
Behövs det alltid flotta och armé? 

Om svenskans väg till sin nuvarande ställning 

Bengt Nordberg 

 

Den något kryptiska titeln ovan anspelar på en aforism av den judiske språkvetaren 

Max Weinreich (1893–1969) som i samband med ett resonemang om den 

teoretiska grunden för skillnaden mellan begreppen dialekt och språk för fram 

sentensen ”A language is a dialect with an army and navy” (Weinreich 1945, s. 

13).* Weinreich uppger att han fått definitionen från en åhörare av den 

föreläsningsserie om jiddisch som Weinreich höll i New York City 1943–44. 

Tanken här är att det som avgör om två varieteter utvecklas till eller bör betraktas 

som två olika språk eller som två dialekter av samma språk är utomspråkliga 

faktorer, såsom politisk vilja och kontroll, makt, samhällelig integration och 

centralisering, ekonomiska och personella resurser. Detta  snarare än inomspråkliga 

förhållanden, såsom likhet/olikhet i begreppssystem och grammatisk struktur eller 

ömsesidig förståelighet/oförståelighet mellan varieteter. Den ömsesidiga 

begripligheten är sällan ett gott kriterium: norskt bokmål och svenska, sydskånska 

och bornholmska är bra mycket mer inbördes begripliga än till exempel 

överkalixmål och blekingska, orsamål och bohuslänska. Uppdelningen i språk 

skulle alltså vara ett resultat av politiska maktförhållanden symboliserade av armé 

och flotta. 

Även om detta säkerligen träffar mer i prick än de rent språkliga definitionerna, 

ställer sig kanhända den klentrogne två frågor. För det första: Stämmer detta 

generellt sett? Nja, det finns i varje fall flera motinstanser, dels stater med mer än 

ett officiellt språk, som Finland, Schweiz och Belgien, dels språk som är nationella 

______ 

Den här texten presenterades första gången som ett föredrag vid konferensen ”Nya perspektiv för 

meänkieli. En konferens om språkplanering och språklig standardisering i historia och nutid” i Övertorneå 

19 ̶ 20 oktober 2007. Den har senare reviderats ett par gånger och denna version färdigställdes 2015. 
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och officiella språk i flera länder, som engelska i Storbritannien, Irland, Nya 

Zeeland, tyska i Tyskland, Österrike, Schweiz och franska i Frankrike, Belgien, 

Kanada. För det andra: Gäller definitionen också språket svenska? Har det behövts 

en flotta och en armé för att svenska språket och särskilt det svenska 

standardspråket skulle nå den ställning det har idag? Det är detta den här artikeln 

vill försöka belysa. 

 

Ett fullfjädrat språk 

Innan vi går vidare kan det vara praktiskt att reda ut vad ett fullvärdigt språk 

egentligen är, dvs. vilka krav man i dagens samhälle kan ställa på ett språk för att 

det ska anses vara fullfjädrat. Termen antyder att det finns gradskillnader, att språk 

som en mänsklig och samhällelig resurs kan ha ett större eller mindre antal 

egenskaper, och ju fler dessa är desto bättre. För att räknas som fullfjädrat måste ett 

språk fylla följande kriterier. Det ska vara 

- autonomt 

- kodifierat 

- totalfunktionellt 

- officiellt 

- vitalt 

och det ska ha 

- en lång historia 

Att ett språk är autonomt innebär att det inte ska vara eller kunna uppfattas som en 

varietet av ett annat språk. Det kan uppnå denna status på två olika sätt. Antingen 

är det så olikt varje annat språk att det omöjligen kan uppfattas som en dialekt av 

något annat, oberoende av hur det har uppnått denna status, genom gradvis 

fjärmande från ett existerande språk eller inte. Ett sådant språk brukar med ett tyskt 

ord kallas Abstandsprache ’avståndsspråk’. Baskiska, grönländska och finska i 

förhållande till svenska kan tjäna som exempel. Den andra typen av språk, 

Ausbausprache ’utbyggnadsspråk’, är resultatet av medvetna insatser för att 
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avlägsna en varietet från en annan, skaffa den egna uttrycksmedel och 

standardisera den så att den kan tjäna avancerade kommunikativa ändamål. En 

sådan process kräver tid, och i början kan det vara svårt att skilja de inblandade 

varieteterna från dialekter av ett gemensamt språk. De nuvarande nordiska 

standardspråken danska, färöiska, isländska, norska och svenska är alla 

utbyggnadsspråk, resultaten av medvetna insatser för att göra dem självständiga 

och omöjliga att ta fel på. 

Kravet på kodifiering går ut på att språket ska vara beskrivet och normerat i 

ordböcker, grammatiker, rättstavningsregler och uttalsordböcker. Genom sådana 

arbeten skapas en norm för standardspråket som avser ordens betydelser, deras 

formella struktur och syntaktiska kombinationer, deras stavning i skrift och 

rekommenderade uttal vid muntlig kommunikation. Av dessa är stavningsnormen 

den mest rigorösa, medan uttals- och betydelsenormerna medger mest variation. 

Svenska språket är nu ett av de bäst beskrivna och utförligast normerade språken i 

världen genom arbeten som Svenska Akademiens ordbok (SAOB), Svenska 

Akademiens ordlista (SAOL), Svenska Akademiens grammatik (SAG), 

Uttalsordboken, Nationalencyklopedins ordbok, Synonymordboken, Ord för ord 

med flera. Det finns också en mängd språkbruksrekommenderande skrifter som 

Skrivregler, Wellanders Riktig svenska, Språkriktighetsboken och 

konstruktionsordboken Svenskt språkbruk. 

Att ett språk är totalfunktionellt innebär att det ska föreligga i både tal och skrift 

och kunna användas i alla medier. Det ska också kunna nyttjas inom alla 

verksamhetsområden och genrer och för alla kommunikativa syften. Det i sin tur 

innebär att det ska kunna brukas för vardagliga samtal, gräl och kärlekskutter, för 

instruktioner och undervisning, för ceremoniella tal och religionsutövning, för 

politisk debatt, lagstiftning och förvaltning, vetenskapliga avhandlingar, 

schlagertexter, nyhetstelegram, poesi, fiktionsprosa, reklam och så vidare. 

Officiellt är det språk som är statens och myndigheternas språk. På det görs 

uttalanden i regeringens och landets namn, riktade både till de egna medborgarna 
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och till andra stater. För att detta ska fungera krävs att medborgarna godtar det 

valda språket som uttryck för sina politiska värderingar och ståndpunkter. Det 

vanligaste är att ett enda språk har ställning som en nations officiella, t.ex. danska i 

Danmark, men det är inte ovanligt med mer än ett officiellt språk i ett land, t.ex. 

finska och svenska i Finland. 

Att ett språk är vitalt betyder att det verkligen används av sina talare för olika 

ändamål och att man diskuterar språkfrågor som vad något egentligen bör heta, vad 

talare X kan ha menat med det han yttrade eller att talare Y förfogar över en 

ovanlig variant av en vokal. Det ska alltså omhuldas och debatteras av sina 

användare. Men framför allt ska det tas i bruk för nya ändamål och 

verksamhetsområden genom förnyelse av ordförrådet och genom nya ordbildningar 

och betydelsenyanser. 

