksamhet. Det gäller utländska företag, såväl franska som tyska.
Det gäller också svenska företag som vill profilera sig.
Överlag uppfattas inte övergången till engelska som problematisk. Få företag verkar ha
analyserat vad språkbytet i praktiken kommer att innebära för de anställda på olika nivåer.
Inte heller verkar man ha diskuterat ordentligt kring eventuella effekter av språkbytet eller
utarbetat strategier för vidareutbildning för personalen vid behov.
Motiven bakom språkbytet handlar till stor del om att underlätta företagets organisation i
utlandet samt effektivisera den interna kommunikationen. Det verkar också vara viktigt att i
ett internationellt perspektiv ha fastställt att engelska är företagets officiella koncernspråk.
Frågan är om inte ett svenskt internationellt företag även innan ett officiellt byte av
koncernspråk borde ha använt engelska i en rad sammanhang. Man kan i sådana fall undra om
själva det officiella språkbytet är en ren formalitet som främst har betydelse för
marknadsföringen utomlands.
Hur inverkar då språkbytet på den svenska organisationen? Enligt de undersökningar som har
gjorts försiggår inte verksamheten på engelska i någon större utsträckning. Det finns en tydlig
tendens till att företag styrs på engelska, och det gäller även många företag som inte har
engelska som koncernspråk. Engelska dominerar på chefs- och tjänstemannanivå, medan
språkbytet inte har några nämnvärda konsekvenser på arbetarnivå. Graden av inverkan på det
dagliga arbetslivet i språkligt avseende beror alltså till stor del på vilken befattning en person
har. Vidare visar undersökningarna att engelska används oftare i skriftliga sammanhang än i
muntliga.
På företag som har bytt koncernspråk har det konstaterats att språkbytet på ett eller annat sätt
har påverkat den sve nska delen av företaget. Det faktorer som tas upp är inverkan på
förståelse och uttrycksförmåga. Det är helt enkelt jobbigare att ta till sig information på
engelska och man arbetar långsammare. Vidare uppges att det kan inverka hämmande i
muntliga sammanhang. I ett fåtal fall uppges att möjligheterna till vidareutbildning har
diskuterats. Men man anser inte att behovet är tillräckligt stort.
Den lite slapphänta attityden gentemot språkbyte och frågor kring språksituationen i Sverige
kan tolkas som ett ut slag av språkbytets begränsade faktiska konsekvenser för gemene man på
arbetsplatsen. Om ökad användning av engelska även på arbetarnivå skulle vara ett faktum, är
det ju möjligt att diskussionen kring den språkliga situationen skulle ta fart. Effekterna skulle
då förmodligen bli mer påtagliga och behovet av vidareutbildning skulle kanske öka. Som det
är idag verkar det som om de flesta fortfarande kan arbeta på svenska även på
internationaliserade företag.
Utvecklingen pekar emellertid mot en mångkulturell företagsvärld med engelska som
huvudspråk. Troligen kommer då engelskan också att bli vanligare som arbetsredskap för allt
fler människor. Därför är det viktigt att i detta läge utreda hur arbetskraft klarar sig på andra
språk än sitt modersmål. Ett intressant bidrag i diskussionen är t.ex. svenskars erfarenheter av
arbete utomlands. Det är viktiga erfarenheter som mycket väl kan utgöra en viktig del av hur
man i Sverige kan förebygga eventuella problem och förbereda en arbetsplats inför ett
språkbyte.
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En domänförlust för svenskan på den svenska arbetsmarknaden överlag kan inte sägas vara
överhängande. Användningen av engelska verkar än så länge dominera enbart på de högre
positionerna inom företagen. Idag finns det inga tecken på några formella diskussio ner kring
språksituationen på svenska företag, diskussioner som reflekterar över förhållandet mellan
svenskan och engelskan. Tvärtom oroar man sig för att kraven på kvalificerade kunskaper i
svenska på en del företag gör det svårt för arbetskraft från utlandet att ta sig in på den svenska
arbetsmarknaden. Den språkliga medvetenheten måste bli större och man bör arbeta för en
balans mellan användningen av svenska och engelska som arbetsspråk, med fördel utifrån
invandrares och utländska gästarbetares erfarenheter att arbeta på svenska samt svenskars
erfarenheter av att arbeta på andra språk på företag utomlands.
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7. Konsumtion och marknad
7.1 Inledning
”Skyddsföreskrifter, varudeklarationer, bruksanvisningar och 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.” (Förslag till handlingsprogram 1998).
Hur ser bestämmelserna ut för skyddsföreskrifter, innehållsdeklarationer, bruksanvisningar
och patentbeskrivningar? Vad kan man kräva? Finns det exempel på konflikter? Dessa frågor
är utgångspunkten för detta avsnitt. Som komplement till en genomgång av lagar och
föreskrifter har jag t.ex. frågat efter exempel på konsumentfrågor som har ställts till
konsumentverket, den kommunala konsumentrådgivningen eller konsumenttidningen Råd &
Rön. Jag har också bett Allmänna reklamationsnämnden, ARN, om exempel på fall som har
att göra med språket i bruksanvisningar, varudeklarationer eller avtal. Vidare innehåller
kapitlet ett mindre avsnitt som har benämnts ”konsumentskydd och (arbets-)marknad”. Det
handlar om arbetarskyddsfrågor i samband med utländska arbetsgivare.

7.2 Bruksanvisningar och innehållsdeklarationer m.m.
Konsumentverket (www.konsumentverket.se), Livsmedelsverket (www.slv.se) och
Läkemedelsverket (www.mpa.se) är centrala statliga tillsynsmyndigheter. Alla har de till
uppgift att ta till vara konsumenternas intressen genom att arbeta med frågor av skiftande slag.

7.2.1 Konsumentverket
7.2.1.1 Lagar och föreskrifter
Konsumentverket har inga skrivna regler eller föreskrifter som specifikt tar upp språkliga
aspekter i samband med skyddsföreskrifter, varudeklarationer eller bruksanvisningar. Det
finns alltså inga regler för hur man ska skriva dessa texter eller på vilket språk. Däremot finns
det mallar för vad som ska finnas med i t.ex. en bruksanvisning.
På konsumentverkets säkerhetsavdelning hänvisar man till marknadsföringslagen, SFS
1995:450, 15 § och 16 §, och konsumentköplagen, 16 §. Kraven ska ställas i
överensstämmelse med dessa lagar.
I enlighet med marknadsföringslagen 15 § och 16 § får en näringsidkare, som vid sin
marknadsföring har låtit bli att lämna information av särskild betydelse för konsumenten,
åläggas att lämna sådan information. Detta åläggande får innehålla en skyldighet att lämna
informationen i annonser, genom märkning på varan eller i annan form på säljstället, eller i
viss form till konsumenter som begär det.
Konsumentköplagen 16 § gäller varans avtalsenlighet. Denna del av konsumentköplagen är
tvingande till konsumenternas förmån. Det innebär t.ex. att näringsidkaren är skyldig att
bifoga anvisningar som behövs för varans montering, användning, förvaring och skötsel.
Enligt lagen skall alltså en vara anses felaktig om den inte är åtföljd av de anvisningar som
krävs för dess montering, användning, förvaring och skötsel. Om konsumenten t.ex. köper ett
skrivbord från ett möbelföretag och bordet levereras i ett platt paket i omonterat skick, skall
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varan anses felaktig om inte konsumenten har fått de monteringsanvisningar som behövs.
Vidare skall varans egenskaper (art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning)
stämma överens med vad som följer av avtalet. Kravet på anvisningar innefattar också att
informationen skall kunna förstås. Det spelar alltså ingen roll hur god och omfattande
informationen är om inte konsumenten förstår den. En viktig aspekt i detta sammanhang är
således på vilket språk informationen är skriven för att uppfylla kravet. Om en konsument
exempelvis köper en TV och en video är det i de flesta fall inte tillräckligt att anvisningarna är
utformade på japanska. Normalt ska man kunna kräva att anvisningen är avfattad på svenska
eller att den utgörs av allmänt kända eller begripliga symboler. Vid försäljning av varor
avsedda för en begränsad kundkrets med speciella kunskaper, t.ex. köpare av avancerad
elektronik, bör det dock räcka med att informationen utformas på engelska. I en kommentar
till lagarna uttrycks dock en viss tveksamhet inför uttalandena. Där menar man att språkfrågan
bör bedömas utifrån en allmän princip om iakttagande av god sed i affärstransaktioner och att
det naturligen bör ingå att informationen skall lämnas på ett språk som näringsidkaren har
anledning att anta att den normale konsumenten förstår.

7.2.1.2 Vad säger berörda parter?
På den kommunala konsumentrådgivningen i Huddinge svarar S att man kan kräva att
innehållsförteckningar, skyddsföreskrifter och bruksanvisningar finns på svenska, speciellt på
varor med viktig funktion. Om det inte finns bruksanvisning på svenska på en importerad vara
måste företaget som har importerat varan skriva eller ge denna information på annat sätt om
det är av vikt för konsumenten att förstå för att t.ex. kunna sätta ihop eller montera varan.
A på Konsumentverket säger att vissa produkter kanske inte behöver text på svenska. Det kan
t.ex. gälla produkter för vilka det är uppenbart hur man ska göra eller hur man använder dem.
Ett annat exempel kan vara avancerade produkter som säljs i små serier, men då måste det
tydligt framgå att det endast finns text/bruksanvisning på engelska. A poängterar att det
endast fungerar om det gäller små serier. Vid bred försäljning skulle det vara omöjligt att
kontrollera att sådan information verkligen når alla konsumenter.
Varningstexter och symboler är en annan typ av föreskrift. Symboler innebär ju inga språkliga
problem, men om symbolen behöver kompletteras, är det självklart att detta ska ske på
svenska, säger A. Det kan dock gälla olika regler för olika apparater. För att utröna enskilda
förhållanden måste man studera specifika apparater.
Likaså nämner även S att det finns speciella regler när det gäller brandföreskrifter och
utrymningsvägar i lokaler.
Att beskrivningar och anvisningar skall finnas på svenska finns inte uttryckt explicit
någonstans, men en anmälan av detta slag kan räknas till ”vad som avses med fel på en vara”.
S uppger att konsumenten måste förstå varans egenskaper, t.ex. få reda på hur man monterar
varan, eller vad den innehåller. Det står inte att det ska vara på svenska, men det är vad det
indirekt betyder. Om en person i Sverige inte förstår engelska och använder varan fel, kan
man anmäla att det är fel på varan”.
A arbetar på konsumentverkets säkerhetsavdelning och uppskattar att det kommer in cirka
2–3 samtal i månaden som gäller en anmälan om avsaknad av bruksanvisning eller dylikt på
svenska. A vet dock inte hur det ligger till på andra avdelningar på Konsumentverket; A
menar att den juridiska avdelningen kanske får samtal varje vecka. Det finns ingen statistik
för uppgifter av detta slag. A meddelar att det oftast gäller importerade varor eller ett svenskt
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företag som mestadels säljer till utlandet, men har några produkter även på den svenska
marknaden. Konsumenten anmäler bristen på text på svenska. Konsumentverket skriver då till
företaget i fråga och frågar om inte företagen kan utforma t.ex. en bruksanvisning eller
innehållsdeklaration på svenska. Företagen ger med sig och utformar en text på svenska. A
förklarar att det är väldigt lätt för dem att göra detta, eftersom det inte finns några krav på hur
själv bruksanvisningen eller texten ska vara utformad. Däremot kan det finnas krav på vad
som ska vara med i en bruksanvisning. I enstaka fall kan man godta ett likvärdigt språk, t.ex.
norska eller danska. Om företaget i fråga inte skulle gå med på detta är det möjligt för
Konsumentverket att driva ärendet till marknadsdomstolen. Men hittills har ingen anmälan
behövts drivas så långt, säger A.
A berättar också att det ofta händer att företag ringer till Konsumentverket i förebyggande
syfte. Det kan vara företag som ska importera en produkt eller köpa in en ny vara. Företaget
vill då kunna hänvisa till Konsumentverkets riktlinjer för att kunna kräva text på svenska.
Här följer några exempel på frågor som har ställts till Konsumentverket och den lokala
konsumentrådgivningen.
Exempel 1, från oktober 2000:
”Beklagar att jag inte sökte svar om bruksanvisning på svenska innan jag ställde frågan igen. I Kovs
svar från 98 under marknadsföringsmetoder står det t.ex. att Onoff borde lämna svensk
bruksanvisning.
Just Onoff i Slagsta vägrar detta. Ska jag göra en anmälan till verket eller hur ska det kunna bli en
ändring? Det är inte rimligt att folk ska lära sig fackengelska för att kunna hantera sin dator. Många
Södertäljebor kämpar för att lära sig svenska och för att kunna hantera sina varor så ska de också
försöka tillägna sig ytterligare ett språk.”
Svar: ” Jag anser att du har helt rätt och att konsumenterna borde kunna kräva information på svenska
helt i enlighet med 16 § konsumentköplagen. (---)”

Exempel 2, från maj 2000:
”Är det lag på att det ska finnas med en bruksanvisning på svenska i alla produkter som man köper i
Sverige? (---)”
Svar: ”Det finns inget generellt krav på bruksanvisning. När det gäller exempelvis personlig
skyddsutrustning finns det sådana krav men enligt 16 § konsumentköplagen skall en vara vara åtföljd
av de anvisningar som behövs för dess montering, användning, förvaring och skötsel för att det inte
skall anses föreligga fal i varan. (---)”

Exempel 3, från februari 2001:
”En konsument har problem med sin dator. Han saknar en svensk bruksanvisning och försäljaren,
SIBA, gav en kommentar som gick ut på - nya regler genom EU och som närmast liknade – skyll dig
själv och släng dig i väggen. Enligt kkl § 16 ska alltså en vara åtföljas av de anvisningar som behövs
för dess montering, användning, förvaring och skötsel.” (---) ”Jag känner mig oklar om vad som
egentligen gäller.”
1. Är lagens villkor uppfyllda om bruksanvisningen är på ett annat nordiskt språk?
2. Finns det undantag när det gäller avancerade tekniska produkter? Någonstans har jag sett, att
där menar att dessa produkter riktar sig till fackmän som måste anses väl införstådda med
engelsk terminologi.
3. Om svaret på dessa frågor är ja, ska i så fall detta gälla datorer? Dessa börjar ju numera bli var
mans egendom men långt ifrån alla användare är tekniska experter med kunskap om engelska
fackord.
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Svar:
1. Nej det anser jag inte. I de olika nordiska språken finns många ord som kan ha olika
betydelser och uppfattas olika. Riktar sig marknadsföringen till svenska konsumenter ska
också översättning på svenska finnas.
2. Ja, men det är bara sådana speciella produkter som riktar sig till en liten målgrupp och som
består av människor med specialkunskaper vilka är införstådda med internationell terminologi
och som vet om att produkten säljs utan svensk bruksanvisning.
3. När det gäller datorer som marknadsförs till svenska konsumenter i allmänhet krävs
bruksanvisning på svenska.

Som exempel på hur Konsumentverket ibland kräver texter på svenska, kan man ta
napphållare och badringar, två barnprodukter med stora säkerhetskrav. Bara tre av 24
modeller av napphållare som Konsumentverket låtit testa klarar dagens säkerhetskrav. Tio
modeller har konstruktionsfel som innebär att ett barn riskerar att strypas eller kvävas. Elva
modeller är riktigt konstruerade, men saknar varningstext och svensk bruksanvisning. Hur en
napphållare ska se ut för att inte vara farlig beskrivs i en ny svensk standard/europastandard
(SS EN 12586). Inga napphållare som löper runt barnets hals godkänns. Snören, kedjor och
band får inte vara längre än 22 centimeter (måttet på en babyhals). Löstagbara smådelar får
inte finnas. Dessutom krävs varningstext och/eller bruksanvisning på svenska.
Konsumentverket varnar vidare i ett pressmeddelande år 2000 för en badring som är farlig.
Den har urtag för benen och dubbla luftkamrar och kallas ofta "Baby Seat" eller "Baby Float".
Tanken är att en vuxen hela tiden ska hålla i ringen och barnet flyta omkring i vattnet, utan att
nå botten med fötterna. Den här badringen kan ge intryck av att vara säker, men är inte alls
riskfri. Konsumentverket kräver därför att den förses med en tydlig varningstext på svenska.
Konsumentverket kontrollerade i maj 2000 badringar på marknaden. Då hittades dessa
felkonstruerade badringar och ringar med bristfälliga varningstexter. Kontrollen utfördes av
konsumentvägledare i 16 kommuner.