Kravet på att ett fullfjädrat språk ska ha en lång historia innebär att det ska 

finnas rika språkliga minnesmärken från olika epoker, som hålls levande och ingår 

i språkgemenskapens kulturella arv. Dessa äldre texter, skrivna eller muntliga ur 

alla genrer, ska i rimlig utsträckning kunna citeras och alluderas på av 

språkbrukarna och de ska ha satt spår i det levande ordförrådet. Utgivning av 

klassiker och skapande av en litterär kanon är led i strävandena att bevara ett språks 

historia. 

I den fortsatta framställningen av svenskans utveckling i dessa hänseenden, som 

med nödvändighet blir mycket översiktlig, koncentrerar jag mig på de tre första 

aspekterna: autonomin, kodifieringen och funktionaliteten. 

 

Svenskan – ett autonomt språk? 

Svenskan har inte alltid varit ett eget, klart urskiljbart språk. Fram till cirka år 1000 

var språket i de nuvarande nordiska länderna (utom Finland) tämligen enhetligt och 

kallades ofta ”dansk tunga”. Men under tiden 800–1200 uppstod tydligare 

dialektskillnader, givetvis uppkomna utan medvetna språkliga åtgärder, samtidigt 

som två maktcentra i Östnorden började utkristalliseras. Namnet Svithiod som 
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benämning på Sveaväldet dyker upp första gången på en runsten från tiden 1000–

1050, och från samma tid stammar landsbeteckningen Danmark. Men 

nationsbildningen var mycket löslig, vilket bland annat återspeglas i att de olika 

landskapen hade egna lagar, de s.k. landskapslagarna. Dessa är våra äldsta på 

pergament med det latinska alfabetet nedtecknade skrifter. Den allra äldsta, ett 

fragment av Västgötalagen, är från 1225. Först omkring 1350 fick vi för hela landet 

gällande lagtexter, Magnus Erikssons landslag och stadslag, som båda bär 

vittnesbörd om en starkare centralmakt och större nationell och också språklig 

enhet. Den helt dominerande delen av den skriftliga produktionen i Sverige under 

medeltiden var på latin, och av det som skrevs på svenska var det mesta, 

undantagandes lagarna och annan juridisk litteratur, översättningar eller 

bearbetningar av latinska källor eller åtminstone starkt beroende av andra 

främmande förebilder, t.ex. lågtyska och danska. Det gäller religiös prosa, t.ex. 

legender och bibelparafraser, och vidare diplom, tänkeböcker, krönikor och 

riddarromaner. Men bokproduktionen var inte stor; det bevarade beståndet från 

hela 1300-talet är 70 böcker, varav 45 från tiden 1370–1400. Under 1400-talet steg 

antalet till 200. Den svenska litteraturen i vid mening var alltså starkt påverkad av 

utländska förebilder och bemängd med språkligt långods. Särskilt påfallande blev 

detta under yngre fornsvensk tid 1375–1526, med Kalmarunionen under dansk och 

nordtysk hegemoni och den starka tyska invandringen av hanseatiska köpmän, 

hantverkare och bergsmän. Danskan och lågtyskan infiltrerade många genrer och 

stilarter, och man kan med viss rätt hävda att den yngre fornsvenskan hade karaktär 

av blandspråk med den stora mängden lågtyska lånord och formsystemets 

uppluckring. Men det fanns en viss vakthållning mot det främmande inflytandet. 

Sålunda stadgades i Magnus Erikssons landslag att juridiska texter skulle vara 

skrivna på svenska (och inte på latin eller något annat främmande språk):  

”Skulu ok all breff, kunungx, laghmanz ok hæræzhøfþonga, i þolikum malum ok aþrum, a 

suensko skriuas” ’Dessutom ska alla brev från konungen, lagmannen och häradshövdingar i 

sådana och andra ärenden skrivas på svenska’ (cit. efter Pettersson 2005, s. 128).   
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Man sökte också rida spärr mot alltför stort lågtyskt inflytande genom att 

föreskriva att andelen tyskar som satt som rådmän eller borgmästare i 

rådsturätterna inte fick överstiga hälften (vilket tilläts för svenskar om det var brist 

på tyskar) och att skrivaren måste vara svensk. Det var dock ofta svårt att 

upprätthålla denna ordning. 

Någon medveten kodifiering som kunde ha bidragit till att profilera svenskan 

gentemot framför allt danskan och lågtyskan var ännu inte påtänkt. Däremot 

utbildade sig särskilda skrivarskolor som genom tradition och kopiering med tiden 

reducerade vildvuxenheten hos det svenska skriftspråket. Nästan all religiös prosa 

från senare delen av 1300-talet till 1520-talet emanerade från Vadstena kloster. 

Den uppvisar många gemensamma drag och kan väl sägas var embryot till en 

norm. Den andra inflytelserika genren, kanslispråket, företedde under hela 

senmedeltiden och reformationstiden en mängd danska och lågtyska drag i både 

formverk och ordförråd liksom mycket varierande stavning. 

Det religiösa livet hade ju under den katolska tiden dominerats av latinet, men 

det förekom också svenska inslag i gudstjänstlivet. Därom vittnar bland annat de 

legendsamlingar och postillor på svenska som framställdes i Vadstena, där 

”klosterreglerna stadgade att evangeliet varje söndag skulle utläggas på svenska 

och att offentliga predikningar skulle hållas på vissa dagar” (Pettersson 2005, s. 

129 f.). Men först i och med reformationen blev svenskan på allvar religionens 

språk. Nya testamentet förelåg som bekant på svenska 1526, hela bibeln 1541, och 

hela gudstjänsten hölls efter 1526 på svenska; dock gick det något trögt med den 

svenska psalmsången. Utgående från situationen under 1400-talet med den enorma 

mängden tyskt språkgods i svenskan kan man nog säga att det var reformationen, 

den starka kungamakten och den centraliserade förvaltningen under Gustav Vasa 

som fick svenskan att överleva som eget språk. Även om tyska lånord och 

ordbildningselement fortsatte att komma in i svenskan och det tyska kulturella 

inflytandet i vid mening var stort, var det efter 1520 aldrig någon risk för att 

svenskan skulle degraderas till en tysk varietet. För bibelöversättarna var målet ett 
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klart och rent svenskt språk; i praktiken blev det dock något arkaiserande. 

Reformatorernas inställning i språkfrågan speglas väl av det Olaus Petri-citat som 

är inhugget i sockeln på Theodor Lundbergs staty av reformatorn utanför 

Storkyrkans kor i Stockholm:  

”Wij Swenske Höre och [=också] Gudhi til sa wel som annat folk och thet maal wij haffve 

thet haffver Gudh giffvit oss.” 

Det religiösa språket hade nu genom reformationen och den tidigare 

Vadstenatraditionen nått en viss grad av standardisering. Kanslispråket, som 

alltsedan slutet av 1300-talet till övervägande del hanterats av tjänstemän och 

befattningshavare av danskt eller nordtyskt ursprung, uppvisade dels flera rent 

danska skrivformer, dels en allmän ortografisk regellöshet. Läget förbättrades 

ingalunda under Gustav Vasas regeringstid; breven och förordningarna i den s.k. 