7.2.1.3 Vad säger andra berörda parter?
Vad gäller om jag t.ex. köper en gräsklippare från Spanien här i Sverige utan bruksanvisning
eller dylikt på svenska och den går sönder för att jag har använt den fel eller monterat den fel?
A på Konsument Europa 10 (en fristående enhet inom Konsumentverket). På denna fråga fick
jag samma svar som från Konsumentverket och den kommunala konsumentrådgivningen.
Köper man en gräsklippare i Sverige gäller konsumentköplagen. ”Enligt den kan alltså en
vara betraktas felaktig om den sålts utan bruksanvisning på svenska och det är nödvändigt
med anvisningar för att montera/använda varan på ett korrekt sätt. I ett sådant fall kan säljaren
därför bli ansvarig för felet, vilket innebär att han/hon t.ex. ska avhjälpa felet eller leverera en
felfri vara”. Om man däremot köper en vara i t.ex. Spanien gäller de konsumentskyddsregler
som finns där.
På Konsument Europas hemsida kan man också läsa om tidsdelat boende, d.v.s. timesharelägenheter och andelar i semesterklubbar. I Sverige finns sedan 1997 en lag som bygger på ett
EU-direktiv: lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Liknade lagstiftning
finns i de flesta EU-länder äve n om innehållet kan variera något. Lagen säger att man har rätt
att få skriftlig information på språket i sitt hemland.
10

Det svenska rådgivningskontor som ska ge information och stöd till konsumenter
som handlar över nationsgränserna inom EU. Motsvarigheten i andra medlemsländer är European Consumer
Centre eller Euroguichet, som för närvarande finns i tio medlemsländer.
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På konsumenttidningen Råd & Rön har man svårt att ge några konkreta exempel men G
uppger att de får en hel del frågor från människor som inte förstår engelska så bra. ”Vi får
frågor av typen: Kan jag lämna tillbaka prylen, eftersom det inte fanns någon svensk
bruksanvisning”. G berättar också att många konsumenter är upprörda över att det förutsätts
att man ska kunna engelska. Folk klagar också över att de får långa bruksanvisningar med alla
möjliga och omöjliga språk i.
Handelns utredningsinstitut (HUI) svarade att de själva inte har forskat kring detta, men att
det är en intressant fråga.

7.2.3 Livsmedelsverket
Den som i sitt yrke inför eller importerar livsmedel ska vara registrerad hos livsmedelsverket.
De generella krav för alla livsmedel som säljs i Sverige är följande:
- De får ej vara hälsofarliga
- De får innehålla endast godkända tillsatser
- De måste vara korrekt märkta (på svenska)
Statens livsmedelsverk har regler för:
1. märkning och presentation (SLV FS 1993:19 §11, Statens livsmedelsverks kungörelse
med föreskrifter och allmänna råd om märkning och presentation av livsmedel)
2. näringsvärdesdeklaration (SLV FS 1993:21, Statens livsmedelsverks kungörelse med
föreskrifter och allmänna råd om näringsvärdesdeklaration)
Reglerna för märkning och presentation har stöd i livsmedelsförordningen 1971:807, § 19 och
§ 25. Reglerna för näringsvärdesdeklaration har stöd i livsmedelsförordningen 1971:807 § 25.
Reglerna föreskriver att all märkning, presentation och näringsvärdesdeklaration skall anges
på svenska. I vissa fall, ”om märkningen ändå kan antas vara förståelig för konsumenter med
svenska som modersmål”, kan annat språk användas. Det gäller främst norska och danska.
Vidare får märkningsuppgifterna samtidigt anges på flera språk och i undantagsfall kan
märkningen ske på ett främmande språk (se SLV FS 1993:19, § 11, 1993: 21, § 7).

7.2.4 Läkemedelsverket
I Läkemedelsverkets författningssamling finns föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsförpackningar och märkning av läkemedel (LVFS 1995:11). Med läkemedel avses
de varor som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), se figuren nedan (www.mpa.se).
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Läkemedelsverket kan också besluta att läkemedelslagen skall tillämpas också på varor som
har läkemedelsliknande effekt eller användningsområde. Det gäller t.ex. p-piller,
bantningspreparat med laxermedel, L-tryptofan samt dehydroepiandrosteron (DHEA). Se
Läkemedelsverkets föreskrift om tillämpning av läkemedelslagen på vissa varor (LVFS
1998:2).
Föreskrifterna har stöd av läkemedelsförordningen (1992:1752).
Märkningen betyder all text på såväl yttre som inre förpackning samt bipacksedel
(användarinformation). I föreskrifter står det att märkningen av läkemedel fyller tre
huvudsyften, d.v.s. identifiering, korrekt användning och information till konsumenten
(främst i form av bipacksedel). Märkningen omfattar således bl.a. benämning, deklaration,
bruksanvisning, särskilda upplysningar, varningar och förvaringsanvisningar. Under de
allmänna bestämmelserna står det inget om på vilket språk märkningen ska ske. Specifika
föreskrifter som gäller t.ex. språkbruk och språkval preciseras under ”särskilda bestämmelser”
för varje specifik del av märkningen.
I deklarationen skall INN-namn ( International Nonproprietary Name ) eller Ph.Eur.-namn ( European
Pharmacopoeia) användas. Om sådana namn saknas, kan andra namn användas i följande
ordning: BAN ( British Approved Name), USAN ( United States Adopted Name) eller kemisk
beteckning som följer IUPAC: s (International Union of Pure and Applied Chemistry) regler. Om inget
av dessa nomenklatursystem kan tillämpas får handelsnamn användas. Då BAN- eller USANnamn används skall namnkällan anges. Beståndsdelens mängd anges på samma sätt som vid
styrka. (se 2.1c). I produktresumén gäller också att om den verksamma beståndsdelen utgörs
av en växt anges moderväxtens latinska namn med auktorsbeteckning. Strukturformel kan
anges. Hänvisning lämnas till 6.1 (Innehållsämnen) beträffande övriga innehållsämnen.
När det gäller bruksanvisningar (användarinformation/bipacksedel) skall de utformas i
enlighet med produktresumén och de skall vara avfattade på svenska. Det gäller alla för alla
typer av läkemedel (kap III A och B, IV A och B).
Föreskrifterna lyder ungefär som följande: Förpackningen skall innehålla
användarinformation i form av bipacksedel, eller om plats finns, som text på förpackningen.
Texten får dock i det senare fallet inte inskränka läsbarheten av de upplysningar som i övrigt
skall finnas på förpackningen. Användarinformation skall utformas i enlighet med
produktresumén. Användarinformationen skall vara avfattad på svenska.
”Användarinformationen skall utformas i enlighet med produktresumén” står det i
föreskrifterna om märkning. Produktresumén ligger till grund för både innehåll och
utformning av märkning (LVFS 1993:14)11 . För varje läkemedelsform av ett läkemedel skall
en produktresumé finnas. Produktresumén skall uppställas enligt Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 1993:14) ifråga om såväl rubriker som deras inbördes ordningsföljd. (---)
Produktresumén skall skrivas på svenska. Förslaget till produktresumé granskas av
Läkemedelsverket i samband med bedömningen av ansökan om godkännande.
Läkemedelsverket skall godkänna produktresumén.

11

Produktresumén utarbetas i enlighet med EG-guideline: Summary of Product Characteristics, III/9163/89
(Notice to Applicants för Marketing Authorization för Medicinal Products for Human Use in the Member States
of the European Community Vol. IIA 1993 sid 78 –84, III/3567/92).
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För kosmetiska och hygieniska produkter har Läkemedelsverket restriktioner för vissa ämnen
och bestämmelser rörande märkning för dessa produkter (LVFS 1993:15). Föreskrifterna
baseras på EU-direktiv 76/768/EEG som trädde i kraft 1 januari 1998. Där föreskrivs krav på
enhetliga innehållsdeklarationer på kosmetiska och hygieniska produkter. Enligt dessa ska
samtliga ingredienser anges på förpackningen. Vidare ska ämnena namnges enligt den
internationella norm som kallas INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients).
INCI har sitt ursprung i den amerikanska organisationen CFTA (The Cosmetic, Toiletry, and
Fragrance Association) som i början av 70-talet kom överens om enhetlig märkning i USA.
År 1995 anslöt sig EU till CFTAs INCI-norm, men avviker nu från den amerikanska INCInormen på en rad punkter. En sådan avvikelse innebär bl.a. att ingredienser från växtriket ska
återges med den vetenskapliga latinska beteckningen och att vatten ska benämnas aqua istället
för water. Aqua anses lättare att förstå för språkbrukarna i vissa EU- länder (Forsström 1997).
”Varför kallas vattnet i hudkrämen för Aqua?” är en undersökning gjord av Ann-Louise
Forsström, 1997, som handlar om varudeklarationer på kosmetiska- och hygieniska produkter.
Undersökningen bygger på en iakttagelse om att få hygienprodukter har svenska
innehållsdeklarationer. Det visar sig också att endast 7 av 40 produkter hade
innehållsdeklaration på svenska. Forsström reder ut förkortningarna INCI och CTFA och
redogör för de nya bestämmelserna inom EU.
Forsström konstaterar att det är ett specialspråk den svenska konsumenten möter när han eller
hon vill veta vad en hygienprodukt innehåller. Det är ett språk som bygger på ett system av
fyrtio olika logiska klassningar och förkortningar. Forsström exemplifierar hur en
innehållsdeklaration enligt de nya EU-reglerna kan se ut.
Exempel:
Ingredients: Aqua, Paraffinum Liquidum, PEG-5 Glyceryl Stearate, Octyl Stearate, Sodium Chloride,
Urea, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Tromethamine, dimethicone,
Methylparaben, Soebic Acid, Propylpararben.

Forsström konstaterar att både förkortningarna och de flesta latinska uttrycken är obegripliga
och ogenomskinliga för den som är oinvigd. Även om en del termer går att se igenom påpekar
Forsström att många begrepp knappast tillhör allmänspråkets lexikon. Forsström anser vidare
att det i många fall skulle vara mer befogat att använda de amerikanska INCI-namnen
eftersom de oftare är mer genomskinliga och lättare att förstå för fler svenskar, t.ex. peanut oil
istället för Arachis hypogaea. Det är intressant att påpeka införandet av INCI-termerna
motiverades med de fördelar de nya beteckningarna skulle innebära för allergiker. I Apotekets
lilla broschyr Konserveringsmedel, Urea, Stearic Acid…Vad innehåller en ansiktskräm?
(sept. 1997) kan man läsa: ”Inom en snar framtid kommer det att bli lättare för allergiker att
undvika skadliga ämnen. Alla krämer ska vara innehållsdeklarerade och råvarorna får samma
namn i hela Europa.”
Det finns alltså en rad invändningar mot att använda enbart INCI-namn i
innehållsdeklarationer på produkter som riktar sig till svenskar. För s åväl svenskar som för
många andra EU-medborgare medför INCI-namnen tolkningsproblem. För t.ex. allergiker kan
det just inför en resa till något medlemsland vara en fördel att alla ämnen benämns på samma
sätt i alla EU- länder. Men på hemmaplan bör innehållet deklareras på svenska för att inköpen
skall kunna betraktas som lätta. Det är ju återigen betydligt lättare att lägga ett svenskt namn
på minnet än ett INCI-namn. Ytterligare ett problem med INCI-namnen är att de skulle
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inverka negativt på svenskt språkbruk, främst när det gäller bruket av stor begynnelsebokstav
samt särskrivning.

7.3 Patenthandlingar
Ett patent (patentbeskrivning och patentkrav) är en omfattande dokumentation av
uppfinningen. Patentbeskrivning är en teknisk beskrivning som omfattar bakomliggande
teknik och nya lösningar presenteras. Patentbeskrivningen följs av ett patentkrav som
uttrycker skyddets omfattning. Förutom att ge teknisk information utgör således
patenthandlingar värdefulla kunskapskällor för uppfinnare, produktutvecklare och
konstruktörer. Den kan också ge underlag till idéer och kunskap om utvecklingen i en bransch
och om konkurrenters aktiviteter.
Idag skall ett patent godkännas av det nationella patentverket (i Sverige PRV) eller av det
Europeiska patentverket (EPO, European Patent Office). Det finns inga världspatent. En
uppfinning måste alltså skyddas i varje land för sig. Ansökningar till Patent- och
registreringsverket skall vara på svenska. När det gäller europeiska patent så kan
patentsökanden välja i vilka länder patentet ska vara gällande. Medlemsländerna kan dock
kräva att patenthandlingarna översätts till landets officiella språk, för att träda i kraft (enligt
artikel 65 i EPC 12 ). Meningen är att alla länder skall ha samma förutsättningar att tolka
innebörden och räckvidden av ett patent. Alla ska också ha samma förutsättningar att ansöka
om patent (Svenska Patentombudsföreningen, SPOF). EPO är suveränt och i princip gäller att
om EPO beslutar att ett patent ska gälla i Sverige så kommer beslutet att direkt ligga till grund
för rättsverkan här i landet. I Sverige regleras detta förhållande i patentlagen, 82 §. Den
innebär att europeiska patent endast har verkan i Sverige om sökanden inom en viss tid
lämnar in en översättning av patentet till PRV.
Nu pågår dock en process för att effektivisera nuvarande patentsystem. Två förslag har lagts
fram; ett förslag till ett s.k. gemenskapspatent samt ett förslag till ändring av EPC. Båda
förslagen inskränker rätten till översättning av patenthandlingar och båda syftar till att sänka
kostnaderna för att få patent godkända i Europa. (Att sänka kostnaderna innebär alltså att
minska kostnaderna för översättning.) I enlighet med förslagen måste ansökningarna vara på
engelska, tyska eller franska. Vidare gäller att patenten inte behöver översättas till t.ex.
svenska för att bli giltiga i Sverige.
Frågan om patenten och förslagen om förändringar i systemet är principiellt viktig. Sedan
bildandet av EU är det första gången som ett förslag syftar till att minska de mindre språkens
betydelse. Skulle dessa förslag gå igenom är risken stor att liknande krav följer inom fler
områden. På samma sätt är det principiellt viktigt även på nationell nivå i Sverige.
Ett beslut om ett gemenskapspatent var från början planerat till senhösten 2001. Men de
europeiska förhandlingarna har kört fast och förslaget lär komma att dröja.

12

EPC, Europeiska patentkonventionen, är en konvention för att underlätta patentering i olika länder. EPC är
inte någon EU-rättsakt. Vidare administreras EPC av EPO.
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7.4 Konsumentskydd och (arbets-)marknad
Utvecklingen mot en alltmer mångkulturell företagsvärld på den svenska arbetsmarknaden
och de ökade möjligheterna för svenskar att arbeta på ett svenskt företag utanför Sverige kan
tänkas få en del konsekvenser när det gäller avtal och villkor mellan arbetsgivare,
arbetstagare, fackliga organisationer och försäkringsbolag. Vad gäller t.ex. för en anställd i
Sverige på ett utlandsägt företag respektive för en svensk som är anställd i utlandet på ett
svenskägt företag? Kan svensken kräva villkor och avtal på svenska? Och vad gäller när en
svensk är anställd på ett utländskt företag i utlandet? Finns det då någon möjlighet att få viktig
information på svenska?

7.4.1 Exempel från Allmänna reklamationsnämnden, ARN
På ARNs hemsida (www.arn.se) kan man finna ”referat om några beslut”. Två exempel gäller
ett svenskt försäkringsbolag som har agerat som förmedlare av försäkring för ett schweiziskt
försäkringsbolags räkning. Försäkringstagaren hänvisas för fullständiga villkor till de
engelska originalvillkoren. Originalvillkoren är skrivna på engelska, men ARN meddelar att
det i dessa fall även finns en svensk översättning.
ARN har till uppgift att, efter anmälan av en konsument, pröva tvister mellan konsumenter
och näringsidkare som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som tillhandahållits
huvudsakligen för enskilt bruk (konsumenttvister). På min förfrågan om vilka regler som
gäller i sammanhang som denna hänvisades jag således till Konsumenternas Försäkringsbyrå,
KOFB (www.kofb.se).
På Konsumenternas Försäkringsbyrå fick jag svaret att det inte finns något generellt som
säger att t.ex. utländska försäkringsgivare är skyldiga att utfärda villkor/avtal på svenska. M
på KOFB poängterar att reglerna varierar beroende på situation. Faktorer som beaktas är vem
som skriver avtalet (arbetsgivaren, det utländska försäkringsbolaget, ett kontaktbolag i
Sverige eller kanske en facklig organisation), i vilket land avtalet skrivs, vilken typ av
försäkring det gäller, i vilket land företaget har sitt säte och i vilket land företaget
marknadsför sig.
Exempel: Om ett avtal ingås i Sverige skall avtalet normalt vara på svenska, förutsatt att
arbetstagaren har sitt säte i Sverige
Exempel: Om ett svenskt bolag har sitt säte i utlandet och om avtalet har ingåtts utanför
Sverige, finns det inga krav på att texten skall översättas till svenska. Reglerna beror också på
vilket land det handlar om.
Exempel: Om ett utlandsägt företag marknadsför sig i Sverige skall information ske på
svenska. Huruvida ett företag kan anses ha marknadsfört sig eller inte i Sverige är dock en
bedömningsfråga. Det handlar främst om man kan anse att företaget riktar sig till svenska
mottagare. Marknadsföringen kan ske via Internet, medirna eller annan typ av reklam. Det är
Konsumentverkets uppgift att bedöma och pröva om marknadsföringen riktas till svenskar.
M poängterar att det är svårt att uttrycka sig generellt eftersom det varierar från situation till
situation.
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M hänvisar till finansinspektionens föreskrifter om information till livförsäkringstagare (FFFS
2000:12). Finansinspektionen arbetar för ett gott konsumentskydd. FI:s uppgift är bl.a. att
bevaka att företagen lämnar fullständig och tydlig information samt har väl fungerande rutiner
för sina kontakter med kunderna, exempelvis när det gäller behandling av klagomål. FI har
regelbunden kontakt med t.ex. Konsumentverket, Konsumenternas Försäkringsbyrå och
Konsumenternas Bankbyrå (www.fi.se).

7.4.2 Exempel
L är anställd på ett telekomföretag med huvudsäte i Dublin. L har startat upp en filial här i
Sverige. L har valt att själv stå för direktkontakten mellan företaget och försäkringsbolag. Alla
originalvillkor är på engelska. L har tillsammans med sina försäkringsbolag anpassat avtal och
villkor till svenska normer. Försäkringsvillkoren som innefattar socialförsäkring,
arbetslivsförsäkring, sjukförsäkring etc är alltså utfärdade på svenska. Företaget erbjöd sig att
ordna försäkringsbiten, men L kände att det var lättare att ha villkoren på svenska eftersom
det är svårt att förstå innebörden av villkoren på engelska. L tillägger att det är tillräckligt
svårt på svenska.
Konsekvensen av att L har valt att vara anställd enligt svenska regler och anlita svenska
försäkringsbolag är att försäkringsvillkor och fakturor måste översättas till engelska. L
frågade försäkringsbolaget om detta, men de kunde hade inget utarbetat system eller någon
form av förtryckta blanketter på engelska. Detta förvånade L. I detta fall ordnades en
temporär översättare. Inte heller Skattemyndigheten kunde bifoga tryckt information på
engelska eller blanketter med anvisningar på engelska. Man löste ifyllandet av blanketter
genom att skriva en engelsk version med bläck direkt på den svenska blanketten. L tyckte att
det var lite pinsamt att lämna över en blankett som ger ett sådant oproffsigt intryck. L har nu
anlitat en konsultbyrå (oftast anlitas en redovisningsbyrå) som tar hand om ifyllandet av
blanketter och ser till att sociala avgifter och moms blir rätt.
Jag frågade om L hade någon uppfattning om hur det fungerar på utlandsägda företag i
Sverige och svenskägda företag utanför Sverige. L svarade att när det gäller svenska företag
utomlands, så beror det på vilken typ av anställning som gäller. En vanlig variant är att arbeta
på kontrakt. Då följer man oftast det andra landets villkor etc. och tecknar inte olika typer av
försäkringar. I stället får den anställda högre lön. När det gäller utlandsägda företag i Sverige
gäller svenska regler under förutsättning att den anställda bor i Sverige, d.v.s. är bokförd i
Sverige. L tror också att de flesta löser översättningsproblem och blanketter genom att anlita
konsultfirmor. Delloite & Touche är t.ex. en internationell konsultfirma som är specialiserade
på hjälpa företag att etablera sig i andra länder. L tror att de t.ex. har anpassade blanketter som
de skickar ut till sina klienter.

7.4.3 Exempel från ARN om marknadsföring
En resebyrå har vid marknadsföringen av en rundresa i Vietnam lämnat uppgiften:
”svensktalande reseledare medföljer under hela resan”. Resenärerna fick av
kataloguppgifterna föreställningen att guidning skulle ske på svenska. Reseledaren visade sig
vara en svensktalande vietnamesisk flicka som hade svårt med översättningen av den
information som lämnades av lokala guider på engelska. Resenärerna missade därför mycket
av informationen om landet kultur och historia och ville ha prisavdrag. Arrangören bestred
yrkandet eftersom reseledaren pratade svenska. Nämnden fann dock resenärerna berättigade
till prisavdrag, då guidning gjorts på annat språk än svenska och bristerna i den
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svenskspråkiga guidningen orsakat resenärerna olägenheter (för ytterligare uppgifter se referat
om några beslut på ARN:s hemsida, 1997.2380).

7.4.4 Vad säger berörda parter?
Jag frågade en försäkringsexpert på Sif (Sveriges Industrimannatjänsteförbund) om liknande
förhållanden. För det första beror det på vilket land det gäller. N på Sif ger några exempel.
En svenskanställd kan vara utsänd av Volvo till Belgien. Om arbetet gäller för mer än ett år
kommer man in i det landets försäkringssystem direkt. Men gäller anställningen mindre än ett
år kan man behålla sin anställning på Volvo i Sverige och alltså också behålla avtal, villkor
och olika försäkringar i Sverige.
Om man däremot tar anställning på ett företag i Tyskland, ett tyskt företag, gäller tyska regler
och försäkringar. Det är som att vara utsänd mer än ett år.
Men det kan också vara så att man åker till Tanzania för att bygga vägar eller dylikt. Man kan
då välja att behålla försäkringarna i Sverige, under förutsättning att företaget fortsätter att
betala sociala avgifter och avsätter pengar till pensionen i Sverige.
Frågan är i vilka situationer man som anställd kan kräva att få avtal och villkor avfattade på
svenska.

7.5 Diskussion
I detta kapitel har jag alltså valt att samla frågor som handlar om språket i bruksanvisningar,
innehållsdeklarationer, patentbeskrivningar samt några exempel som gäller andra typer av
texter, t.ex. avtal och villkor. Diskussionen kring konsumentskydd och arbetsmarknad bygger
dock inte på några omfattande undersökningar utan bör endast ses som exempel på frågor som
aktualiseras i olika sammanhang.
För livsmedel och läkemedel finns tydliga föreskrifter från respektive granskningsmyndighet i
språkligt avseende till fördel för svenskan. Livsmedelsverket är noga med att poängtera vikten
av innehållsdeklarationer på svenska. Läkemedelsverket har detaljerade föreskrifter för
märkning av läkemedel, men det är dock enbart för användarinformationen som det finns
explicita krav på att svenska språket skall användas. När det gäller innehållsdeklarationer
används internationella kemiska beteckningar, strukturformler, latinska namn etc. I detta
sammanhang framhålls från en del håll att de engelska namnen skulle vara mer förståeliga för
svensken. Konsumentverket däremot, arbetar framför allt utifrån konsumentköplagen och
marknadsföringslagen och i den finns inga uttryckliga språkliga krav. Anmälan och frågor av
detta slag från konsumenter blir alltså föremål för tolkning. Men i praktiken kan en vara anses
vara felaktig om den inte är försedd med en bruksanvisning, monteringsanvisning eller
skötselråd på svenska, om det finns behov av en sådan. I de flesta fall kan man alltså kräva att
anvisningar distribueras på svenska oavsett om det gäller läkemedel eller datorer.
Patenthandlingar är en annan typ av offentlig text som i högsta grad påverkas av en alltmer
internationaliserad marknad. Hittills har patentsystemet inneburit att patentansökan måste
avfattas på svenska för att kunna godkännas av PRV. Patentlagen i Sverige reglerar även
förhållandet till europeiskt godkända patent, vilket innebär att dessa patent måste översättas
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till svenska för att gälla i Sverige. Just nu pågår en process för att förändra patentsystemet.
Syftet är att underlätta patentering i olika länder genom att sänka nu gällande
översättningskrav. Kritik har under lång tid riktats mot de höga kostnaderna för att få
europeiska patent. Man hävdar att detta hämmar frekvensen av patentansökningar och verkar
menligt på den europeiska industrin. I första hand har man alltså pekat på översättningskraven
som man anser innebär onödiga kostnader.
När det gäller produkter som försäkringar eller avtal med utländska arbetsgivare är det svårt
att tala om generella regler, eftersom avtal och villkor bl.a. beror på vilken typ av försäkring
det gäller, vem som skriver villkoren, i vilket land etc. Är man folkbokförd i Sverige och har
en anställning vid ett företag i Sverige men blivit utsänd till ett annat land för mindre än ett år,
så gäller svenska villkor och försäkringar. Det är dock annorlunda om man avser att arbeta i
ett annat land längre än ett år. Då går man direkt in i det landets system, men det går
fortfarande att ordna med pensionssparande och socialförsäkring i Sverige.
Vid samtal med personer på olika granskningsmyndigheter visar det sig att frågor är vanliga
om språket i bruksanvisningar etc. Parterna ger utan tvekan konkreta exempel på
konsumentfrågor av detta slag. En konsumenttidning anger också att en del konsumenter är
förargade över att det förutsätts att man ska kunna engelska. Många frågor och anmälningar
gäller alltså bristen på information på svenska. Däremot uppger både Konsumentverket och
ARN att det än så länge inte finns några exempel på anmälningar av detta slag som har gått
vidare till marknadsdomstolen eftersom företagen efter påtryckningar alltid tillgodoser kraven
på svenska texter.
Livsmedelsverket och Läkemedelsverket är de myndigheter där svenskan verkar har en
självklar ställning. På Livsmedelsverket är man närmast förvånad över frågan om
innehållsdeklarationer måste vara på svenska. Det är en självklarhet (danska och norska går
bra i vissa fall). Läkemedelsverket har något otydligare regler. I en del avseenden har man
anpassat sig till regler enligt EU-normer med avsikten att enhetliga benämningar inom EU
underlättar för alla.
Brist på konsumentinformation på svenska förekommer. Det kan gälla användarinformation
för datorer, varningstexter på leksaker eller skötselråd för mobiltelefoner. Det gäller också
varor som enbart tillverkas i små serier och för speciella fackmän.
Man skulle kunna gissa att ökad internationalisering av handel och (arbets-)marknad medför
att det blir allt viktigare att kunna kräva avtal, villkor, bruksanvisningar,
innehållsdeklarationer och patentbeskrivningar på svenska. Med undantag för livsmedel och
läkemedel verkar det emellertid inte som om man ännu har redskap att systematiskt hantera
frågorna. Det verkar heller inte finnas några riktigt tydliga riktlinjer, även om många
myndigheter verkar ha en klok inställning.
Huruvida det finns risk för en domänförlust inom detta område är svårt att säga. Bilden är inte
entydig. När det gäller bruksanvisningar till olika varor kan risken nog anses minimal.
Tillräckligt många konsumenter kräver att de skall förstå information och anvisningar som
medföljer. Man protesterar då man känner sig begränsad eller okunnig, därför att man inte kan
förstå den nyinköpta datorns bruksanvisning på engelska. Man kan nog anta att de flesta
förväntar sig en bruksanvisning eller liknande på svenska och att det därför känns naturligt att
reagera och ställa krav då en sådan saknas. När det gäller innehållsdeklarationer och dyl. är vi
mer vana vid att mötas av formler, facktermer, kemiska ämnesbeteckningar, förkortningar etc.
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som de flesta av oss inte förstår. Merparten av konsumenterna reagerar troligen inte på att
reglerna för märkning av t.ex. kosmetiska och hygieniska produkter sedan 1998 följer den
internationella INCI-normen. Det samma kan nog sägas gälla för andra sammanhang där
användningen av engelska inte förvånar oss; det kan t.ex. handla om någon form av
internationella överenskommelser, avtal och villkor med utländska parter.
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8. Politik och förvaltning
8.1 Inledning
I Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket (1998)
framhålls att förskjutningen av ansvar från Sveriges riksdag till den Europeiska unionens
organ skulle kunna medföra en utarmning av svenska språkets funktion som politiskt språk.
Detta skulle allvarligt kunna påverka det demokratiska samtalet i Sverige. Ytterligare faktorer
som kan få språkliga konsekvenser är privatisering och kommersialisering av verksamheter
som tidigare bedrivits i offentlig regi.
Denna del som har benämnts politik och förvaltning kommer att behandla dels svenska
språket i lagar och författningar, dels olika aspekter av språkanvändningen inom politik och
förvaltning.

8.2 ”Svenska språket” i lagar och författningar
Svenska språket är som tidigare nämnts inte national- eller statsspråk enligt lag i Sverige.
Språkplanering har i Sverige överhuvudtaget undvikit lagstiftning, förordningar och centrala
direktiv. Det finns dock en del föreskrifter som reglerar användningen av svenska språket i
särskilda sammanhang. Kommittén för svenska språket har gjort en kartläggning av svensk
språklagstiftning. Kartläggningen bygger på träffställen efter slagning i Karnov-InfolexProplex på termen ”svenska språket” och på författningar i SFS med bestämmelser om det
svenska språket.
Termen ”svenska språket” finns alltså på ett antal ställen i svensk författningstext och i
propositioner. I författningstexten förekommer svenska språket t.ex. inom skol- och
utbildningsväsendet 13 . Regleringen av svenska språket i detta sammanhang handlar oftast om
behörighetskrav för att en person skall kunna söka en viss tjänst eller utbildning. Termen
förekommer också i översättnings- och informationsskrifter och kan då gälla språket i t.ex.
journalhandlingar inom sjukvården eller information och föreskrifter från utländska
fondföretag14 . Det kan också gälla tolkservice som enligt rättegångsbalken skall förordnas om
en person inte behärskar svenska språket.
”Svenska språket” i propositionstext förekommer, men dessa texter innehåller inte någon
särskild substans utöver just termen. Några exempel på ställen där svenska språket nämns är
utlänningslagen (i diskussionen kring prövning vid utvisningsfrågor), radiolagen (TV-

13

Vuxenutbildningslag (1974:858) 3 kap 1 §, Skollag (1985:100) 13 kap, Lagen om grundläggande
svenskundervisning för invandrare (1986:159), Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn
och ungdom (1994:519, 33–35 §), Räddningstjänstförordning (1986:1107), förordning om rätt att utöva
veterinäryrket (1994:485, 1 §, 2 §).
14
Patientjournallag (1985:562, 5 §), Förordningen med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter mm (1985:796, 5 §), Lag om värdepappersfonder (1990:1114, 7 § c), Förordning om
värdepappersfonder (1990:1123, 3 §), Lag om investerarskydd (1999:158, 20 §), Rättegångsbalken (5 kap 6 §,
1§), Förvaltningsprocesslagen (1971:259, 50 §), Lag om skiljeförfarande (1999:116), Acckordskungörelsen
(1970:858), Förordning om statligt litteraturstöd (1998:1469, 14 §), Förordning om projektbidrag för
folkbildning om EMU (1999:1, 3 §), Kungörelse om tillämpning av stadgan för finsk-svenska
gränälvskommissionen (1971:1016).
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sändningar via satellit skall i betydande omfattning innehålla program på svenska språket) och
kommunallagen (t.ex. angående rätt att rösta i dessa val) 15 .

8.3 Språkbruk och språkval inom politiken
Följande avsnitt bygger på ett antal frågor utskickade till politiker och en och annan
tjänsteman. Frågorna gäller språkanvändning, t.ex. vilka språk man behöver kunna för
arbetets skull, hur ofta och i vilka sammanhang engelska används i arbetet och huruvida
konflikter har uppstått p.g.a. språkliga motsättningar/problem? Frågorna har skickats ut
slumpmässigt till politiker på olika nivåer och skilda områden (rege rings- och
riksdagsledamöter och kommunalpolitiker) samt till några tjänstemän vid departementen. Jag
vill understryka att svaren är för få för att man ska kunna dra generella slutsatser. Svaren
representerar inte heller alla kategorier av politiker och tjänstemän och är heller inte jämnt
fördelade över olika politikområden. Inga påtryckningar har gjorts (p.g.a. tidsbrist och
arbetets omfattning) för att få in fler svar eller kompletteringar. Rundfrågningen ger ändå en
viss insyn i hur språksituationen inom politiken som arbetsplats ser ut för några politiker och
tjänstemän.

8.3.1 Vad säger berörda parter?
Politiker på riksdags- och regeringsnivå använder relativt ofta engelska i arbetet. I de flesta
sammanhang är det dock inte nödvändigt att använda engelska eftersom det finns tolkservice.
Det finns också bra möjligheter till hjälp med underlag och översättningar inför möten där
engelska krävs. Det råder dock enighet om att det är en fördel med kunskaper i andra språk.
Goda färdigheter i t.ex. engelska underlättar ofta uppgifterna. De flesta (som kan) svarar
därför att de väljer att själva tala engelska i arbetet med personer som inte behärskar svenska
och deltar också i internationella möten och förhandlingar utan tolk. Kontakten med
människor som inte talar svenska blir då mer direkt och dessutom tjänar man tid om man
undviker att gå vägen om en tolk. En regeringsledamot anger att som minister med mycket
internationella kontakter måste man tala och förstå engelska ganska bra. R säger: ”De som
inte kan enge lska måste arbeta med tolkar och det är inte riktigt samma sak som att kunna tala
direkt med människor och i vissa fall är det svårt att ordna tolkning”. Denna ståndpunkt delas
av många. En riksdagsledamot svarar: ”Givetvis underlättas uppgifterna betydligt med
kunskaper i främmande språk. Särskilt gäller det vid direkta kontakter med människor som
inte talar svenska. Det är också en fördel att kunna använda internationell information som
snabbt går att ta hem via Internet etc.”.
Andra språk utöver engelska finns det däremot inget behov av att kunna som politiker. Inom
EU-arbetet används givetvis andra språk, men engelska går alltid bra. Vid universitets- och
högskoleenheten på utbildningsdepartementet framhålls vikten av goda språkkunskaper. Här
används även tyska och franska en hel del och språksituationen här speglar därmed hur det ser
ut i EU. En departementssekreterare menar att det kanske är just denna sektor, d.v.s. högre
utbildning och forskning, som är den domän som starkast tagit sig an engelskan som
15

Lagförslag om erkännanden av verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden (1998/89:8, 13 §), Om ett
reformerat tingsrättsförfarande (1986/87:89, s 141–142), Om insiderlagen (1990/91:42, s 41– 42),
Utlänningslagen 1993794:94, s 159), Lag om insättningsgaranti 1995/96:160, s 73), Radio och TV-lag
(1995/96:160, s 98– 99, Radiolagen 1996:844 6 kap 8 §), Kommunallagen angående rätt att rösta i dessa val
(1996/97:70, s 156), Om svenskt medborgarskap (1999/2000:147, s 62 ff), Rösträtt och valbarhet vid
kommunala val mm (SOU 2000:106, s 316 ff), Rättspraxis (NJA s 227).
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arbetsspråk. De flesta seminarier, sammanträden och konferenser hålls dock på svenska. Även
text på norska och danska förekommer i arbetet i och med det nordiska samarbetet. Det verkar
dock som om många hellre läser en engelsk text än en dansk.
De flesta som har svarat på frågorna anger alltså att de använder engelska i arbetet, i större
eller mindre omfattning. Flertalet läser dagligen någon text på engelska medan den aktiva
användningen av språket varierar mellan olika personer, olika arbetsuppgifter och uppdrag.
En del talar och skriver på engelska i stort sett dagligen och andra någon gång i månaden. De
som arbetar med internationella frågor och de som har uppdrag utomlands behöver
naturligtvis oftare arbeta på andra språk än svenska. Andra situationer där engelska används
är möten och arrangemang utomlands. Vidare har t.ex. riksdagsledamöter i opposition inte så
många kontakter med utlandet (om man inte sitter i något utskott för utrikesfrågor etc.). En
del påpekar också att användningen av t.ex. engelska i arbetet har ökat i samband med
Sveriges ordförandeskap i EU. Det gäller givetvis enbart dem som har haft uppdrag i
anknytning till ordförandeskapet.