Gustav Vasas registratur som sändes ut till undersåtarna var skrivna för hand och 

minskade inte oredan, naturligt nog. Vad man under den följande tiden särskilt 

reagerade mot var det helt dominerande bruket av -e i ändelser, som i danskan, i 

stället för -a, särskilt i infinitiv, även sedan kanslitexterna börjat tryckas. Men från 

och med 1612 ser man en skarp förändring, så att -a blir den normala och med 

tiden enda ändelsevokalen i de aktuella böjningskategorierna. Detta anses vara ett 

av de första, om inte det allra första, fallet av officiell språkvård i Sverige. 

Samtidigt är det ett bra exempel på vad som konstituerar ett utbyggnadsspråk och 

hur viktigt det är för ett språks fortbestånd att vara eller i varje fall uppfattas som 

autonomt.
1
 

Anspråken på autonomi för ett språk blir mer välgrundade om man kan 

trovärdigt styrka dess höga ålder och framskjutna ställning bland världens språk. I 

stormaktstidens Sverige med dess nationalistiska ideologi hävdade flera språkmän 

och kulturpersonligheter att ”svenska var ett s.k. huvudspråk som var Guds eget 

verk och som Gud själv talade till människorna på” (Teleman 2002, s. 11) och som 

sådant likställt med latinet och överordnat tyskan. Olof Rudbeck menade till och 

                                                 
1
 Den fortsatta framställningen bygger delvis på Teleman 2002 och 2003. 
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med att svenskan var det språk som stod närmast urspråket. Hög svansföring 

karaktäriserade också svenskarnas umgänge med främmande makter. Sålunda 

uttalade sig riksrådet flera gånger om språkvalet vid sådana kontakter, t.ex. 1642:  

”[...] hvilken nation, som os skrifver eller tilltalar på latin, dem skall därpå svaras; den som 

talar sitt modersmåhl, honom skall svaras på svenska [...]” (cit. efter Källquist 1934, s. 144). 

Och i samma anda står i kansliordningen av år 1661 följande:  

”Om Keijsaren eller andre Potentater, Princer och Stater, skrifwa til Kongl. M:t på sitt 

modersmåhl, schall på Kongl. Maij:tz sijda (vndantagande Konungen av Frankrijke) them 

swaras på Swensche tungemåhlet igen” (cit. efter Bergman 1952, s. 52).  

Detta tillkom just när det svenska riket stod på höjden av sin makt och när franskan 

så smått började avlösa latinet som diplomatins språk. 

Under hela den nysvenska perioden (från 1520-talet och framåt) har omtanken 

om svenskans autonomi främst tagit sig uttryck i en permanent, om än i styrka 

varierande, purism. Bakgrunden till denna strävan är inte bara allmän språklig 

nationalism utan också den utbredda mångspråkigheten och de främmande 

kulturinflytelserna som kom genom de många nationaliteter som rymdes inom det 

svenska riket, och har rymts alltifrån Gustav Vasa till dags dato. Detta fick till följd 

en ganska utbredd kodväxling, både mellan olika individer, hos en och samma 

individ och inom samma situation, och användandet av citatord. Hur det kunde låta 

i det stockholmska gatulivet får vi en uppfattning om i Fredmans epistel nr 33 med 

dess livfulla skildring av förmiddagskommersen på Skeppsbron. Kodväxlingen i 

sin tur ledde till språkblandning, alldeles bortsett från den diglossiska fördelningen 

av framför allt latin och svenska. Inom det svenska riket talades och/eller skrevs 

under stormaktstiden – förutom svenska – i varje fall finska, samiska, norska, 

danska, estniska, lettiska, ingermanländska, ryska, hög- och lågtyska, 

nederländska, franska, engelska, latin. Några nedslag i den rika puristiska 

litteraturen får räcka. 

I första hand är det i den språkvetenskapliga och allmänhumanistiska 

litteraturen som man finner den rikhaltigaste och den mest reflekterade 

diskussionen om främmande inslag, främst ord, i svenskan, men också politiska 
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och kyrkliga instanser ålade sina ämbetsmän att undvika främmande inslag. Det 

förekom i kyrkliga sammanhang inte bara hos reformatorerna utan också under 

senare tredjedelen av 1500-talet, och i Karl XII:s kansliordning från 1713 kan man 

läsa: 

”Kongl: Maij:tt will och [=också] at dess Cantzelij uti alla de Bref och Skrifter, som därifrån 

utgå, beflijtar sig om en ren och tÿdelig Swenska, samt så mÿcket möijeligit är undflÿr 

fremmande ord” (cit. efter Bergman 1952, s. 51). 

Det slutande 1600-talets och 1700-talets språkmän såg i allmänhet ganska 

nyanserat på förekomsten av främmande ord och avvisade bland annat möjligheten 

att ersätta etablerade lånord med påhittade inhemska motsvarigheter. Men 

samtidigt förlöjligades bruket av onödiga och ointegrerade, i synnerhet franska, 

lånord, och detta bruk kunde uppfattas som en moralisk defekt och i varje fall som 

dålig stil. Exempel på detta finns bland annat i Dalins Den svenska Argus och 

Gyllenborgs Svenska sprätthöken, båda från 1730-talet. Från mitten av 1600-talet 

och framåt var språkvårdarna sysselsatta med att utvidga ordförrådet med andra 

medel än ordinlån och deras strävanden omfattade både allmänspråket och olika 

fackspråk och terminologier. De var väl förtrogna med de olika vägar man kunde 

gå: upplivande av ord från fornspråket, upptagande av dialektord i standardspråket, 

ersättningsord för främmande ord, nyord i skilda kontexter, betydelseöverföring 

genom metaforisk eller metonymisk användning av existerande ord och 

försvenskning av främmande ord. De var visserligen långt ifrån ense om vilka 

metoder man skulle välja, men det samlade resultatet som det föreligger i 

ordböcker, ordlistor och vetenskapliga handlingar tyder på goda insikter och stort 

engagemang. Pådrivande i denna utveckling var också de vetenskapliga samfund 

och akademier som stiftades under 1700-talet: Kungl. Vetenskaps-Societeten i 

Uppsala, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien med dess 

efterföljare Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien samt framför 

allt Svenska Akademien. I akademiens ändamålsparagraf står att dess yppersta och 

angelägnaste göromål är ”att arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och 
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höghet”. Med renhet tycks man ha menat både frihet från främmande språkgods 

och ’precision, tydlighet’, och det kan noteras att renhet nämns först av de tre 

eftersträvade egenskaperna (Loman 1986, s. 5 ff.). Ett av de första tecknen på 

denna ”renhetsiver” var behandlingen av etablerade franska lånord i Carl Gustaf af 

Leopolds Afhandling om Svenska stafsättet (1801) som utarbetades på akademiens 

uppdrag. Där förordas ganska radikala försvenskningar som följer det rådande 

uttalet. Några exempel: direktör för directeur, familj för famille, löjtnant för 

lieutenant, spektakel för spectacle, taktik för tactique. 