8.3.1.1 Två exempel
Exempel 1.
R är regeringsledamot och uppger genom sin sekreterare att han läser engelska texter i princip
varje dag. Vidare är det ungefär en gång per månad ministermöten i EU och däremellan sköts
kontakter och möten hålls med kollegor i andra länder. Andra situationer då ministern
använder engelska är i bilaterala kontakter, intervjuer med utländska journalister och en del
anföranden på engelska och ibland tyska, om publiken är internationell. På Internationella
valutafondens och Världsbankens möten talas engelska utan tolkning till svenska, och det
gäller även i Europeiska utvecklingsbanken, EBRD. I Europeiska investeringsbanken, EIB,
kan man däremot få tolkning till svenska. R svarar att han väljer engelska då tolkning inte
finns och för att få mer direkt kontakt och slippa tolkningen.
Exempel 2.
A är riksdagsledamot och svarar att man egentligen inte behöver kunna något främmande
språk för att klara riksdagsuppdraget eftersom det finns översättnings- och tolkservice. A
tillägger dock att arbetet underlättas om man har språkkunskaper. A uppger vidare att hon
själv använder engelska mer sällan än man skulle kunna tro: ”Jag ser en engelsk text varje
dag, men använder främmande språk max en gång i veckan”. A svarar att de tillfällen då hon
alltid använder engelska är vid besök och möten där det behövs.

8.3.1.2 Attityder
Flertalet regerings- och riksdagsledamöter verkar anse att det bästa är att använda sitt
modersmål om det finns en möjlighet. R säger: ”Den som kan språket bäst har ett visst
övertag i diskussioner. Det finns också en viss risk att de som inte kan engelska utestängs från
diskussionen”. A säger: ”De flesta har sämre kunskaper än de själva tror. Djupet i språket
brister och det uppstår missförstånd. Ett annat problem är att kunskaperna hos en grupp
ledamöter kan vara mycket ojämna”. L säger: ”Det kan vara svårt när man inte har språket
flytande, framför allt gäller det fackspråket”.

8.3.1.3 Kommunalpolitiker i Huddinge
I kommunalpolitiken (i Huddinge) behöver politikerna sällan kunna andra språk än svenska.
Det händer att de ibland, d.v.s. ett fåtal gånger per år, måste använda engelska i arbetet. Då
handlar det oftast om att läsa någon form av text på engelska, och det rör sig t.ex. om att ta del
av erfarenheter gjorda i andra länder. V uppger också att engelska kan förekomma i
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bolagsärenden, t.ex. inom fjärrvärmeverksamheten. Vid besök från andra länder och vid egna
besök utomlands uppges det vara nyttigt att ha kunskaper i engelska. Dessa tillfällen är dock
sällsynta.
Det är alltså inte ofta kommunalpolitikern ställs inför kravet att använda något annat språk än
sitt modersmål och de få tillfällen det är nödvändigt handlar det om engelska. M uppger att
hon har läst handlingar på tyska en gång men förutom denna gång har M aldrig behövt
använda något annat språk. V uppger att det kan uppstå svårigheter i samband med besök i
andra länder, då all kommunikation sker på engelska och alla deltagare inte förstår engelska
lika bra.

8.3.2 Sammanfattning
Utifrån denna begränsade rundfrågning verkar det som om den språkliga situationen skiljer
sig ganska mycket mellan rikspolitisk och kommunalpolitisk nivå. Behovet av färdigheter i
främmande språk är näst intill obefintligt för kommunalpolitikern, medan användningen av i
synnerhet engelska inom rikspolitiken är betydligt mer omfattande. Svaren tyder också på att
regeringsledamöter i större utsträckning är tvungna att använda engelska i olika sammanhang.
Det är väl inte så konstigt med tanke på att dessa personer är frontfigurer i de politiska
förhandlingarna både på ett nationellt och internationellt plan.

8.4 Språkanvändning i EU-sammanhang
8.4.1 Inledning
Sveriges medlemskap i EU innebär en förskjutning av ansvar från Sveriges riksdag till
Europeiska unionens organ. Svenska språknämnden befarar i Förslag till handlingsprogram att
det i förlängningen kan påverka svenska språkets ställning som politiskt språk i Sverige.
Frågor som är viktiga är t.ex. om EU-dokument med rättslig verkan i Sverige finns
tillgängliga på svenska, om det möjligt att få tolkning till och från svenska vid möten i alla
församlingar där icke-tjänstemän deltar (parlamentet, ministerrådet, domstolen, sociala och
ekonomiska kommittén) och om svenska kan utnyttjas som arbetsspråk i flertalet EUsammanhang idag. Vidare är tillgången på tolkar och översättare av stor vikt. Tolkar är
otroligt betydelsefulla fö r att de svenska tjänstemännen skall kunna ha möjlighet att tala på
svenska i debatter och diskussioner. Det är just i själva förhandlingsarbetet det är viktigt att
bevaka svenska språkintressen, skriver Språknämnden, och menar att det är orealistiskt att tro
att alla svenska tjänstemän skulle kunna driva avancerade förhandlingar på ett annat språk än
sitt modersmål.

8.4.2 Språkpolitik i EU och tolkningspraxis
Sverige har varit med i EU sedan år 1995. EU har en mycket ambitiös språkpolitik där alla
medlemsländernas språk är arbetsspråk och officiella språk. En viktig målsättning i EU är att
främja den språkliga mångfalden och verka för språklig jämställdhet inom unionen. Tolkning
och översättning utgör en av grundstenarna för en sådan språklig demokrati, men även om
tolk- och översättarapparaten är enorm, med ca 3 500 fast anställda tolkar och översättare
samt ett stort antal som arbetar som frilansare, är det ändå problematiskt att i praktiken
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förverkliga dessa mål (Karlsson 2001-02-06). Att EU har erkänt 11 officiella språk innebär
alltså inte att dessa är likställda i praktiken i alla avseenden. Vid EU- möten mellan tjänstemän
i medlemsländerna används av ekonomiska skäl högst två arbetsspråk, engelska och franska. I
Bryssel däremot tolkas alla möten till de flesta språk men där finns det ju också en mängd
anställda tolkar. Även när det gäller informella ministermöten i medlemsländerna arbetar man
i huvudsak på engelska och franska. Det dominerande språket är dock engelska (Melander
2000a, Nilsson 2001-01-31). Tolkning vid de informella ministermötena sker till engelska,
franska och ordförandelandets språk. De formella mötena tolkas till alla medlemsländernas
språk (Cederroth 1999-12-20).

8.4.3 Svenska språket i EU
Hur används svenska språket i EU-sammanhang inom skilda EU-organ? Denna fråga utreds i
en undersökning om språkanvändning hos svenska europaparlamentariker, politiker i EUkommittéer och departementstjänstemän (Melander 2000b). Melander redovisar att
parlamentarikerna, d.v.s. de som tillhör toppskiktet i EU:s organisation, använder mycket
svenska i sitt arbete. Det gäller såväl i tal som skrift i formella sammanhang, d.v.s. i plenum,
utskott och partigrupp. Däremot dominerar engelskan i informella situationer.
Enkätundersökningen visar också att viljan att använda svenska är stor bland
parlamentarikerna. De uppger att andra språk används främst då det är nödvändigt, t.ex. då
översättning inte finns tillgänglig eller tolkservice inte tillhandahålls.
Undersökningen visar vidare att skillnaden inte är stor mellan parlamentarikernas och
kommittéledamöternas språkanvändning16 . Svenskan dominerar alltså i både skriftliga och
muntliga formella sammanhang, och viljan att använda svenska är också stor inom denna
grupp. En skillnad mellan grupperna är att kommittéledamöterna anger att de i ännu större
utsträckning använder svenska i förhållande till andra språk. De utnyttjar den svenska
tolkningsservicen oftare samt skriver och läser mer på svenska.
Departementstjänstemännen använder däremot betydligt mindre svenska än parlamentarikerna
och kommittéledamöterna. Tjänstemännens EU-anknutna arbete domineras av engelska.
Svaren visar dock att även tjänstemännen skulle vilja utnyttja svenskan mer än vad som är
möjligt idag. Som skäl anger de att det går snabbare och lättare att läsa och snabbt skaffa sig
överblick på svenska. Vidare menar de att såväl förståelsedjupet som känslan för nyanser blir
bättre.

8.4.4 Översättning och tolkning
I Sverige har man arbetat för ett klart och enkelt förvaltningsspråk under många år. Ända
sedan 1980-talet har det inom statsförvaltningen bedrivits ett långsiktigt arbete för att främja
språkvårdsarbetet hos myndigheterna. År 1993 tillsatte regeringen en särskild grupp, den s.k.
Klarspråksgruppen, för att särskilt arbeta för och främja ett modernt och klart
myndighetsspråk. De svenska EU-texterna, d.v.s. de svenska översättningarna, är alltså i ett
svenskt klarspråksperspektiv bakåtsträvande. Att det blir ett krångligt språk har att göra med
att översättningar från franska och engelska ska följa originalen så troget som möjligt. Den så
kallade punktregeln är ett konkret hinder för ett begripligt EU-språk. Den innebär att de skall
finnas lika många meningar i alla översättningar, d.v.s. punkten ska finnas på samma ställe i
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Undersökningen omfattar ledamöter i den ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén.
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alla EU-spr åken. Det underlättar själva översättningsprocessen när en text kall ändras, men
det innebär alltså problem när originaltexten är krånglig.

8.4.4.1 SOU 1998:114
När Sverige år 1995 gick med i EU, tillsatte regeringen en utredning i syfte att tydliggöra och
främja kvaliteten i svenska EU-texter. Kenneth Larsson tillsattes som enmansutredare.
Utredningen resulterade i betänkandet Svenskan i EU (SOU 1998:114). Larsson har flera års
erfarenhet som språkexpert vid Regeringskansliet och är därför väl insatt i klarspråksarbetet
kring det svenska förvaltningsspråket. Kvaliteten på de svenska EU-texterna analyseras och
en rad åtgärder föreslås. Utredaren föreslår bl.a. att en central samordningsfunktion skall
inrättas i Regeringskansliet för att utarbeta riktlinjer, svara för utbildning, ge råd i EUspråkfrågor och ansvara för granskning. Larsson betonar också, utifrån sin erfarenhet av
utvecklingen av det svenska moderna myndighetsspråket, vikten av ett förenklat och
moderniserat EU-språk.

8.4.4.2 Cirkulär 6
I en utvärdering av språkprinciperna och deras praktiska tillämpning, hösten 1997, framgick
det att svenskan fortfarande behandlas sämre än jämförbara språk (framför allt vad gäller
tolkning i rådsarbetsgrupper). Regering och riksdag fäster största vikt vid svenska språkets
ställning inom EU och understryker att språkfrågan är av ytterst stor betydelse för större
öppenhet och djupare demokratisk förankring av EU-samarbetet. Därför har UD givit ut ett
PM, EU-cirkulär nummer 6, för att främja svenska språkets ställning i EU-samarbete. Det är
meningen att riktlinjerna ska tillämpas i samtliga organ i EU där den svenska regeringen
representeras, oavsett om Sverige företräds av medlemmar av regeringen eller tjänstemän från
regeringskansliet eller en myndighet.
”Syftet med Sveriges policy är att förmå EU:s institutioner att ta sitt fulla ansvar för tolkning
och översättning. Såväl enskilda som myndigheter måste ha möjlighet att använda svenska vid
kontakter med EU:s institutioner. Detta kräver konsekvent och målmedvetet agerande på alla
nivåer av såväl politiker som tjänstemän.” (Cirkulär 6, UD PM 1999:1–8) .
Riktlinjerna gäller praktisk tillämpning av språkprinciperna gällande tolkning och
översättning i olika sammanhang. Riktlinjerna omfattar möten av olika slag (r ådsmöten,
rådsarbetsgruppsmöten och informella ministermöten), olika typer av dokument
(arbetsdokument, rättsakter och översättning av avtal med tredje land), skriftlig
kommunikation (skriftliga omröstningar/förfaranden, skriftväxlingar med EU:s institutioner,
språkreservationer) och sist men inte minst kvaliteten på tolkningen och översättningen.
Grundprincipen är att Sverige inte godtar någon särställning för något enskilt språk varken i
positiv eller negativ bemärkelse. Svenskan skall åtminstone ha samma villkor när det gäller
språkprinciperna som de närmast jämförbara språken, d.v.s. danska, finska grekiska och
portugisiska. Det gäller både tolkning och översättning. Om inte samtliga officiella språk i
praktiken behandlas lika menar man att det är mer rättvist att enbart använda ett eller två
språk som arbetsspråk (franska och engelska). Det finns dock vissa undantag som t.ex. för
organ som har etablerade arbetssätt med enbart ett eller två arbetsspråk eller vid informella
ministermöten (informella ministermöten är inte rådsmöten och faller därför inte under rådets
ordning eller EU:s språkregler). Vid informella ministermöten t.ex. skall tolkning erbjudas
efter faktiska behov och värdlandets gottfinnande.
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I fråga om översättning skiljer sig riktlinjerna något åt beroende på vilken typ av dokument
det gäller. Rättsakter och juridiskt bindande dokument (t.ex. förordningar eller direktiv) kan
endast antas och vara giltiga om de finns tillgängliga på samtliga officiella språk. För
rättsakter gäller att de även måste ha publicerats i EGT (Europeiska gemenskapens officiella
tidning). För andra typer av dokument som riktlinjer, rapporter och förklaringar gäller att
svenskan inte skall behandlas sämre än andra jämförbara språk. Även när det gäller
översättning finns dock en rad undantag för organ där det t.ex. är praxis att använda bara
engelska, bara franska eller bara franska och engelska i vissa sammanhang.
Cirkuläret avslutas med ett konkret förslag till uttalande i situationer där svenska behandlas
sämre än jämförbara språk.

8.4.5 Språkfrågan i EU
För många nationer i EU är språkfrågan en mycket känslig och viktig fråga. Det handlar om
demokrati, prestige och stormaktstänkande. Språkfrågan är alltså i allra högsta grad en
politisk fråga.
Ett exempel, som också tidigare i texten har nämnts, är Tysklands bojkott av EU- mötet som
hölls i Jokkmokk i slutet av januari 2001 mellan statstjänstemän i den kulturella kommittén.
Det var Tysklands sätt att protestera mot EU:s tolkningspraxis vid informella möten, d.v.s.
exklusiv tolkning till engelska och franska. Som EU-ordförandeland hade Sverige ändå valt
att utöver den sedvanliga tolkningen erbjuda tolkning till andra språk vid behov, men tyskarna
var ändå inte nöjda.
Vid ett annat tillfälle krävde Bryssel att produkter från österrikisk livsmedelsindustri måste
vara försedda med de högtyska beteckningarna på bär och grönsaker. Detta väckte stor
upprördhet i Österrike och man hävdade att EU var ett hot mot den österrikiska särarten och
Bryssel fick ge efter. Så var också fallet då Spanien skulle tvingas att överge bokstaven ñ.
Bryssel åberopade, liksom i Österrikefallet, konsument- och konkurrensskäl men fick efter
högljudda nationalistiska protester ge vika. Många av medlemsländerna är också vana att föra
diskussioner och debatter som rör förhållandet mellan språk och språks status p.g.a. av att
länderna är officiellt flerspråkiga, som t.ex. Belgien, Italien och Finland. Det verkar också
finnas en stor medvetenhet om betydelsen av att få tala sitt modersmål och vad det innebär att
kämpa för sitt språk, både nationellt och internationellt.
I SvD den 20 december 1999 finns en artikel om svensk tolkning och översättning i EU.
Anne-Marie Widlund Fantini, avdelningschef på direktoratet för tolkning vid
Europaparlamentet och ansvarig för den svenska tolkningen, menar att det skapar ett
underläge att inte få använda sitt eget språk. Hon tror inte heller att det är till fördel att
svenska ledamöter använder engelska och tillägger att de flesta märker att deras engelska inte
räcker till vid svåra förhandlingar. ”Hur talar man t.ex. om motorfordonens maximala
vridmoment på engelska?” Fantani säger också att Sverige generellt sett är dåligt på att värna
om sin kultur i Europa och att det inte gynnar någon att vi inte värnar om vårt språk. ”Att vi
gör avkall på vårt språk betyder inte att Grekland, Portugal eller Nederländerna kommer att
göra det etc.”
Denna attityd strider ju faktiskt mot de riktlinjer som UD skrivit i det förut nämnda cirkuläret
om riktlinjer för att främja svenskans ställning i EU-samarbete (UD PM 1999:1–8. Cirkulär
6). Det skall dock påminnas att enkätundersökningen av svenska politikers,

75

kommittéledamöters och tjänstemäns språkanvändning i EU-sammanhang tyder på att både
politiker och kommittéledamöter i stor grad använder svenska som arbetsspråk såväl i
skriftliga som muntliga sammanhang och att deras vilja att använda svenska språket är hög.
Tjänstemännens språkanvändning i EU-relaterat arbete domineras i högre grad av andra
språk, framför allt engelskan. Även denna grupp anger dock att de skulle vilja använda
svenska språket i fler sammanhang men att det inte är möjligt.