Under resten av 1800- och 1900-talen fortfor puriststrävandena med växlande 

framgång, men de riktade sig inte längre särskilt mot franskan. I stället var det 

återigen tyskan och danskan som stod i skottgluggen. Romantiken under 1800-

talets första hälft hade inneburit en viss ökning av inflödet av tyska lånord som 

fortsatte under hela artonhundratalet och fram till världskrigen under 1900-talet. 

Men de mötte starkt motstånd, främst på ideologisk, nationell grund. Den puristiska 

linjen drevs mest energiskt av språkvetaren J. E. Rydqvist och av Viktor Rydberg 

som också inkluderade de romanska lånorden i sin språkrensande kampanj. Mest 

framgångsrik var Rydberg när det gällde de onödiga prefixen an-, be-, er-, för- som 

i anordna, beledsaga, erfordra, förhöja.  

Danskan hade man inte sett som ett potentiellt hot mot svenskans autonomi 

sedan början av 1600-talet. Tvärtom präglades de första två tredjedelarna av 1800-

talet av skandinavistiska strömningar, tätare kulturella kontakter och en positiv 

inställning till lån mellan de tre centralskandinaviska språken. Det förelåg till och 

med ett förslag (av dansken N. M. Petersen) om ett gemensamt skandinaviskt 

skriftspråk, i första hand en gemensam ortografi, och det höjdes många 

inflytelserika röster för en ganska långtgående kulturell och ekonomisk gemenskap. 

Längre än till det nordiska rättstavningsmötet i Stockholm 1869 med dess för 

svenskt vidkommande rätt obetydliga praktiska resultat (förutom en intensiv 

stavningsdiskussion under de följande 40 åren) kom dock inte dessa strävanden. I 

stället för ett närmande mellan de skandinaviska språken präglades decennierna 
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runt sekelskiftet 1900 av ett starkt inflöde av danska (och norska) ord. Detta var till 

stor del en följd av den litterära guldålder som dansk och norsk litteratur upplevde 

under det slutande 1800-talet och vars alster lästes av och påverkade samtida och 

något yngre svenska författare och publicister. Men danismerna mötte också mer 

eller mindre stark kritik från språkvetare, bland vilka flera formligen gick på jakt 

efter intränglingarna. 

Denna verksamhet upphörde efter första världskriget, och därefter är det som 

alla vet det anglo-amerikanska språkliga och kulturella trycket som varit måltavla 

för autonomivärnarna. Detta inflytande är enligt de flesta bedömare lika 

genomgripande som de tidigare lågtyska, högtyska och franska. Andra vill förringa 

engelskans betydelse och framhåller att vi visserligen översvämmas av engelska 

lånord och fraser men att engelskan hittills inte haft någon inverkan på svenskans 

språkstruktur. Under de senaste decennierna har man emellertid också kunnat spåra 

påverkan på formord och syntaktiska konstruktioner, t.ex. satser som han är en 

lärare och hon hade ont i sin arm. Ett allvarligare hot mot svenskan än lånorden är 

säkerligen den pågående domänförlusten till förmån för engelskan, varom mera 

senare. 

 

Svenskan – ett kodifierat språk? 

Ett argument för att engelskan är ett mindre hot mot svenskan som ett autonomt 

språk än lågtyskan på sin tid är att ”det svenska språket i modern tid [har haft] en 

starkare motståndskraft genom att vara genomstandardiserat med en omfattande 

och stabil inhemsk skriven texttradition och väl förankrad modersmålsundervisning 

i ett allmänt skolsystem” (Teleman 2003, s. 182 f.). Svenskan är alltså numera ett 

högeligen normerat och i auktoritativa verk kodifierat språk. Detta har jag tidigare 

nämnt och rubrikens fråga kan därför synas onödig. Men det har inte alltid varit så; 

vägen till den nuvarande höga standardiseringnivån har varit lång och mödosam 

och är värd en beskrivning, om än översiktlig. 
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Någon medveten normering, dvs. inskränkning av den språkliga variationen, 

vare sig i tal eller skrift, förekom inte under medeltiden, än mindre någon 

kodifiering. Själva idén om en gemensam och standardiserad stavning och 

morfologi var främmande för medeltidsmänniskan.  Man stavade som man 

uppfattade att man uttalade. Men, som nämnts ovan, utbildade sig med tiden 

skrivkonventioner i de täta skrivgemenskaper som uppstod, främst i 

Vadstenaklostret. Däremot var den interna variationen stor och regellös i det 

kungliga kansliet med dess många tyska och danska skrivare under 1400- och 

1500-talen. Den nyuppfunna tryckpressen fick allt större användning, i första 

rummet för spridandet av bibeln och annan religiös litteratur, vilket ledde till en 

relativt konsekvent stavning. Men i andra stilarter var det sämre beställt med den 

ortografiska redan, och under hela 1600- och 1700-talen pågick en livlig debatt 

som snart sagt alla språkvetare deltog i. De var ense om att enhetlighet var målet 

men oense om vilka principer som skulle styra stavningen och hur standarden 

skulle se ut. Några av de viktigaste principer som diskuterades var: a) skriften ska 

rätta sig efter talet, dvs. ljudbilden är styrande; b) skriften ska rätta sig efter bruket, 

dvs. det föreliggande ”rätta” och därför dominerande skrivbruket är styrande; c) 

skriften ska rätta sig efter ”språkets genius”, med vilket man tycks ha menat 

interna, strukturella förhållanden; d) skriften ska visa ordets etymologi, dvs. dess 

morfologiska struktur, vilket närmast motsvarar vad som senare kallats släktskaps- 

eller samhörighetsprincipen; e) skriften ska vara entydig, dvs. undvika homografer; 

vi skriver t.ex. djärv och järv.  

Det är ju uppenbart att det inte bara var svårt att veta exakt vad dessa principer 

innebar och därmed hur de skulle tillämpas (vilken talart skulle till exempel följas i 

ett regionalt och socialt rikt differentierat land?), principerna var också inbördes 

mer eller mindre oförenliga. Språkvetarna och språkvårdarna prioriterade 

principerna olika, och den stavning vi har idag är ett resultat av många 

kompromisser. De viktigaste, dvs. ljudbilds-, skrivbruks- och etymologiprinciperna 
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var ledstjärnor även under 1800- och det begynnande 1900-talets stavningsdebatt. 

Efter 1906 har den svenska stavningen legat fast.  

Några av de konkreta stavningsproblem som sysselsatte svenska språkmän 

under cirka tre sekler kan här kort nämnas. Det besvärligaste, både vad gäller den 

bakomliggande analysen och den praktiska hanteringen, rörde kvantiteten i betonad 

stavelse. Vad skulle markeras, längd eller korthet; var skulle kvantiteten markeras, 

på vokalen, konsonanten eller båda; hur skulle längden markeras, genom 

dubbelteckning, stum bokstav (h) eller accent? Den lösning man till slut kom fram 

till förutsätter att alla betonade stavelser har endera av strukturerna lång vokal + 

kort konsonant eller ingen alls (V:(K)) eller kort vokal + lång konsonant (VK:). 