8.5 Diskussion
Inom politik och förvaltning varierar språksituationen mellan kommunalpolitiker och
rikspolitiker. Regerings- och riksdagsledamöter samt tjänstemän vid Regeringskansliet
använder i större utsträckning andra språk än svenska i arbetet i jämförelse med
kommunalpolitiker i Huddinge. Kommunalpolitikerna uppger att det egentligen inte finns
något behov av kunskaper i främmande språk i arbetet men att det är en fördel att ha
kunskaper i engelska. Några gånger per år till någon gång i månaden kommer dessa politiker i
kontakt med engelska och då gäller det framför allt läsning av vissa texter.
Riksdagspolitikerna uppger att de anvä nder engelska allt från några gånger i månaden till
dagligen. Även på riksdagsnivå är engelska det enda främmande språk man behöver
kunskaper i för arbetets skull.
Språkanvändningen varierar också beroende på inom vilket politikområde det gäller och i
vilken grad man arbetar med internationella frågor. Det är väl självklart att behovet av
språkkunskaper ökar ju mer internationellt inriktat arbetet är. Det är dock inte nödvändigt att
behärska t.ex. engelska eftersom tolkservice och översättning oftast finns att tillgå. Det finns
också tendenser som tyder på att regeringsledamöter i större utsträckning använder engelska i
arbetet i jämförelse med riksdagsledamöter. Det hänger troligen också samman med att
ministrarna har en stor del internationella möten, engagemang och kontakter i sitt dagliga
arbete.
På utbildningsdepartementet uppges att enheten för universitets- och högskolestudier kanske
är den sektor som starkast antagit engelska som arbetsspråk. Seminarier, sammanträden och
konferenser hålls dock på svenska.
När det gäller språksituationen i EU-sammanhang använder svenska politiker och
kommittéledamöter svenska i större utsträckning än departementstjänstemännen. I en
enkätundersökning framgår att tjänstemännens arbetsspråk i EU domineras av engelska. EUparlamentarikerna och kommittéledamöterna anger också att de oftare använder sig av
tolkning och översättning till svenska.
Vid utbildningsdepartementet är man mycket positivt inställd till användning av engelska
inom såväl utbildning som forskning. N anger att vi äntligen har ett internationellt gångbart
språk som alla förstår och att vi borde sträva efter att tala engelska i fler sammanhang. Många
politiker på regerings- och riksdagsnivå anger att de använder engelska allt från några gånger
i månaden till dagligen. Det finns en vilja bland dessa som tyder på att de hellre försöker
arbeta på engelska, då behov uppstår, än anlita den tolkservice som finns att tillgå.
Anledningarna är varierande. Vissa tycker att det är omständligt att gå vägen om en tolk,
andra tycker att tolkningen är av skiftande kvalitet, och många påpekar att den direkta
kontakten med människor inte blir densamma vid tolkning.
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Svenska politiker, ledamöter och tjänstemän i EU har enligt enkätundersökningen en stor vilja
att använda svenska språket som arbetsspråk. De flesta anger att de skulle vilja använda
svenska mer än de gör. Det finns dock andra källor som menar att svenskarna är dåliga på att
värna om både sin kultur och sitt språk i EU, att svenskarna ibland överskattar sina färdigheter
i engelska i stället för att utnyttja den tolkservice som finns. Det är alltså inte säkert att en
persons egen bedömning av sitt språkbruk stämmer överens med det faktiska språkbruket.
Det finns också en stor språklig medvetenhet inom många departement och kommittéer i fråga
om t.ex. myndigheters språkbruk i texter och lagar etc. Klarspråksarbetet syftar till
medborgarens rätt att förstå myndigheternas texter, och flera av departementen har egna
anställda språkexperter för att främja språkvårdarbetet.
Det finns inget som tyder på att svenskan som politiskt språk är på väg att utarmas eller
försvagas. Engelska dominerar som arbetsspråk endast i internationella sammanhang och
framför allt för tjänstemän i EU och i viss mån sannolikt inom de sektorer som är starkt
knutna till domäner som är starkt anglifierade som t.ex. högre utbildning och forskning.
Bland regerings- och riksdagspolitiker är valet att i vissa sammanhang använda engelska i
stället för tolkning frivilligt. Man tycker det underlättar den direkta kontakten med människor,
det går snabbare och ibland brister tolkningen i kvalitet. Bland EU-politikerna verkar det vara
tvärtom. De använder engelska endast om de måste, om tolkning inte finns att tillgå.
Tjänstemännen arbetar under lite and ra förutsättningar och kan oftast inte få tolkning till
svenska. De uppger dock att de skulle vilja använda svenska i större utsträckning.
Det verkar inte som om det finns någon tendens till ökad användning av engelska inom den
politiska sfären, framför allt inte på nationell nivå. I EU-sammanhang och andra
internationella sammanhang används engelska, med eller utan tolkning. Det finns dock ingen
anledning att tro att svenska politiker kommer att utnyttja tolkningstjänsterna i mindre
utsträckning framöver. I EU-sammanhang uppges tolkningen vara förbättrad både i kvalitet
och kvantitet. Detta borde snarare öka användningen av tolkar i framtiden.
Grundläggande är dock att svenska representanter bevakar svenska språkintressen på
internationell nivå. Det är viktigt att politiker och tjänstemän kan ha möjlighet att förhandla
och debattera på svenska.
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9. Kultur
9.1 Inledning
Staten, landstingen och kommunerna stöder på olika sätt kulturlivet i landet. De driver
kulturinstitutioner, stöder studieförbundens kulturverksamhet, ger stöd till fria teater-, dansoch musikgrupper samt till arrangörsverksamhet och ser till att kulturarvet vårdas. Staten
finansierar en lång rad centrala kulturinstitutioner, bl.a. Operan, Dramaten och de statliga
museerna. Vidare stöder också staten lokal och regional kulturverksamhet genom ekonomiska
bidrag. Den nationella kulturpolitiken skall förverkligas genom Statens kulturråd. De områden
som kulturrådet ansvara för är teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur,
bibliotek och kulturtidskrifter.
Denna del tar upp språksituationen inom några delar av svenskt kulturliv. I vilken omfattning
används svenskan i medier, litteratur, film, musik och teater? När används engelska? Finns
det någon risk att svensk kultur inte kommer att utformas på svenska?
Förhållandena kommer att beskrivas främst utifrån statistik, artiklar, olika myndighetstexter
och information från Internet. Jag har dessutom tillfrågat ett mindre antal berörda personer för
att komplettera en del information.

9.2 Medier
9.2.1 TV och radio
Svenska språknämnden skriver i sitt förslag till handlingsprogram (1998): ” I TV dominerar
engelska språket i program 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”.
TV och radio samt dagstidningar är de medier som når ut till flest människor. En
genomsnittlig dag tittar 86 % av befolkningen (9–79 år) på TV och 80 % lyssnar på radio.
Dessa medier utgör alltså en del av det vardagliga livet för många av oss här i Sverige.
Sändningsvillkoren för Radio och TV bygger på de riktlinjer som riksdagen beslutade 1996
för perioden 1997–2001 (prop.1995/96:161). I statens avtal med Sveriges Radio och Sveriges
Television står det: ”Företagen ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög
kvalitet på svenska språket och tillvarata den svenska kulturen i dess vidaste bemärkelse”.
Vidare skall mångspråkigheten i Sverige speglas i programutbudet, språkfrågor skall beaktas
och program från och om andra nordiska länder skall främjas. Sverige har inte infört någon
språkkvotering i etermedierna till skydd för nationalspråket.
I en artikel i SvD i oktober år 2000 uppges att Sveriges Radio sänder i stort sett all talradio på
svenska med en del reglerade undantag. Musiken som också är en viktig del av
programutbudet utgörs av drygt 50 % svenskt material, vilket innebär svensk kompositör,
svensk artist, svensk textförfattare eller på svenska språket. Andelen svensk musik har dock
totalt minskat mellan år 1996–1999 (Radio och TV i allmänhetens tjänst, SOU 2000:55).
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I SVT upptog de svenska programmen år 1999 cirka 74 % av det totala programutbudet. De
svenskproducerade programmen har därmed ökat de senaste åren. Det beror till stor del på att
nyhetsprogrammen har blivit fler under 90-talet (enligt Sveriges Televisions så kallade publicservice- uppföljning för 1999). TV4 hade 49 % av programmen producerade i Sverige men
därifrån är glappet stort till TV3 med 16 % och Kanal 5 med 12 %. Även ZTV hade relativt
höga siffror för andelen svenskproducerade program, men det beror på att musikvideor har
klassificerats som svenskt ramprogram.
I granskningsnämndens rapport över svenskt TV-utbud år 2000 visar statistiken också att de
svenskproducerade programmen dominerar. Andelen svenskproducerade program verkar
dock har minskat i SVT, från 74 % till 62 %. Däremot uppges TV4 har 68 %
svenskproducerade program.
När det gäller utländska produktioner dominerar engelskspråkiga program. En klar majoritet
av programmen år 2000 kommer från USA vilket är särskilt tydligt i TV3 (68 %) och Kanal 5
(84 %). (Den amerikanska dominansen gäller alla kanaler utom TV8 där utbudet totalt
domineras av brittiska produktioner.) Kanal 5 och TV3 är också de kanaler som visar mest
barnprogram, både räknat i timmar och andelar. 93 % av barnprogrammen i TV3 och 84 % i
kanal 5 utgörs av tecknade program. Det kan jämföras med SVT:s 32 % och TV4:s 15 %.
Barnprogrammen i SVT och TV4 är ofta i form av magasin eller ramprogram, t.ex. Björnes
magasin, Abrakadabra, Nu är det nu, Myror i brallan och Anki och Pytti. Dessa program
innehåller kortfilmer, dokumentärer, sagor, reportage, serier samt tecknade filmer. Det finns
dock ingen undersökning eller statistik över vilka ursprungsländer de olika inslagen kommer
från. Min egen uppfattning är att kortfilmer, reportage och dokumentärliknande berättelser
ofta kommer från Danmark, Finland, Polen och Baltikum medan tecknade inslag oftare
härstammar från USA.
Av de tre public service- företagen, Sveriges Television, Sveriges Radio och
Utbildningsradion, är det SR som mest satsar på program för språkliga och etniska
minoriteter. SR stod för 96 % av sändningstiden och 76 % av resurserna inom public service
av minoritets- och invandrarspråksprogram år 1999. SR sände mer än 6 000 timmar 1999 och
la ner mer än 100 miljoner kronor på verksamheten. Detta ska jämföras med SVT:s ca 19
miljoner och 133 timmar och UR:s 11 miljoner och 63 sändningstimmar samma år. År 2000
har utbudet ökat till 308 timmar i SVT, och det är särskilt de finska sändningarna som har
gynnats (Nilsson 2001-03-04).
Kent Asp har på uppdrag av granskningsnämnden för radio och TV undersökt TV-utbudet
under år 2000 (Svenskt TV- utbud 2000). Asp redovisar att Sveriges Televisions två kanaler
har minskat andelen underhållning med 9 timmar i veckan sedan år 1998 och i stället ökat
fakta och nyheter med 4 timmar i veckan. Enligt undersökningen har utvecklingen gått i
motsatt riktning för TV4 genom att minska andelen fakta med lika mycket som SVT har ökat
och dessutom kraftigt öka andelen underhållningsprogram med 12 timmar i veckan. Asp
menar att Sverige är på väg mot ett amerikanskt tv-system, där de kommersiella kanalerna
dominerar över marginaliserade public service-kanaler. Asp fortsätter: ”Sveriges Television
och TV4 går skilda vägar, med stora konsekvenser för mångfald och kvalitet i tv-utbudet”.
Om verkligen de kommersiella kanalerna marginaliserar public service-kanalerna, så kan det
inverka på andelen svenskt programutbud. Kulturminister Marita Ulvskog tror dock inte att
det finns någon risk för att SVT marginaliseras: ”Jag tror inte att det är någon risk för det, alla
partier är ju ense om att public service fortfarande ska vara en blandning av brett och smalt,
underhållning, nyheter och kultur” (Olofsson 2001-06-09).
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9.2.2 Tidningar, tidskrifter och specialpress
Dagspressen är ett av de medier som når störst spridning bland befolkningen i Sverige; 85 %
av de vuxna läser en dagstidning. Upplagorna har dock sjunkit under senare år för alla
tidningskategorier men framför allt har kvällspress och andratidningar drabbats. Ny teknik har
påverkat förutsättningarna för produktion och distribution. Den manuella korrekturläsningen
har minskat i och med de nya möjligheterna till språklig korrigering och redigering med hjälp
av IT- verktyg. Det har t.ex. ökat journalisternas ansvar i produktionsprocessen. Vidare
innebär den nya tekniken nya vägar för spridning av tidningarna via Internet. År 2000 fanns
det 86 dagstidningar på nätet.
För att främja och värna om mångfalden ger staten stöd till både dagstidningar och tidskrifter.
I huvudsak ges presstöd till tidningar på svenska samt till tidningar för språkliga minoriteter i
Sverige.
Det finns inget som tyder på att något annat språk än svenska kommer att dominera den
svenska dagspressen. Det finns givetvis många inslag av engelska i tidningsspråket liksom i
andra sammanhang. Det gäller emellertid främst ordlån, en del uttryck, anglifieringar på
ordnivå etc. Däremot är det ett fåtal texter som är skrivna på engelska. 1988 förekommer
texter på engelska i annonsmaterial, främst platsannonser (Chrystal 1988). Det gäller idag
också. Inga texter i de stora dagstidningarna är på engelska förutom just en del annonser
(platsannonser och i vissa fall reklam) samt ett fåtal serier (t.ex. i DN). I SvD Näringsliv den 9
september 2001 var nära 30 % av platsannonserna på engelska (11/38). Det gällde annonser
för bl.a. Postdoctoral Research in Processing Technology, Product Manager på Pharmacia
biotech och Analysts. Av platsannonserna inom data var alla på engelska (5/5).

9.2.2.1 Tidskrifter och specialpress
”Till och med i finkulturen blir engelskan ett allt vanligare medium. Ett par nya
advantgardistiska svenska kulturtidskrifter har kommit ut på engelska utan att någon tycker
det är konstigt” (Teleman & Westman 1999-07-19).
Internationalisering och ökad användning av engelska inom olika områden har inte nämnvärt
påverkat svenskans ställning i svenska dagstidningar. Det är dock troligt att utbudet av
tidskrifter och specialpress har en större tendens att öka, just därför att de är knutna till
specifika områden. Specialiserade skrifter av detta slag vänder sig ofta till en begränsad
målgrupp, och det kan vara en anledning till att publicera svenska tidskrifter på engelska (för
att få en större och bredare publik).
Press Stop Gruppen är en detaljhandel med specialisering på pressförsäljning. 13 butiker finns
i Sverige, varav 6 stycken ligger i Stockholmsområdet. Press Stop har Sveriges största (säger
de på sin hemsida) sortiment av internationella och svenska tidskrifter, fördelat på 2 000
internationella och 400 svenska samt 100 internationella och svenska dagstidningar. På
Interne t kan man hitta 105 svenska tidningar och 1 544 internationella. Tidningarna är
indelade i 37 olika ämneskategorier. En del kategorier omfattar ett brett område och är därför
indelade i underavdelningar, t.ex. mode, musik, hobby och sport. Dessa omfattande kategorier
har alla en allmän del med tidningar som handlar om t.ex. mode allmänt.
Utifrån en lista över de titlar som finns på Press Stop i Gallerian i Stockholm och en
genomgång av titlarna på Internet kan man urskilja vissa kategorier där utbudet domineras av
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engelskspråkiga tidningar. Likaså kan man konstatera att andra kategorier har en relativt stor
andel titlar på svenska. ”Titel” i detta sammanhang syftar inte på själva namnet på tidningen
utan på hela tidningen. I de flesta fall är det svårt att utifrån namnet på tidningen fastställa om
det är en svensk eller internationell tidning. Övervägande delen av tidningarna har engelska
namn oavsett om de är svenska eller tyska och vissa fall franska eller italienska.
Överlag domineras det utländska utbudet av engelskspråkiga tidningar. En stor del av
områdena har en ganska jämn fördelning mellan tidningar från USA och England, men
generellt dominerar USA som ursprungsland. En mindre andel är på tyska och franska och en
mycket liten andel är på danska, no rska, spanska och holländska. Tyska tidskrifter finns i
något högre grad än de andra utländska. Det är inte ovanligt att det finns upp mot sex tyska
tidningar inom en del kategorier medan t.ex. franska har en eller kanske två. Under Film,
Data, Dam familj, Hobby tåg och Båtar finns relativt många tyska titlar. Det finns inga
tidskrifter på något av minoritetsspråken.
De kategorier som har en relativt stor andel svenska titlar är Litteratur (14/28, 50 %), Media
& marketing (8/16, 50 %), Ekonomi (16/47, 34 %) och Jakt & fiske (9/32, 28 %). Det finns
dock en rad kategorier där andelen svenska titlar inte är så hög men där listan ändå är ganska
lång. Följande kategorier har mer än tio titlar på svenska: Bilar, Musik, Dam familj, Data
allmänt, Djur, Hus & hem, Konst & design, Lifestyle, Mode allmänt och Motorcyklar.
Det finns ett flertal kategorier där svenska titlar lyser med sin frånvaro. Det gäller
kategorierna eller delar av kategorierna Mode, Musik, Hobby, Tatuering, Film TV, Foto,
Flyg, Science fiction, Serier & humor, Sport samt Vapen & militär.
Inom mode finns det inte en enda tidning på svenska under rubriken Accesoarer, inte heller
under Hår & make up och endast en under Mönster & handarbete. Även Musik är indelat i
underavdelningar. Det finns inte några tidningar på svenska under Country eller Klassisk &
opera och endast en under Instrument och en under Studio & recordings. Ytterligare en stor
kategori med få titlar på svenska är Hobby. Under Hobby RC (om flygplan) och Hobby
woodworking finns inga tidningar på svenska. Hobby modell och Hobby tåg har en vardera. I
olika delar av Sportkategorin är svenska tidningar svagt representerade. Brottning, Tennis,
Inlines, Baseball och Boxning har inget på svenska och Basket, Golf, Kampsport, Klättring
och Vattensport har en titel var.

9.3 Litteratur och bokmarknad
9.3.1 Bokmarknaden
Svenskans ställning som litteraturspråk i Sverige kan nog sägas vara relativt ohotad, i varje
fall när det gäller skönlitteraturen. Få svenska författare kan välja engelska som litterärt språk.
Svenskans ställning som litterärt språk kan dock inte enbart bedömas genom ett konstaterande
att de flesta svenska författare skriver på svenska utan måste ställas i relation dels till svenska
folkets läsvanor, dels till utgivning och produktion av svenska respektive utländska böcker
(samt svenska folkets attityder till läsning etc. men det kommer inte att behandlas här).
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Statistik om utgivning kan man hitta på Kungliga bibliotekets hemsida under ”statistik ur
svensk bokförteckning”. KB:s statistik redovisas både på kulturrådets hemsida och i SCB:s
statistiska årsbok 2000. Liknande statistik finns också hos Svenska förläggarföreningen, Svf.
Den statistik som finns tillgänglig på kulturrådets hemsida är från 1998 och tidigare.
Kulturrådet summerar 1990-talet och konstaterar att utgivningen av skönlitteratur minskade
med ca 15 % mellan 1990–1996. Under samma period minskade även antalet utländska
publikationer översatta till svenska medan böcker med annat publiceringsspråk än svenska
ökade. Ökningen av utländska publikationer dominerades av böcker med engelska som
publiceringsspråk men även antalet tyska och franska utgåvor blev fler. Kulturrådet uppger att
det totala antalet utgivna publikationer dock har ökat tunder 1990-talet. Kulturrådet uppger
vidare att det är facklitteraturen som står för ökningen. Facklitteraturen utgör ca 75 % av
utgivningen varje år. I en artikel i SvD 1996 diskuteras vad det är för slags böcker som utges
inom facklitteraturen. Två typer av böcker uppges vara de va nligaste: de översatta
fackböckerna och doktorsavhandlingarna, d.v.s. böcker som antingen har utformats utomlands
eller inom den svenska universitetsvärlden. Annan facklitteratur på svenska efterlyses i
artikeln, d.v.s. sådan litteratur som riktar sig till en svensk läsande allmänhet.
Delar av statistik över svensk bokproduktion år 2000 redovisas i tabellen nedan.
Tabell: Svensk bokproduktion år 2000

Totalt
Svenska original
Utländska i
svensk
översättning
Andra språk
Övriga inkl.
övers. fr. svenska

Total
bokproduktion
10 976

Facklitteratur

Skönlitteratur

7 891
3 942
965

1 880
796
1 029

Skönlitteratur för
barn och ungdom
946
433
487

55

26

2 9 84

(Källa: Kungliga biblioteket, Statisitik över den i svensk bokförteckning 2000 redovisade utgivningen)

17 % av bokmarknaden utgjordes år 2000 av skönlitteratur. Totalt publicerades 1 880
skönlitterära böcker, 42 % med svenska som originalspråk och 55 % utländska böcker i
svensk översättning.
Barn- och ungdoms böcker upptar 11 % av bokmarknaden. Knappt 46 % av skönlitteraturen
för barn och ungdom var svenska originaltexter och drygt 51 % var utländska böcker i
översättning.
År 2000 publicerades 7 891 facklitterära böcker. 49 % hade svenska som originalspråk och 12
% var översättningar. Övervägande delen av resterande facklitteratur hade engelska som
publiceringsspråk.

9.3.2 Jämförelser och tendenser i utvecklingen
Mellan 1998–2000 har den totala utgivningen minskat. När det gäller den skönlitterära
produktionen är samtidigt en större andel år 2000 nya upplagor av redan utgivna böcker. 1998
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var nästan 74 % böckerna nya verk. År 2000 är motsvarande siffra 67 %. Även när det gäller
barn- och ungdomsböcker har både den totala utgivningen och böcker med svenska som
originalspråk minskat något sedan 1998. Utländska böcker i översättning har dock entydigt
ökat sin produktion.
När det gäller fördelningen av publikationer på olika språk kan man se en skillnad mellan år
1997 och år 2000. Kungliga biblioteket uppger att facklitteraturen år 2000 utgör 72 % av
utgivningen, skönlitteraturen 17 % och barn- och ungdomslitteraturen 11 %. Av utländsk
facklitteratur är 88 % publicerade på engelska. Tyska kommer på andra plats (1,5 %) och
franska på tredje (1 %). När det gäller utländsk skönlitteratur är publikationerna mer spridda
över olika språk. Lite drygt 14 % är på engelska, 18 % på kurdiska, 16 % på arabiska, 11 %
på polska, 9 % på persiska samt en rad andra språk med enstaka utgåvor. När det gäller barnoch ungdomslitteratur är dock engelskan det klart dominerande språket i utgivningar på andra
språk. 50 % är på engelska, nästan 36 % på finska och till slut en enda på arabiska. Utöver
dessa språk uppges två stycken vara på andra språk än de 27 p å listan.
Skillnaden är ganska stor från motsvarande statistik för barn- och ungdomslitteratur tre år
tidigare. 35 % var då på engelska, 31 % på kurdiska och nästan 27 % på samiska. Det fanns
också enstaka exemplar på persiska, romani, serbokratiska samt ytterligare två språk utanför
listan. Denna skillnad gäller även skönlitteratur. Spridningen över olika publiceringsspråk var
större. Då dominerade kurdiska, därefter persiska och sedan turkiska och engelska.
Man kan konstatera att den språkliga mångfalden har begränsats mellan 1997–2000 inom alla
kategorier av litteratur till fördel för engelskan.
Även när det gäller publikationer översatta till svenska dominerar engelska som originalspråk
med 77 % år 2000. På andra plats kommer danska (knappt 5 %), tätt följt av tyska. Engelska
dominerar tydligt inom alla kategorier: facklitteratur 71 %, skönlitteratur 79 % och barn- och
ungdomslitteratur 80 %. Rangordningen mellan de övriga språken varierar dock något mellan
de olika kategorierna. Inom facklitteraturen kommer tyska på andra plats (8 %) och därefter
danska (6,5 %). Inom skönlitteraturen är norska på andra plats tätt följt av franska och därefter
danska. Inom barn- och ungdomslitteraturen är ordningen danska, franska, tyska och norska.
Statistiken från 1997 visar liknande tendenser. De vanligaste originalspråken efter engelska är
norska, danska, tyska och franska. Man kan dock se att norska hade en större andel 1997
medan tyska hade en mindre i jämförelse med år 2000.

9.3.3 Om översättningar
Inom skönlitteratur för vuxna och barn/ungdomar är fler böcker översättningar än svenska
originaltexter. Även facklitteratur översätts i stor utsträckning även om andelen översättningar
totalt sett är mindre inom detta område. Översättarna utgör därmed ett viktigt led i
utvecklingen och bevarandet av svenskan som litteraturspråk.
På konferensen ”Svenskan på 2000-talet” vid Stockholms universitet våren 2000, talade Johan
Svedjedal om översättningar och original på den svenska bokmarknaden. Svedjedal
konstaterar att den svenska bokmarknaden i jämförelse med kulturellt dominanta länder som
USA, Tyskland, Frankrike och England är långt mer internationaliserad. Svedjedal diskuterar
förhållandet mellan inhemsk och översatt litteratur och hänvisar till en tidigare undersökning
som visar att fördelningen skiljer sig mellan olika slags litteratur. Så kallad kvalitetslitteratur
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domineras av svenska original medan underhållningslitteratur i högre grad består av
översättningar. Svedjedal menar vidare att detta är en följd av den statliga kulturpolitiken som
sedan mitten av 70-talet har stött produktioner av kvalitetslitteratur, såväl svensk som
översatt. Svenska kvalitetsförfattare får stipendier för att skriva och förlagen får stöd för att
publicera kvalitetslitteraturen, både svenska original och översättningar.

9.3.4 Boken i nytt format
Under hösten 2000 etablerades e-boken som ett nytt fenomen i förlagsvärlden. Bonniers och
Piratförlaget fanns bland de som inledde försöken att sälja böcker i digitalt format. I mars i år
lanserade även Norstedts ett 20-tal av förlagets titlar som e-böcker. Erik Liedberg,
affärsområdeschef på Norstedts enhet ePan, säger i en artikel att e-boken egentligen är en
ganska dålig kopia av boken, men samtidigt en utveckling av den. För att förädla mediet
kommer förlaget att satsa på att tillföra fler funktioner som t.ex. möjligheten att söka, indexera
och göra egna anteckningar.
Magnus Simert, vd för eLib, uppger i samma artikel att försäljningen av e-böcker hittills varit
måttlig. Sedan november 2000 har eLib sålt ungefär 500 skönlitterära e-böcker (Eriksson
2001-03-07).
Även Kungliga biblioteket har ett antal böcker tillgängliga på nätet. Det är dock svårt att idag
spekulera i e-bokens utveckling och framtid i Sverige, i vilken mån och på vilket sätt den
kommer att påverka bokmarknaden samt folkets läsvanor.

9.3.5 Bokläsning
En genom snittlig dag läser 39 % av befolkningen i Sverige en bok, enligt mediebarometern
2000 (Nordicom). Denna siffra kan jämföras med befolkningens medieanvändning: TV 88 %,
Radio 80 % och dagstidningar 74 %.
Enligt barnbarometern 2000 17 har läsningen bland barn (3–8 år) sjunkit från 85 % år 1984 till
70 % år 2000. Under samma tid har lästiden per dag halverats från 32 till 16 minuter. Samma
tendenser visar kulturbarometern18 år 2000 för åldersgruppen 9–14 och 15–24 år. Barometern
visar att andelen som läser har minskat från 70 % till 64 % mellan 1984–2000. Även
mediebarometern19 visar på en liknande utveckling. Andelen bokläsare bland barn 9–14 år har
sjunkit från 76 % 1994 till 66 % år 2000 och i åldersgruppen 15–24 från 59 % till 44 %.
Enligt mediebarometern har också den tid som barn och ungdomar ägnar åt läsning minskat.
Flera undersökningar visar alltså att bokläsandet har minskat bland barn och ungdomar. Färre
barn läser och de som läser ägnar mindre tid åt läsning än för tio år sedan.
Massmediekonsumtionen har ökat vilket säkerligen har inverkat hämmande på barns och
ungdomars läsvanor. Kulturrådet uppger att läsningen kraftigt minskade under mitten av 90talet och ämnet debatterades intensivt. Barnbokens ställning blev föremål för utredning
(Boken i tiden SOU 1997:141). Regeringen ökade stödet för bibliotek, utgivning och
läsfrämjande insatser. Läsandet minskar fortfarande men minskningen är inte lika kraftig.

17

Medianmätning i Skandinavien AB. Uppgift hämtad från kulturrådets hemsida.
Statens kulturråd i samarbete med SCB.
19
Nordicom, Sverige.
18
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Svenskans ställning som litteraturspråk bygger i viss mån på produktion och utgivning.
Produktion och utgivning är i sin tur beroende av att folk läser. Läsvanor i sin tur beror nog
inte främst på bokutgivning och utlåning. Marita Ulvskog säger om barns och ungdomars
läsvanor: ”Det handlar om så mycket mer än att satsa på bokutgivning och utlåning. Det
handlar om att det måste finnas vuxna som kan läsa med barnen, att föräldrarna har tid och att
det finns personal på våra daghem och skolor”. När det gäller vuxnas läsvanor handlar det
också om tid men också i högre grad vilja, attityd och prioriteringar.

9.4 Film
Antalet biobesökare år 1999 var nästan 16 miljoner. År 2000 gick ännu fler människor och
såg film på biograferna. Filmen når ut till en stor del av Sveriges befolkning. En genomsnittlig
vecka går ca 7 % av Sveriges befolkning på bio.
Användningen av svenska språket i filmsammanhang i Sverige har minst två aspekter. Den
ena är språket som kommunikationsmedel i filmen och det andra är den textade
översättningen. Utländska filmer som visas på svenska biografer är alltid textade på svenska
(det kan finnas enstaka undantag på mindre lokala biografer med särskild inriktning). Det
finns ingen anledning att tro att denna översättning skulle upphöra. I detta avseende är
svenska språket starkt.
Den aspekt som här är den mest intressanta är huruvida det finns någon risk att svenska
filmer, d.v.s. svensk produktion, marginaliseras och begränsas av det kvantitativa trycket
utifrån. Svensk produktion behöver i och för sig inte betyda produktion på svenska men om
man ser till det svenska filmutbudet idag så är svensk film på svenska. Man kan ju också fråga
sig om en alltmer internationaliserad filmindustri kan leda till att svenska producenter och
manusförfattare kommer att välja ett mer internationellt språk som engelskan att arbeta på.

9.4.1 Filmstatistik
Filmstatistik kan man hitta hos Svenska filminstitutet, SCB eller i Mediaarkivet. Förra året, år
2000, hade 223 långfilmer premiär, varav 38 var svenska. Normalt produceras 20–25
långfilmer per år i Sverige. Även antalet biobesökare ökade år 2000 och svensk film ökade sin
andel av det totala antalet biobesök. Svensk film hade 25 % av biobesöken vilket innebär en
ökning med 5 % sedan år 1999. Enligt Svenska filminstitutets statistik för perioden januari–
juli i år, 2001, har svensk film ökat sin andel ytterligare, till 30 %. Tre svenska filmer är med
bland de tio mest besökta filmerna. Enligt motsvarande statistik för åren 1997–2000 har
svensk film i varje fall en titel bland de tio varje år. Alla år förutom 1999 har en svensk film
på första plats. Tre stycken på listan är dock det högsta antalet (1999 och 2001). År 2000 var
de två svenska filmerna de mest besökta av listans tio.
Amerikanska filmer dominerar helt klart bioutbudet men det verkar ändå som om svensk film
står sig ganska bra. Svensk film har ökat sin andel av det totala antalet besök sedan år 1999.
Biopubliken väljer alltså i allt större utsträckning att se svensk film.
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9.4.2 Filmstöd
Staten stöder produk tionen av svensk film. I filmavtalet som gäller för 2000–2004 har staten
förstärkt produktionsstödet för svensk film samt lanseringsstödet, distributionsstödet och
stimulansbidraget till biografägare för visning av svensk film. Det centrala filmorganet i
Sverige är Svenska Filminstitutet. Filminstitutet skall stödja produktion av värdefull svensk
film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och
kulturhistoriskt intresse och verka för internationellt samarbete på dessa områden.
Filminstitutet administrerar också olika former av stöd för spridning av filmkultur m.m.
Verksamheten finansieras av statliga medel och regleras i filmavtalet. Förutom
produktionsstöd till svenska långfilmer ger Filminstitutet stöd till utgivning och lansering av
svensk kvalitetsfilm på video.
Det finns också mindre kulturföreningar som importerar, distribuerar och visar kvalitetsfilm,
som t.ex. Folkets Bio. Folkets Bio bildades 1973 av filmare och publik för att skapa
visningsmöjligheter för den svenska filmen producerad utanför de stora bolagen och dess
motsvarighet i världen. Folkets Bios import breddar det amerikanskt dominerande
biografutbudet. Folket Bio visar också ny svensk kortfilm och ger unga filmare möjlighet att
möta sin publik.

9.4.2.1 Oviss framtid för det nationella produktionsstödet
Svensk film är dock helt beroende av produktionsstödet, såväl som annan nationell
filmproduktion i Europa. År 1999 hade USA drygt 70 % av den europeiska marknaden,
medan de europeiska filmerna end ast hade 5 % av den amerikanska. Trycket ökar nu från
Hollywood. I en artikel i DN i juni uppges att den amerikanska filmindustrin har ändrat attityd
under de senaste åren. Tidigare har man accepterat generösa nationella filmstöd, men i takt
med att världsmarknaden blivit viktigare har man alltså ändrat uppfattning. Kokurrensverket i
Bryssel vill införa ett maxtak för stödbidrag för nationell filmproduktion på 50 % och inom en
snar framtid högst 30 %. Detta stödtak kan innebära spiken i kistan för nationell
filmproduktion i Europa, menar många.