Huvudregeln blir ju att det är enkel- eller dubbelteckning av konsonanten som 

anger vilken stavelsetyp det är frågan om: val / vall, bada / badda. Men det finns 

gott om komplicerande undantag som fordrar särregler, t.ex. <j>, <m> och <n>. Ett 

annat långvarigt stavningsproblem gällde teckningen av v-ljudet. Detta kunde 

variera mellan w, hw, fw, f, senare också v, hv och fv; v var dock under 1600- och 

början av 1700-talet den normala beteckningen för u-ljudet. Andra svårigheter som 

under långliga tider plågade stavningsnormerarna var valet mellan <o> och <å> 

och mellan <e> och <ä>, som inte fick sin lösning förrän 1906. Även om många 

skribenter och skollärare följde Svenska Akademiens stavningsnorm som den 

uttryckts i Leopolds avhandling 1801, så fanns ingen officiellt antagen norm för 

skolorna förrän 1889, då sjätte upplagan av Akademiens ordlista genom kungligt 

brev fick denna ställning. År 1906 utfärdade så ecklesiastikministern i opposition 

mot SAOLs 7:e upplaga den förordning som gjorde slut på vad som under 1900-

talet benämndes gammalstavningen, dvs. <dt> ändrades till <t> eller <tt> i adjektiv 

och participformer,<f, fv, hv> ändrades till <v>, och <e, ä, o, å> fick sin nu 

gällande fördelning. Från och med 1912 gällde de nya reglerna också officiella 

skrivelser och tryck, men inte förrän 1950, i och med nionde upplagan av SAOL, 

fick ordlistan åter ställning som officiell norm. Några större framtida förändringar i 

svenskans stavning är inte sannolika mer än variation och förändring i stavningen 



 14 

av enstaka främmande ord som t.ex. jos / juice i 10:e upplagan 1974, vilket senare 

blivit enbart juice, eller tejp / tape, som i 13:e upplagan 2006 jämfört med 10:e 

upplagan fått tape som variantform vid sidan av tejp. 

Arbetet på en auktoritativ kod gällde inte bara stavningen utan i hög grad också 

grammatiken, i första hand formläran, men naturligtvis även syntaxen. Här 

kommer jag i första hand att beröra några drag ur formlärans reglering. 

Under senmedeltiden utbildades grovt sett två skrivtraditioner, en mer 

traditionell med den äldre fornsvenskans formsystem någorlunda bevarat och 

uppburet av det religiösa språket, lagspråket och dialekterna, och en nyare varietet 

med en formellt enklare struktur (färre genus, kasus, personer och modus) som 

främst förekom i olika slag av profan litteratur och i städernas talspråk. Under 

nysvensk tid fortskred förenklingen och utvecklingen till ett mer analytiskt språk, 

dels spontant, dels med stöd av grammatikers och språkvårdares 

rekommendationer. Några av de viktigaste förändringarna har varit följande: 

Systemet med fyra kasus övergår till ett tvåkasussystem med grundform 

(nominativ) och genitiv. Dativ och ackusativ har försvunnit förutom i enstaka 

stående uttryck som allom bekant, man ur huse, ljusan låga. Den här förenklingen 

innebär också att de särskilda kasusändelserna i substantiv- och adjektivböjningen 

har försvunnit, t.ex. -er i maskulinum nominativ. 

De ursprungliga tre genusen maskulinum, femininum och neutrum blir två; 

neutrum förblir i stort sett intakt medan maskulinum och femininum går ihop i 

reale eller utrum, som nu är den vanliga benämningen. Efter kasus- och 

ändelsereduktionen var det svårt att formellt känna skillnad på de maskulina och 

feminina substantiv som inte hade naturligt genus. Här ligger också orsaken till att 

den kom att ersätta han/hon som anaforiskt pronomen refererande till något icke 

levande. 

En punkt där skriftbruket inte stadgade sig förrän i början av 1900-talet var 

substantivens ändelse i bestämd form pluralis, -arne / -arna och -erne / -erna. 

Växlingen -e / -a berör också adjektiv och particip i pluralis. Under 1700-talet var 
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det många som ville reglera den här variationen, men efter lite olika normer. Stort 

inflytande fick Sahlstedts grammatik (1769) som föreskrev -arne och -erna / -orna, 

dvs. vokalen i pluraländelsen blev av välljudsskäl avgörande. Under hela 1800-talet 

växlade -na och -ne, och det var först under förra hälften av 1900-talet som -na 

blev allenarådande. 

Svenskan hade vid nya tidens ingång fyra eller, om man räknar -r som egen 

ändelse, skild från -er, fem deklinationer med utgångspunkt i hur man bildar 

pluralis: -or, -ar, -ir/-er, (-r) och Ø. Nollplural fick alla neutrer. Men med tiden 

spred sig, från uppsvenskt och östsvenskt område, bruket att låta plurala neutrala 

substantiv med vokalslut ändas på -n i obestämd form och -na i bestämd form, 

yrke-n , yrke-na, bo-n, bo-na i stället för tidigare yrke-Ø, yrke-n, bo-Ø, bo-n. Ännu 

är i syd- och västsvenskt talspråk det senare mönstret det rådande, men i 

skriftspråket är sedan länge enbart n-deklinationen standardiserad. 

Vad gäller verbböjningen är det i första hand person- och numerusböjningen i 

presens och preteritum samt konjunktivens försvinnande (så när som på vore, finge, 

ginge) som bör nämnas. I fråga om kongruensböjningen är det talspråket som 

föregår skriftspråket; personböjningen (i pluralis) slopas före numerusböjningen 

och konjunktiven förenhetligas före indikativen. Trots att person- och 

numerusböjning med några undantag hade försvunnit ur talspråket redan under 

1700-talet levde den särskilda pluralformen kvar i skriftspråket till efter andra 

världskriget, då singularformerna generaliserades. Hela processen med 

verbkongruensens försvinnande tog cirka 500 år.  

Konjunktiven förenhetligas före de indikativa verbformerna, och de få former 

som lever kvar gör det huvudsakligast i talspråket. Idag finns de inte kvar vare sig i 

lagspråket eller i de religiösa texterna. Under tidernas lopp har naturligtvis också 

syntaxen ändrats med eller utan särskilda ingripanden av språkvårdare, men detta 

får här lämnas obehandlat. 

Däremot måste man fråga sig hur stor effekt på språkbruket som språkvetarnas 

rekommendationer och förslag hade innan det fanns någon institutionaliserad 
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språkvård. En sådan började komma först under 1700-talet med Svenska 

Akademien och övriga akademier. Många av de grammatiska arbetena 

dessförinnan kom aldrig i tryck, andra var visserligen tryckta, men på latin. Ingen 

av dessa omständigheter var ett absolut hinder för innehållets spridande, men 

givetvis var de mest inflytelserika de som var tryckta på svenska. Även om 

upplagorna med nutida mått var blygsamma, så fick innehållet både direkt och 

indirekt spridning, genom författare, skolor och tryckerier. Auktorisering av någon 

politiskt eller kulturellt inflytelserik institution och den 1686–1766 verksamma 

censuren, vars ingripanden också kunde gälla språkformen, spelade en viss roll. 

Viktigast var dock samspelet mellan språkvetare, författare och boktryckare, av de 

sistnämnda främst Lars Salvius under mitten av 1700-talet. Även om det förekom 

förslag om lagstadgade språkregler, har aldrig några sanktioner – annat än lägre 

skolbetyg – drabbat den som bröt mot normerna, inte ens efter akademins och 

övriga språkvårdsinstitutioners inträde på arenan. Det är först under de senaste åren 

vi fått språklagar, först gällande de nationella minoritetsspråken men nu också  

svenska språket. Men dessa reglerar språkens samhälleliga status, deras 

användning och utlärning, och berör inte själva språkstrukturen eller språkbruket, 

som i stället formats av (halv)officiella rekommendationer och goda litterära 

förebilder. Skolorna fick från och med 1700-talet en allt viktigare roll som 

språkstandardiserande organ, men stor betydelse hade också kungörelsesystemet, 

vilket innebar att kungliga kungörelser och länsstyrelsekungörelser sattes upp 

och/eller lästes upp i kyrkorna. Detta innebar att centralt utformade, språkligt 

standardiserade meddelanden exponerades för allmogen i princip varje söndag. 

Kodifieringen och standardiseringen vilade inte på militära framgångar men 

förutsatte en politiskt stark centralmakt och en väl utvecklad nationell 

administration och infrastruktur. Det hade Sverige relativt tidigt; exempel är 

indelningsverket och postverket. 
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Svenskan – ett erövrarspråk? 

I fråga om svenskans autonomi har det hittills mest varit tal om åtgärder till försvar 

för svenskan, om en defensiv inställning till utländskt kulturtryck. Men det finns 

också ett offensivt drag i svenskans förhållande till andra språk, främst ådagalagt 

under stormaktstiden i samband med erövringar av territorier utanför det svenska 

kärnområdet. De områden det är fråga om är Sameland, Finland, Ingermanland, 

Estland, Livland, de nordtyska provinserna och, något senare, de danska och 

norska landskapen. Det svenska riket var i synnerhet under stormaktstiden ett 

mångspråkigt land (se ovan), och man gjorde från myndigheternas sida inte så 

mycket åt detta. Det har till och med, förutom svenska, talats tyska, franska och 

nederländska i den svenska riksdagen, nämligen på Riddarhuset.  

Svenskan hade kommit till Finland i samband med den svenska bosättningen 

under tidig medeltid och blev under utbyggnaden och konsolideringen av det 

svenska väldet i den östra riksdelen förvaltningens, undervisningens (först 

tillsammans med latinet) och rättsväsendets språk. Under 1700-talet var den 

finsktalande befolkningen i Finland cirka 80 %, vilket motsvarar cirka 20 % av de 

båda riksdelarnas hela befolkning, men praktiskt taget alla högre tjänstemän hade 

svenska som modersmål. I fråga om kyrkan var det för den svenska 

protestantismen viktigast att man kunde utöva religionen på sitt modersmål. Det 

fanns därför tidigt tryckt religiös litteratur på finska, och predikan hölls i de 

finskspråkiga områdena företrädesvis på finska. Rättsligt, politiskt och 

administrativt var svenskan dock klart dominerande, och ämbetsmännen hade 

dåliga kunskaper i finska. Vid trängande behov hankade man sig fram med mer 

eller mindre dåliga finska översättningar. Teleman sammanfattar språksituationen i 

Finland fram till 1809 så här: ”På det hela taget måste man konkludera att den 

svenska staten inte i någon högre grad var medveten om något språkproblem i den 

östra landsdelen, än mindre förde en konsekvent språkpolitik där. [...] Man såg ofta 

språkvalet som en praktisk fråga, vilket exempelvis ledde till att man stödde 
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undervisning i och översättning till folkspråken för att undersåtarna skulle komma 

till religiös kunskap och rätta sig efter myndigheternas befallningar” (2002, s. 27). 

Gentemot samerna förde man också en politik som i första hand var inriktad på 

att föra ut den protestantiska tron, och därför föranstaltades om översättningar av 

viktigare kristna skrifter och inrättandet av skolor, främst för att utbilda präster som 

kunde sprida evangelium på samiska. Det förekom också en del språkplanering 

avseende vilken varietet av samiska som kunde ligga till grund för ett samiskt 

standardspråk. Men någon språklig kolonisation av samerna kan man knappast 

beskylla den svenska staten för fram till cirka 1800.  

Under tiden därefter har samernas sociala, ekonomiska och kulturella situation 

förändrats starkt. Deras bosättningsområden har glesats ut genom avflyttning och 

övergång till andra näringsfång, den etniska identiteten har försvagats och 

färdigheterna i samiska minskat. De ansträngningar som gjorts för att skapa 

fungerande skolor med undervisning på och i både samiska och svenska har inte 

nått upp till målet, av såväl praktiska som ideologiska skäl. Sedan samiskan nu fått 

ställning som nationellt minoritetsspråk har situationen blivit något ljusare, och det 

är i varje fall omöjligt att med språkpolitiska beslut låta svenskan dränka samiskan. 

I de tyska provinserna söder om Östersjön gjordes inga försök att försvenska 

området. Hela undervisningsväsendet, rättsväsendet, kyrkan och administrationen 

var tyskspråkiga. Också i de baltiska provinserna Estland, Livland och 

Ingermanland hade tyskan en stark ställning. Även om den svenska centralmakten 

inte eftersträvade en genomgripande språklig försvenskning försökte man då och 

då hävda svenska som överhetsspråk. Livländarna tilläts dock att avfatta sina 

inlagor till de svenska myndigheterna på tyska, och det verkar som om tyska var 

det normala språket i den baltiska administrationen och rättsväsendet också för 

svenskar som skrev i tjänsten. I övrigt gick den svenska språkpolitiken mest ut på 

att uppmuntra läs- och skrivkunnighet i estniska och lettiska och stödja utgivningen 

av böcker på dessa språk, allt för att främja religionsundervisningen. Man försökte 

också genom skol- och universitetsundervisning få fram präster och ämbetsmän 
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som behärskade de inhemska språken, också ryska i Ingermanland. På samma sätt 

som i de andra områdena med andra inhemska språk än svenska var det alltså dessa 

som gynnades snarare än svenskan.   

Annorlunda blev språkpolitiken i de före detta danska och norska provinserna 

Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Gotland, Jämtland och Härjedalen som 

erövrats genom frederna 1645 och 1658 och alltsedan dess varit svenska. Här 

inleddes en kraftfull försvenskningsprocess med början strax efter Roskildefreden 

men som intensivast först efter freden i Lund 1679. Man följde här det som 

kallades uniformitetsprincipen, dvs. alla texter inom kyrka, rättsväsende, 

undervisning och förvaltning skulle vara desamma som i övriga Sverige och följa 

samma stavnings- och konstruktionsregler. Att genomföra detta tog naturligtvis 

viss tid, och för att skynda på utvecklingen sattes stora krafter in på 

folkundervisningen, samtidigt som Lunds universitet grundades 1666. Man tillsatte 

svenska ämbetsmän och underlättade för adelsfolk och bönder att ta över gods och 

gårdar. Kommunikationerna norrut förbättrades samtidigt som Öresund i praktiken 

stängdes för trafik. Målet var en kulturell såväl som språklig integrering. Den 

språkliga berörde enbart skriftspråket; de talade dialekterna gav man sig inte på. 