9.4.3 Film i medier
Den mest omfattande rapporteringen om film i Sverige sker på Internet. Det finns inget
ordentligt filmmagasin i pappersform. Det finns dock en rad filmtidningar på Internet och ett
antal webbsajter som är filmrelaterade och de flesta är uteslutande på svenska. De två ledande
filmtidningarna är Tellusfilm.com och Vujer.com. I Tellus filmtidning uppges att man saknar
ordentliga medieforum för att diskutera filmer och deras budskap.

9.4.4 Video och DVD
År 2000 uppgick andelen videotittare till 15 % en genomsnittlig dag och 54 % en
genomsnittlig vecka. Enligt mediebarometern 2000 ökade andelen videotittande i mitten av
90-talet. En undersökning visar att det är ungdomar i åldern 15–19 som hyr flest filmer och
därefter sjunker tittandet ju högre upp i åldern man kommer (SOM-undersökning 1998).
Videomarknaden når alltså en betydande andel av befolkningen i Sverige. Fler tittar oftare på
video än på bio. Det är alltså viktigt att videoutbudet håller en stor bredd och kvalitet.
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Filmavtalet omfattar även video, och staten satsar också på regional resurscentrum för film
och video.
Allt fler filmer kan nu även ses på DVD och på sikt kommer antagligen DVD- filmen att
ersätta VHS-filmen (jfr. CD-skivan och vinylskivan). I maj 2001 uppges att DVD upptog ca
20 % av uthyrningen av filmer (Svenska DVD- listan, Videomonitor). Under våren och
sommaren 2001 kommer ca 180 filmer ut på DVD enligt en releaseplan från branschtidningen
Videomonitor. År 2000 gav medlemmarna i Svf, Svenska videodistributörers förening, ut ca 1
000 nya titlar på DVD. Omsättningen för DVD- filmen i Sverige ökade med 270 % jämfört
med år 1999 (www.svfvideo.com). Svenska filmer på DVD lyser dock med sin fr ånvaro.
Endast tre svenska långfilmer planeras komma ut på DVD under hösten. På dvdforum.nu
ifrågasätts denna brist. Man ställer sig frågan: Var är Astrid Lindgren, var är Ingmar
Bergman, och var är alla andra svenska filmklassiker? De svenska filmbolagen uppger att
kostnaderna är för höga för att släppa svensk film på DVD och att Sverige är ett litet land och
att det därför är svårt att få släppen att gå ihop ekonomiskt. I takt med att fler skaffar DVDspelare begränsas alltså tittandet till utländska filmer, och i ett sådant perspektiv kan svensk
film tappa mark i hemmen.
Film på DVD innebär en rad nya möjligheter. Man kan t.ex. välja textning på ett antal språk
eller välja film utan textning. DVD-skivan har möjligheter att lagra extra spår som "Directors
cut" och intervjuer med producent, regissör och skådespelare samt flera olika dubbade språk. I
de flesta fall kan man välja svensk textning för alla moment. Ibland är instruktioner och index
för olika val på engelska.
Normalt är filmer som säljs eller hyrs ut i Sverige försedda med svensk textning. Det är
nämligen svårt för utländska bolag att annars få till ett avtal, uppger N på SDI Media. Det
cirkulerar dock ett ovisst antal DVD- filmer utan svensk översättning. Men när man frågar
berörda parter är det ingen som vet något om dessa filmer, varifrån de kommer eller hur
omfattande utbudet är. Det kan handla om piratkopior eller produktioner som egentligen inte
är avsedda för Sverige (ännu). På Svf (Svenska videodistributörers förening) svarar J att han
inte är säker på om alla DVD-filmer är textade till svenska. Merparten är nog det, men det kan
finnas små importörer som inte översätter till svenska. Quiq distribution är en DVDdistributör som samarbetar med ledande leverantörer inom film och musik. Quiq distribuerar
alltså filmer från alla ledande filmbolag. M på Quiq uppger att de inte har några DVD- filmer
utan svensk textning. Jag frågar vidare varifrån filmer utan svensk textning kommer. M svarar
att det är enskilda videobutiker eller bolag som själva importerar från USA eller England. M
påpekar att det är mycket lätt att få ta i sådana exemplar, det kan alla. M tillägger att man
också kan få tag i sådana via Internet. I de flesta fall handlar det i dessa fall om olovlig
försäljning/uthyrning. DVD-filmer från USA tillhör nämligen DVD- marknadens Region 1
och får inte säljas i Sverige som tillhör Region 2 vilket beror på bestämmelserna om
parallellimport som regleras i lagen20 . Eftersom samtliga Region 1-filmer ursprungligen har
överlåtits i ett Nordamerikanskt land (USA eller Kanada) är alltså all försäljning av Region 1filmer i Sverige och EU otillåten.
20

Enligt lagen är all spridning (försäljning, utbjudande till försäljning, uthyrning, utlåning m.m.) av videofilm i
Sverige som parallellimporterats från ett land utanför EES-området är otillåtet. EES -området omfattar de 15 EU länderna samt Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Faktum är att detta har varit otillåtet långt innan
DVD-tekniken uppfanns. Detta innebär alltså att försäljning av DVD-filmer som parallellimporterats från bl.a.
Nordamerika (Region 1) är otillåten. Region 1-filmer är enbart ämnade för den nordamerikanska marknaden
vilket bl.a. framgår av videofodralen. Straffet för brott mot upphovsrätt är böter eller fängelse upp till två år.
Dessutom har rättighetsinnehavaren rätt till skadestånd.
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9.5 Musik
9.5.1 Angloamerikansk dominans
Många svenska artister och grupper väljer att uttrycka sig på engelska. Det är bara att sätta på
radion eller gå igenom tracks-listan för att höra det. I branschtidningen Musikindustrin finns
de flesta listorna varje vecka. De svenska titlarna på huvudlistan i april 2000 såg ut så här:
Come along (Tityo), The centre of the hart (Roxette), Goes around comes around (Addis
black Widdow), Carcrashes (Standfast) etc. Inte en enda titel på svenska. Vidare har listan
över 30 svenska singlar endast ett fåtal låtar på svenska. ”Absolute svenskt”, en dubbel-cd
med 40 svenska hits har 18 låtar på svenska. På Internet har flertalet svenska artister och
grupper sina hemsidor på engelska, en del har på både engelska och svenska och ett fåtal har
på bara svenska. Det finns en uppsjö av internationella musiktidningar i Sverige.
Specialiserade tidningar om t.ex. gitarr, trummor, jazz, rock etc. är oftast amerikanska eller
engelska, medan de svenska är mer allmänna. Engelska lånord, anglifieringar och
försvenskade engelska termer och uttryck är självklara inslag i musikartiklar och recensioner.
Mycket inom den svenska musikbranschen präglas mer eller mindre av det angloamerikanska
inflytandet. I detta avsnitt kommer jag att diskutera förhållandet mellan svenska och engelska
och försöka visa på olika tendenser främst utifrån artiklar, samtal med musikkännare och
information från Internet. Det finns t.ex. ingen statistik över svenska artisters
språkanvändning i text. Det finns uppgifter om hur stor andel svensk musik spelas i radio och
hur mycket svensk musik som säljs. Det säger dock inte mycket om svenskans ställning i
sammanhanget eftersom många svenska artister väljer engelska som uttrycksmedel.

9.5.2 Trender
Musiken som allt annat följer olika trender. I början och mitten av 50-talet ville skivbolagen
inte bara att svenska artister skulle sjunga på svenska utan att utländska hits också skulle
översättas. På 60-talet vände trenden till engelskans fördel, till stor del för att man tyckte att
texterna blev lidande, förlöjligade på svenska. På 70-talet vände trenden igen då Pugh
Rogefelt började sjunga originallåtar på svenska. Man slut ade dock inte att skriva på engelska.
Sedan 70-talet har det svenska rockfältet varit uppdelat mellan artister som satsat på nationell
karriär (på svenska) och artister som satsat på internationell karriär (på engelska). ABBA
visade med sina framgångar att man inte behövde vara amerikan eller engelsman för att skapa
internationellt gångbar populärmusik. Pugh Rogefelt, Lundell, Eldkvarn, Ebba Grön och Eva
Dahlgren banade i sin tur vägen för den svenskspråkiga rockmusiken. På 90-talet har grupper
som Kent och Bob Hund återerövrat svenska språket inom en annan del av populärmusiken.
En genre som idag är mycket uppmärksammad är hip- hopen. Hip-hopen är en musikform där
ordet står i centrum och själva idén med raptexter är den intensitet som förmedlas av det
oavbrutna talflödet. Hip- hopen kan vidare beskrivas som en stiliserad form av gatans
orddueller och handlar ofta om att framhäva sina kvaliteter för att få respekt och/eller att
framföra samhällskritik av olika slag. Just D blev den första svenska gruppen som rappade på
svenska och de banade vägen för svensk rap. Därefter kom Latin Kings vilka blev början på
en våg av unga rappare med invandrarbakgrund som rappar på svenska. Lindberg säger i ett
föredrag på konferensen ”Svenskan på 2000-talet” att språkfrågan är sammanflätad med
frågan om uttryckets autencitet. Att använda sitt eget språk är en signal om att man gör
anspråk på ett autentiskt uttryck.
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9.6 Teater och opera
9.6.1 En stark kulturpolitisk ställning
Teaterområdet innefattar de stora institutionerna och de fria grupperna. Teatern har en stark
kulturpolitisk ställning som bl.a. beror på en systematisk uppbyggnad av teaterinstitutioner
över hela landet (kulturrådet, www.kur.se). Staten stöder både institutioner och fria grupper
inom teater- och dansområdet. 1999 omfattade stödet 38 institutioner, 67 fria grupper och 32
dansgrupper. Den största delen av Kulturrådets bidrag på teaterområdet går till regionala och
lokala teaterinstitutioner samt till fria teatergrupper. En mindre del av bidragen går till
internationellt kulturutbyte för professionella teatergrupper, samverkan med tonsättare och
kulturell utveckling. Kulturrådet överför också medel till amatörteaterorganisationer för
vidare fördelning till amatörgrupper.

9.6.2 Uppsättningar på andra språk än svenska
R på Teatertidningen uppger att uppsättningar på andra språk än svenska är ytterst ovanligt
inom institutionsteatrar. Riksteatern har haft en finladssvensk ensemble men köper nu in
finländska produktioner istället. R uppger också att det finns fria grupper som spelar på t.ex.
spanska samt professionell teater på engelska (se nedan). U på Stadsteatern uppger att några
gästspel varje säsong ges på andra språk. Förra hösten gästades Stadsteatern av två
engelskspr åkiga föreställningar samt en på finska. U uppger att denna höst (2001) inte är lika
internationell.
Hösten 2001 ger Stadsteatern ”the Blacks” som spelas på engelska. Det är den första
gemensamma produktionen som Stadsteatern och The Market Theatre i Soweto har satt upp
tillsammans sedan samarbetet inleddes 1995. 10 föreställningar ges på Stadsteatern. Projektet
har genomförts med stöd från Sida.
På Kungliga Operan i Stockholm ges nästan hälften (8/18) av uppsättningarna på andra språk
än svenska säsongen 2001/2002. Fyra framförs på tyska, tre på italienska och en på franska.
Dessa föreställningar har textmaskin med svenska strax ovanför scenen.
Det finns ett antal mindre teatrar/grupper som spelar på engelska, t.ex. Engelska teatern,
Kesselofski and Fiske och Humane Theatre. Engelska teatern skapades 1981 av några
entusiaster i syfte att producera engelsk teater genom att använda enbart professionella
engelskspråkiga skådespelare. De håller till på Vasan i Stockholm där två uppsättningar ges
på engelska under hösten 2001. Kesselofski and Fiske är två engelsmän som har jobbat i
Sverige i 20 år med egenproducerade shower och pjäser. De spelar mest på engelska men
även på svenska. De har sin bas i Uppsala men turnerar runt i både Sverige och utomlands.
Human Theatre är en amatörgrupp i Göteborg. Gruppen spelar på engelska och skådespelarna
är personer från engelska institutionen vid Göteborgs universitet.
Det är dessa exempel jag har stött på efter sökning på Internet via bl.a. svenska teaterlänkar,
kulturnät Sverige och olika teatrars hemsidor. Det är alltså möjligt att det finns fler men det är
inte troligt att det rör sig om någon omfattande verksamhet. Inget av de exempel som ovan
nämndes stod med bland de grupper som får statligt stöd. Jag har inte hittat någon statistik
över hur många fria grupper det finns etc. men enligt kulturrådets statistik år 1998 gavs totalt
24 308 föreställningar varav 1 673 vid teatrar utan statligt stöd. Dessa siffror tyder på att fria
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teatrar utan statligt stöd står för en ganska liten andel av alla föreställningar, vilket innebär att
omfattningen överlag inte kan vara så stor när det gäller specifika teatrar och grupper som
spelar på engelska.

9.7 Diskussion
Svenskans ställning inom de mest använda medierna, d.v.s. TV och radio, är fortfarande
relativt stark. Det gäller SVT:s programutbud, inte de kommersiella TV-kanalerna, inte ens
TV4. De kommersiella TV-kanalerna går tvärtom mot ett amerikanskt TV-system med
mindre fakta och mer underhållning. Det innebär mer engelskspråkiga program och mindre
svenska. Om utvecklingen fortsätter i den riktningen kan det påverka svenskans ställning
inom TV. Siffrorna visar också en minskad andel svenskproducerade TV-program även i SVT
och en minskad andel svensk musik i radion. Att tala om andelar svensk musik säger
egentligen inte så mycket om svenskans ställning i sammanhanget eftersom många svenska
artister väljer att sjunga på engelska.
I dagsläget finns det inte heller något TV-program som har språket som tema. P1 har
”Spraket” en gång i veckan.
Efter TV och radio är det dagspressen som når störst andel av Sveriges befolkning. Svenskans
ställning är stark; dagstidningarnas språkliga omständigheter kan jämföras med nyhets- och
faktaprogrammen i TV. De är på svenska. Få texter är på enge lska, endast vissa annonstexter
och en del reklam. För tidskrifter och specialpress är läget delvis ett annat. Man kan t.ex. se en
tendens till en ökad andel engelskspråkiga tidningar inom områden i samhället som är starkt
internationaliserade. Det gäller t.ex. ämnen som musik, mode, film och sport. Ämnen som är
mer kulturellt betingade som litteratur och media har däremot en betydande andel
svenskspråkiga tidningar.
När det gäller litteraturen och bokmarknaden skiljer de språkliga förhållandena sig avsevärt
mellan skönlitteratur och facklitteratur. Svenska skönlitterära författare skriver på svenska.
Svenska som originalspråk tillsammans med svenska översättningar av utländska
publikationer dominerar den skönlitterära utgivningen. Inom facklitteraturen har emellertid
engelskan blivit ett lingua franca och fackböckerna omfattar också en stor andel
engelskspråkig litteratur. Eftersom facklitteraturen upptar ca 75 % av den totala utgivningen
varje år spelar de facklitterära texterna en betydande roll för svenskans ställning som
litteraturspråk.
Filmutbudet liksom populärmusiken domineras av amerikanska filmer och engelska texter. De
senaste årens utveckling inom den svenska filmbranschen tyder dock på en positiv trend både
i produktionsavseende och biobesöksantal. Svensk film är som annan nationell film i Europa
beroende av produktionsstöd för att kunna hävda sig gentemot trycket från Hollywood. Ett
eventuellt maxtak skulle alltså starkt kunna begränsa svensk filmproduktion och därmed film
på svenska. Vidare kan bristen på svenska filmer på DVD på sikt inverka negativt för
branschen. DVD blir allt vanligare och kommer på sikt att ersätta de gamla videoapparaterna
och DVD-filmerna kommer att dominera urvalet i videobutikerna. Finns det då inga svenska
filmer på DVD kan det inverka negativt på den svenska filmproduktionen. Eftersom
videotittande är mer frekvent än biobesöken bland befolkningen spelar videomarknaden en
betydande roll för svensk filmindustri.
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Skillnaden mellan filmområdet och populärmusiken är att det inte bara är den importerade
musiken som är på engelska, utan även svensk musik i stor utsträckning. Många svenska
artister väljer att uttrycka sig på engelska i stället för på svenska. Det finns dock en del
undantag som t.ex. hip- hopen där svenska språkets ställning har stärkts kraftigt under senare
år.
Inom teater och opera är användningen av svenska självklar. Teater i Sverige spelas på
svenska (med ett fåtal undantag för specialinriktade fria grupper), liksom svensk film spelas
på svenska. På Operan är det dock inte ovanligt att ge föreställningar på originalspråk. Det
handlar dock sällan om engelska utan om italienska, tyska och franska.
Dagstidningar, teater (opera i viss mån), skönlitteratur, film och hip-hop har alla något
gemensamt. Man vänder sig till en tydlig mottagare, en publik här och nu, till befolkningen i
Sverige vilken till större delen är svenskspråkig. Man vill framföra ett budskap eller berätta en
historia och det språkliga uttrycket står i centrum. När det gäller delar av populärmusiken,
specialpress och facklitteratur är mottagaren inte lika tydlig och inte lika närvarande i nuet.
Man vänder sig oftast inte till en publik här och nu på samma sätt. Musiken kan avlyssnas när
som helst och om och om igen, det samma gäller för facklitteratur och specialpress.
I det stora hela är risken att svenskan förlorar sin funktion inom svenskt kulturliv inte särskilt
stor. Språksituationen varierar dock något mellan olika områden. Det angloamerikanska
inflytandet är tydligt främst inom populärmusiken. Det engelskspråkiga utbudet dominerar
visserligen även filmutbudet. Men det föreligger en stor skillnad mellan områdena. Inom film
är det importerad produktion som är på engelska, svensk film spelas på svenska. Så är det inte
inom populärmusiken där många svenska grupper och artister väljer engelska som
uttrycksmedel istället för svenska. Så länge svensk film spelas på svenska, svenska
dagstidningar innehåller nyheter på svenska, teater i Sverige spelas på svenska och en
betydande andel program i svensk TV är på svenska, minimeras risken för att svenskan
plötsligt skall förlora sin funktion inom dessa delar av kulturlivet. Även inom populärmusiken
finns en rad goda exempel på att svenskan används flitigt. Det finns ju t.o.m. exempel på
svenska grupper som sjunger på svenska och ändå har gjort internationell karriär genom att
översätta sina svenska texter till engelska.
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10. Summering: Diskussion kring domänförluster
10.1 Domänförluster för svenskan?
Språksituationen skiljer sig som förväntat mellan olika delar av samhällslivet. Även inom de
olika sektorerna kan de språkliga förhållanden variera kraftigt. Det går att urskilja vissa
tendenser när det gäller domänförlusternas omfattning21 , motiven bakom och attityder till det
gällande språkbruket eller språkvalet.
Svenskan har inte förlorat sin funktion som användbart språk inom några av de domäner som
här har varit föremål för utredning, möjligen med visst undantag för naturvetenskaplig
forskning. Däremot är användningen av engelska omfattande inom olika delar av
näringsliv/arbetsliv och utbildning. Svenskan som arbetsspråk och svenskan som huvudspråk
inom olika utbildningar begränsas. Svenska företag byter koncernspråk till engelska. Delar av
högre utbildning och forskning domineras bl.a. starkt av facklitteratur på engelska och inom
skolväsendet blir det allt vanligare med engelska som undervisningsspråk.
Inom vissa mer avgränsade områden och i vissa sammanhang är dock svenskan inte i någon
större utsträckning ett användbart språk. Det gäller en del ämnesinriktningar inom högre
utbildning och forskning framför allt inom naturvetenskap och medicin. Kurslitteraturen kan i
dessa fall vara engelskspråkig till 100 % redan på grundkursen, p.g.a. bristen på relevant
svenskspråkig facklitteratur. Det visar också att inte heller svenska forskare skriver om dessa
ämnen på svenska. Med tanke på att facklitteraturen utgör den största delen av den totala
bokutgivningen varje år är språkvalet för denna produktion viktigt. Representanter på
bokmarknaden uppger dessutom att den svenskspråkiga facklitterära utgivningen till stor del
består av doktorsavhandlingar och översatt facklitteratur. Det innebär text som antingen är
producerad inom universitetsvärlden eller i utlandet. Man efterfrågar svensk facklitteratur som
vänder sig till en läsande allmänhet, d.v.s. mer populärvetenskaplig litteratur. Bristen
bekräftas även från berörda parter inom högskolan. Att publicera vetenskaplig text i
internationella tidningar eller vid utländska bokförlag ger ett större meritvärde och större
spridning inom vetenskapen. Varken tid eller pengar uppges finnas för forskare och
vetenskapsmän att skriva populärvetenskapligt på svenska.
Det finns också andra områden där svenskan på ett påtagligt sätt riskerar att förlora sin
funktion. Det gäller patenthandlingar. Frågan är dessutom principiellt viktig både i ett
nationellt och internationellt sammanhang. Andra handlingar som bruksanvisningar,
innehållsdeklarationer och avtal omges av liknande omständigheter i och med en alltme r
internationaliserad marknad. Det finns stor risk att de språkliga krav vi har här i Sverige även
i dessa fall också kommer att ifrågasättas och uppfattas som ett hinder.