Det språkliga avståndet mellan dessa och det svenska skriftspråket var emellertid 

knappast större än mellan dialekterna och det danska, och den svenska skriftformen 

erbjöd alltså inga ökade inlärningsproblem. 

Integreringen av Jämtland och Härjedalen gick likaledes förhållandevis smidigt. 

Man sökte besätta prästtjänster och civila ämbeten med svenskar, och gudstjänster 

och rättegångar följde den svenska ordningen. Man försvårade 

handelsförbindelserna västerut samtidigt som samfärdseln österut förbättrades. 

En jämförelsevis hård försvenskningspolitik fördes emellertid i Tornedalen 

under den ungefärliga tiden 1875–1960. Fram till 1809 hade språksituationen i 

Tornedalen inte skilt sig från den i övriga finsktalande delar av riket. Också efter 

förlusten av Finland användes både finska och svenska som skolspråk och som 

religionens språk. Men under de sista decennierna av 1800-talet växte 
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misstänksamheten mot Ryssland (och indirekt mot Finland) i Sverige, och man 

ville i nationalistisk anda förstärka gränstrakterna både militärt och ideologiskt. 

Man anlade Bodens fästning och försvenskade skolväsendet: svenska blev 

genomgående undervisningsspråk, lärarseminariet blev helt svenskspråkigt, och en 

svensk folkhögskola inrättades. Skolelever förbjöds att tala finska inbördes. 

Allt detta förändrades under 1960- och 70-talen under den begynnande etniska 

väckelsen i Europa. Tornedalsfinskans ställning förbättrades både inom 

skolväsende, förvaltning och kulturliv. Man började standardisera ett eget 

skriftspråk som byggde på de tornedalsfinska dialekterna och kallade det meänkieli 

’vårt språk’. Och år 1999 fick detta ställning som ett av Sveriges fem inhemska 

minoritetsspråk. 

 

Svenskan – ett totalfunktionellt språk?   

För oss som har levt i Sverige och talat och skrivit svenska under större delen av 

1900-talet har det varit självklart att detta vårt modersmål har kunnat användas i 

alla livets skiften och för alla kommunikativa ändamål. Men så har det inte alltid 

varit. För det första har det vi kallar samhället under hela mänsklighetens historia 

ständigt blivit mer differentierat och specialiserat, verksamheterna mer 

mångskiftande, de kommunikativa medierna flera, vilket allt gjort att antalet genrer 

eller verksamhetsspråk ökat kontinuerligt. För det andra har kulturella 

konventioner, historiska skäl, socialpsykologiska faktorer eller praktiska 

överväganden dikterat valet av språk eller varietet. En kompetent medlem av 

språkgemenskapen måste känna till de olika varieteterna och reglerna för deras 

bruk. 

Svenskan har under sin långa historia inte alltid kunnat användas för alla de 

verksamheter och syften som samhället erbjudit. Under den katolska tiden var 

latinet kyrkans, klostrens, gudstjänsternas och den religiösa litteraturens språk. 

Svenska förekom visserligen också men i klart mindre omfattning än latinet, och 

gudstjänstritualens språk var latin även om svenska kunde förekomma i 
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predikningar och uppbyggelseskrifter. Religionsdomänen behärskades således av 

latinet, men efter reformationen blev svenskan religionens språk och har så 

förblivit. Det enda religiösa sammanhang där latin fortfarande kan förekomma är i 

sakral musik, t.ex. mässor. En annan latindomän, åtminstone fram till mitten av 

1300-talet, var de s.k. diplomen, dvs. testamenten, gåvobrev, köpebrev, kungliga 

privilegiebrev, avtal och andra typer av juridiska texter. 

Förbundna med kyrkan var under större delen av den period vi överblickar 

skolväsendet, universiteten och den vetenskapliga världen. Skolans, särskilt den 

högre skolans, huvudmål var att lära eleverna latin för kommande värv i kyrkans, 

vetenskapens och statens tjänst. Latinet var det helt dominerande 

undervisningsämnet och i många fall också undervisningsspråk. I 

universitetsvärlden var latinet allenarådande ända fram till 1700-talet både som 

undervisningsspråk, tentamens- och examinationsspråk och den vetenskapliga, 

muntliga och skriftliga, diskussionens språk. Man måste som akademiker aktivt 

behärska latin, och så var det i hela Europa; latinet var vetenskapens lingua franca. 

Latinet var också fram till 1730-talet det dominerande skönlitterära språket, 

särskilt i fråga om vältalighet och poesi. Svenskar diktade alltså på latin, och 

besöker man svenska kyrkor möter man mängder av minnestavlor och 

gravinskriptioner på latin. Om man inte skrev på latin, sökte man ända fram till 

senare delen av 1600-talet gärna efterbilda latinska versmått och metriska 

principer, t.ex. kvantiterande vers (se vidare Ståhle 1975). Det har beräknats att det 

på 1650-talet trycktes fler skrifter på latin än på svenska i Sverige. Om latinets 

långvariga starka ställning i vitterheten och universitetsvärlden vittnar det 

förhållandet att i statuterna för ett Tranérs stipendium vid Uppsala universitet 

ingick så sent som under första hälften av 1900-talet att skriva ett längre 

skaldestycke på latinsk vers. En kuriositet visserligen, men donator var verksam i 

Uppsala så långt fram i tiden som 1820-talet (död 1835). 

Som jag tidigare berört var latinet också diplomatins och utrikespolitikens 

naturliga språk om man inte under 1600-talet ville visa sig särskilt karsk och 
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använda svenska i umgänget med främmande makt. Först under 1700-talet övertog 

franskan gradvis latinets roll inom diplomatin. 

Det hade visserligen gjorts försök att bryta latinets hegemoniska ställning inom 

utbildningsväsendet och, något tamare, inom vetenskapen under hela 1600-talet. 

Det rörde då främst utbildningen inom praktiska, samhälleligt användbara ämnen, 

t.ex. bergsbruk, byggnadskonst, jordbruk. Men resultaten var inte imponerande. 

Också vid universiteten förekom enstaka experiment med svenska som 

undervisningsspråk; så höll t.ex. Olof Rudbeck en dissektion på svenska 1677 och 

Petrus Lagerlöf föreläste på svenska vid sina kollegier om svenska språket under 

1690-talet. Men det visade sig svårt att klara uppgiften; Lagerlöf återföll ideligen i 

latinet. 

Först på 1730-talet fick svenskan som vetenskapligt språk en starkare ställning, 

framför allt genom att Vetenskapsakademien 1739 beslöt att trycka sina skrifter på 

svenska. Detta hade bland annat att göra med akademins starkt nyttobetonade 

inriktning. Andra akademier följde efter, och även på universiteten blev svenskan 

allt vanligare. För att kunna följa med i den internationella vetenskapliga debatten 

ville man dock inte helt överge latinet. Linné, till exempel, skrev både på latin och 

svenska. Men latinets ställning försvagades alltmer och under 1800-talet spelade 

det ut sin roll. 1807 upphörde latinet att vara undervisningsspråk i skolan och vid 

universiteten, 1852 slopades kravet att avhandlingar skulle skrivas på latin. I stället 

utvecklade sig svenska under 1800-talet till skolans viktigaste ämne. 