21

Ordet domänförlust är komplicerat att hantera. Frågan om hur omfattande domänförlusterna är blir svår att
svara på utan att först precisera vad ordet i varje enskilt sammanhang innebär. I detta sammanhang kan en
domänförlust innebära en förlust för svenska språket inom olika sektorer men även inom olika delar av dessa
sektorer. En domänförlust handlar alltså om de sammanhang/användningsområden där svenska språket har
förlorat sin funktion som användbart språk.
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10.2 Vad kan sägas om motiv och attityder?
Motiven bakom en ökad användning av engelskan är av lite olika slag. Inom högre utbildning
och forskning, som kanske är den domän där det angloamerikanska inflytandet är starkast,
finns flera motiv. För det första har engelska språket under lång tid varit vetenskapens lingua
franca. Det är nödvändigt att både kunna tillgodogöra sig text på engelska och kunna uttrycka
sig väl i skrift om man vill hålla sig på forskningsfronten. Engelskspråkig facklitteratur
dominerar utbudet, vilket också avspeglar sig på grundutbildningsnivå. Inom vissa ämne n
finns det helt enkelt inga lämpliga svenskspråkiga texter att tillgripa, inte ens på
grundkursnivå. I dessa fall är man mer eller mindre tvingad att vända sig till den litteratur som
finns. Det bör dock påpekas att bristen på svenskspråkiga texter beror på att svenska forskare,
doktorander och vetenskapsmän inte skriver på svenska. Att publicera sig i engelskspråkiga
tidskrifter eller använda utländska förlag har ett större meritvärde och det innebär en större
mottagargrupp. För det andra erbjuds på många institutioner någon eller några s.k.
internationella kurser på engelska varje år. De riktar sig främst till utbytesstudenter. Det finns
ett visst tryck på universitet och högskolor att hålla fler kurser på engelska just för att främja
flödet av utbytesstudenter, som en del i strävan mot en internationell högskola. Kurser på
engelska uppges vara en förutsättning för att kunna locka fler utländska studenter och
forskare.
Överlag har man inom högskolan accepterat den språkliga situationen för utbildning och
forskning men acceptansen varierar från hängivenhet inför engelskans inflytande till ett ”vi
måste ju”. En del institutioner uppger att de känner av trycket på ett ökat utbud på engelska.
Vissa planerar en utökad verksamhet medan andra aktivt ställer sig mot ökad användning av
engelska framför allt på grundutbildningsnivå. Medvetenheten om språkliga frågor varierar
kraftigt, från total omedvetenhet till mer eller mindre välgenomtänkta resonemang. Ett fåtal
berörda parter uppvisar dock mått på stor språklig medvetenhet. En del konsekvenser har
uppmärksammats. Det gäller t.ex. studenternas luckor i svensk fackterminologi och
begreppsuppfattning och deras undermåliga hantering av både svenska och engelska i skrift.
Svenskt arbetsliv är också en domän som påverkas starkt av engelskan. Motiven här grundar
sig på ökade konkurrensmöjligheter på den internationella marknaden. Svenska företag med
verksamhet eller produktion i andra länder byter koncernspråk för att underlätta företagets
internationella organisation, kontakten med dotterbolag och den interna kommunikationen.
Företagets profil utomlands uppges också vara en viktig del då ett företag officiellt byter
språk. Vidare finns det också en grupp företag som byter koncernspråk enbart för att profilera
sig, som alltså inte har internationell verksamhet i någon större utsträckning. Motiven inom
arbetsliv är inte lika tvingande som inom högre utbildning och forskning, där man i vissa
sammanhang är mer eller mindre tvungen att använda engelska. Inom svenskt arbetsliv
handlar det om att man prioriterar företagets internationella organisation. Överlag sker ett
koncernspråksbyte relativt lättvindigt utan grundligare förberedelser, konsekvensbedömningar
eller planering för vidareutbildning vid behov. Det är helt enkelt inte det språkliga som står i
centrum för själva språkvalet utan företagets internationella profilering och
konkurrensmöjligheter. I många fall verkar man inte ens har reflekterat över att språkvalet
faktiskt kan få konsekvenser för den svenska organisatio nen och de anställda i Sverige när det
gäller såväl rent språkliga aspekter som arbetsinsatser. Fackliga representanter understryker
vikten av vidare undersökningar om språkanvändningen på olika företag för att man skall
kunna planera och utarbeta strategier för vidareutbildning.
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Inom näringslivet råder allmänt en positiv inställning till ökad användning av engelska. Att
allt fler företag byter koncernspråk är ju för övrigt ett tecken på det. Den språkliga
medvetenheten är överlag låg. Många är liksom förblindade av övertygelsen och viljan att
anamma engelskan som företagsspråk. Överlag uppfattas inte övergången till engelska som
speciellt problematisk. Få företag har planerat och förberett för språkbytet utifrån
konsekvensbedömningar eller behovsanalys. Inte heller strategier för personalutbildning är
utarbetade. Även bland de fackliga organisationerna är medvetenheten låg. De flesta uppger
att de inte har diskuterat frågorna och att de inte har någon officiell policy. Det finns dock en
del undantag och de fackliga representanter som har uppmärksammat frågan är desto mer
villiga att diskutera frågan. Man uppger att många underskattar svårigheterna samt att många
överskattar sin språkliga förmåga. De konsekvenser som har uppmärksammats är att det tar
längre tid, det är svårt att förstå nyanser och ännu svårare att utnyttja nyanser i språket och att
man tror att man kan mer än man kan. Det verkar dock inte finnas någon organiserad
verksamhet där dessa frågor behandlas eller diskuteras.
Inom skolväsendet har svenskan länge haft en självklar ställning både som
undervisningsspråk och som ett av basämnena i svensk läroplan. Den utbildningsform som
kallas SPRINT, språk och innehållsintegrerad inlärning och undervisning, har dock ändrat
omständigheterna för anvä ndningen av svenska. Motiven bakom SPRINT varierar mellan
stadier och enskilda skolor. På lägre nivå dominerar dels språkpedagogiska motiv, dels motiv
som t.ex. ökad studiemotivation i allmänhet. På gymnasienivå är både utbredning och
omfattning av SPRINT större och motiven bakom är av ett helt annat slag. Skolor uppger
internationalisering som det yttersta skälet, därefter motiv som har att göra med ökade
möjligheter på arbetsmarknaden och bättre förutsättningar för fortsatta studier. Övervägande
delen av de elever som har svarat på frågan varför de har valt en utbildning på engelska anger
att de vill bli bättre i engelska. Många tillägger att det ger bättre möjligheter till studier och
arbete utomlands. Vidare att man överlag får bättre förutsättningar inför fortsatta studier på
högskola och universitet eller att det är bra för framtiden rent allmänt. Motiven för att
använda engelska i stället för svenska inom skolan skiljer sig på ett markant sätt från både
högre utbildning och forskning och arbetsliv. Det finns varken tryck utifrån eller tryck
uppifrån på att den svenska skolan skulle vara i behov av att internationaliseras på detta vis.
Motiven grundar sig på mer personliga ställningstaganden, bedömningar och attityder som i
det stora hela innebär en överdriven bild av engelskans betydelse i olika sammanhang.
Inom skolan råder en entydigt positiv inställning till engelska språket överlag. Elever i
grundskolan anser att engelska är viktigare än svenska, att det t.o.m. är det viktigaste ämnet.
För gymnasieelever är engelska förknippat med status, karriär och prestige. Den språkliga
medvetenheten är dock låg. Det gäller elever men även skolledning samt många lärare.
Konsekvenserna underskattas och i många fall har man inte ens reflekterat över eventuella
konsekvenser.
Språkförhållandet inom den politiska sfären är viktigt eftersom politiker är uppmärksammade
språkbrukare i offentliga sammanhang. Politikers inställning till språk och till förhållandet
mellan olika språk är minst lika viktigt som deras faktiska språkanvändning. Motiven till att
använda engelska som arbetsspråk inom politiken har främst en praktisk och behovsrelaterad
grund. Språksituationen varierar beroende på vilken nivå man arbetar samt i hur stor
utsträckning arbetet är inriktat på internationella frågor. På nationell nivå används överlag
svenska som arbetsspråk. Engelska används i internationella sammanhang och oftare på högre
nivå än inom t.ex. kommunalpolitiken. Då man stöter på engelska i arbetet föredrar många att
själva kommunicera direkt på språket utan tolk, främst av praktiska skäl: kontakten blir mer
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direkt och man sparar tid. Vidare uppges tolkningen ha skiftande kvalitet. Berörda parter
uppger dock att man inte sällan överskattar kunskaperna i engelska. Språkliga förhållanden
inom politiken har också en annan dimension, nämligen svenskan som arbetsspråk inom EU.
Svenskan är ett av EU:s officiella språk men i praktiken är medlemsländernas språk endast
likställda på högsta nivå, där tolkning erbjuds till alla språk. En undersökning visar att
svenska EU-parlamentariker och kommittéledamöter arbetar på svenska i större utsträckning
än departementstjänstemännen. Parlamentarikerna och kommittéledamöterna uppger också att
de ofta använder sig av tolkning och översättning till svenska. Det framkommer också i
samma undersökning att viljan att använda svenska som arbetsspråk är stor och att många
skulle vilja använda svenska mer än de gör. Uppgifterna härom är dock inte entydiga. Det
finns berörda parter som uppger att svenskarna ofta väljer att arbeta på engelska utan tolk och
utan översättning. Motiven är flera. Berörda parter uppger att svenskarna ibland överskattar
sina kunskaper i engelska och därför inte utnyttjar den tolkservice som finns att tillgå. Vidare
uppges att tolkningen i många fall har haft bristande kvalitet, även om förutsättningarna är
bättre idag än för några år sedan.
Även inom politiken varierar den språkliga medvetenheten. Överlag är dock medvetenheten
större här än inom många andra domäner. Vidare verkar det som om EU-politiker och
ledamöter har reflekterat mer över språkliga frågor, vilket i och för sig inte är konstigt
eftersom språkliga aspekter kan antas vara mer påtagliga i deras vardag. Språkliga motiv och
attityder varierar också beroende på inom vilket område man arbetar och i vilken grad man
arbetar med internationella frågor eller internationaliseringsfrågor. Olika departement har
olika utgångspunkter och olika inställning i språkfrågor. Inom delar av
utbildningsdepartementet råder t.ex. en pro-internationaliseringsattityd: använd mer engelska,
locka fler utländska studenter och forskare etc. Näringsdepartementet för nu en linje som
syftar till att begränsa svenskans användning i patenthandlingar. Det uppges att det är viktigt
att värna om svenska språket, men att det inte får hindra åtgärder som kan underlätta
konkurrensmöjligheterna för svenskt näringsliv. Kulturdepartementet i sin tur leder en
utredning om svenska språkets ställning för att i november 2001 lägga fram ett förslag till
handlingsprogram för att främja svenska språkets ställning inom olika sektorer i samhället.
Inom kultursfären är språksituationen lite annorlunda. Inom denna domän är det få som väljer
engelska i stället för svenska, med undantag för populärmusiker och facklitterära författare.
Journalister, författare och skådespelare använder med fördel sitt modersmål. Ändå är den
angloamerikanska dominansen stark inom många delar av kulturlivet. Det gäller främst
underhållning: programutbudet i kommersiella TV-kanaler, filmutbudet på bio och video,
specialpress inom olika områden samt populärmusik och facklitteratur. Risken för en
domänförlust för svenska språket inom kultur beror alltså inte i första hand på att delar av
befolkningen väljer att använda engelska som uttrycksmedel i stället för svenska. Det handlar
om att det svenska, det som normalt sker på svenska som t.ex. svensk filmproduktion, mer
eller mindre trängs undan från olika områden för att trycket från ett större dominerande språk
blir övermäktigt. Detta kan bli gällande just för filmbranschen. Idag spelas svensk film på
svenska. Det amerikanska utbudet dominerar dock filmmarknaden och trycket därifrån ökar.
Om det debatterade produktionsstödet minskar riskerar svensk filmindustri att marginaliseras.
Inom kultursfären är det alltså relativt få som väljer engelska i stället för svenska. Varför
facklitteratur skrivs på engelska har redan diskuterats. Anledningen till att mycket
populärmusik i Sverige skrivs på engelska kan nog jämföras med förhållanden inom
facklitteraturen. Man vill nå en bredare publik och satsa på en internationell karriär.
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10.3 Attitydernas betydelse
Efter att ha undersökt språksituationen inom olika delar av det svenska samhället vill jag
hävda att det största hotet mot svenskan i de flesta fall kommer från svenskarna själva. Vi
väljer, om än mer eller mindre frivilligt, att i en rad sammanhang använda engelska i stället
för svenska. Risken för att svenska språket skall förlora sin funktion inom olika
användningsområden hänger nära samman med språkanvändarnas attityder och motiv till att
välja engelska i stället för svenska. Det i sin tur kan bero på graden av språklig medvetenhet.
Har man funderat över eventuella konsekvenser, har man uppmärksammat problem, vilka
aspekter har uppmärksammats, på vilket sätt, har man gjort något åt det?
I grunden ligger ett alltmer internationaliserat samhälle, en strävan mot europeisering och
globalisering. Denna strävan och utveckling är grunden till ökad användning av engelska,
även om trycket och de konkreta avgörande motiven skiljer sig något mellan de olika
områdena.
Att värna om och utveckla svenska språket behöver inte stå i motsats till internationalisering
och ökade konkurrensmöjligheter. Tvärtom det kan verka gynnsamt att stärka modersmålets
status även i ett internationellt perspektiv. Om vi överger svenskan i olika sammanhang blir vi
t.ex. tvungna att föra invecklade förhandlingar på främmande språk och tillgodogöra oss svår
information i såväl text som tal. Och de länder gynnas vars befolkning kan arbeta på sitt
modersmål. Sett ur det perspektivet underlättas inte svenskens konkurrensmöjligheter av att
svenska språkets användningsmöjligheter begränsas.
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