Under hela nya tiden fram till 1800-talets början fanns det också miljöer och 

talgemenskaper på olika ställen i landet där tyska och franska var det dominerande 

språket. För tyskans del gällde detta mest tiden 1520–1720, för franskan 1620–

1820, alltså med ett sekels förskjutning. De tyskspråkiga miljöerna påträffades 

framför allt i de större städernas köpmans- och hantverkskretsar, som också såg till 

att förse sig med kyrkor och skolor. Andra tysktalande grupper återfann man bland 

officerarna, vissa adelssläkter och bergsarbetare. Tyskan var också från ca 1870 till 

och med andra världskriget ett viktigt vetenskapligt språk i Sverige; det skrevs 
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under mitten av den här perioden lika många avhandlingar på tyska som på 

svenska. 

Franskan var under sin storhetstid från mitten av 1600-talet till början av 1800-

talet först och främst adelns och hovets språk men fanns också bland invandrade 

valloner och hugenotter. Franskan blev i högre grad än tyskan ett klassmärke, 

eftersom dess bruk som vardagligt talspråk och brevspråk inte trängde utanför 

adels- och hovkretsar. Dess verkliga  glansperiod var som bekant frihetstiden och 

den gustavianska tiden. 

Under större delen av svenska språkets historia från Birger Jarls tid och framåt 

(undantaget perioden ca 1850–ca 1970) levde alltså delar av Sveriges befolkning i 

mer eller mindre utpräglad diglossi, dvs. de använde ett annat språk än svenska för 

vissa funktioner och i vissa roller och var alltså mer eller mindre tvåspråkiga. De 

senaste 30–40 åren har ånyo vissa domäner hotat att gå förlorade för svenskan, 

denna gång till engelskan som alltsedan det blev första främmande språk i skolan 

1946 oavbrutet stärkt sina positioner i landet. Det har skett dels genom införsel av 

engelska lånord, översättningslån och betydelselån, dels genom att en stor del, 

kanske majoriteten, av svenskarna på grund av skolutbildning och exponering för 

engelska i massmedier och litteratur kommit att ha någorlunda god färdighet i 

språket. De domäner som är mest hotade är vetenskap, särskilt naturvetenskap, 

teknologi, medicin och ekonomi, där i stort sett allt som skrivs är på engelska, 

liksom en växande del av undervisningen, vidare internationell politik, där många 

vill göra engelska till lingua franca i de internationella samarbetsorganen, 

näringsliv, där många internationella företag har engelska som koncernspråk, och 

reklam-, nöjes- och underhållningsbranschen, där man knappast översätter 

filmtitlar längre och svenskar skriver poptexter på engelska. Den bakomliggande 

orsaken till engelskans dominans är dels den angloamerikanska politiska, 

ekonomiska och kulturella hegemonin efter andra världskriget, dels den ständigt 

ökande internationaliseringen. Sverige får sägas ha ganska god språkpolitisk och 
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språkvårdande beredskap för att hantera situationen, men det blir säkerligen svårt 

att sprida insikten om vilka konsekvenser den nuvarande utvecklingen kan få. 

 

Avslutning 

Är då svenskan år 2014 ett fullfjädrat språk enligt de kriterier jag satte upp i början 

av den här artikeln? Om jag hade fått frågan för 50 år sedan hade jag svarat 

obetingat ja. Mycket talar för att svenskan hade sin starkaste ställning, sett i ett 

internationellt jämförande perspektiv och med hänsyn tagen till tidens materiella 

och kulturella nivå, under perioden 1850–1975. Svenska språket var då helt klart 

autonomt, det var kodifierat, inte lika grundligt som nu men fullt tillfredsställande; 

det var i förhållande till tidens kommunikativa behov och möjligheter helt 

funktionellt utan någon hotad eller uppgiven domän men erövrande nya genrer och 

medier; det var officiellt, även om detta inte var lagbundet; det var vitalt och 

utarbetade detaljerade och precisa terminologier, samtidigt som forskningen om 

svenskan växte och intensifierades och man skapade en bättre organiserad 

språkvård. Och det hade redan då en lång och rik historia. 

Idag kan man vara något mera tveksam, och tveksamheten gäller 

funktionaliteten. Är svenskan på väg att förlora domäner till engelskan? Ja, det har 

inte gått till fullständig förlust ännu, men om man inte kan hejda engelskans 

utbredning inom vetenskap och högre undervisning, där det allvarligaste hotet 

finns, kommer vi inom en överblickbar framtid att ha en situation där naturvetare, 

tekniker och medicinare inte kan diskutera sina vetenskapliga problem eller 

föreläsa för lekmän på svenska och inte skriva vare sig fack- eller 

populärvetenskapliga artiklar på sitt modersmål. Hur ska de kunna det om de inte 

får läsa kurslitteratur på svenska, höra föreläsningar på svenska eller diskutera sin 

forskning på svenskspråkiga seminarier?  Den engelska som förekommer i 

undervisningen eller som formuleras i uppsatser och artiklar saknar dessutom oftast 

den precision och uttrycksfullhet som måste finnas i ett vetenskapligt resonemang. 

Full fackspråklig kompetens på både engelska och svenska vore en möjlig lösning 
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men kräver säkerligen något längre studietid. Men om man lyckas rädda de hotade 

domänerna, så är det ingen tvekan om att svenskan idag är ett fullfjädrat språk, 

ännu fullständigare kodifierat än för 50 år sedan. 

Har det då behövts en flotta och armé för att uppnå detta? Ja, det är bara i två 

historiska situationer man kan tala om militärpolitiska tvångsmedel: 

försvenskningen av de gamla danska landskapen, som ju möjliggjordes genom 

föregående militära operationer, och försöken att försvenska Tornedalen för ett 

århundrade sedan, vilka motiverades av utrikespolitiska överväganden och 

beledsagades av militära rustningar. Svenskans utbredning i Finland och den 

betydligt kortare perioden i Baltikum kunde säkert ibland upplevas som tvång av 

dem som utsattes för det främmande språket, men det var ändå mest frågan om 

kulturell och politisk övermakt. Och den svenska staten bidrog snarare till att 

främja folkspråken än att försöka försvenska befolkningen.  

Men för att utveckla ett antal dialekter till ett enhetligt, standardiserat och 

fullvärdigt språk krävs ändå en nationell ideologi och politiska insatser. En stark 

centralmakt, utbyggd administration och välfungerande infrastruktur samt en 

enhetlig folkundervisning är viktiga faktorer i en sådan process. Och det fordras 

politisk vilja och någorlunda kulturell homogenitet bland språkbrukarna, och bland 

språkvårdarna förmåga att vinna acceptans för sina förslag. Språkvårdarna måste 

även i nutiden vara lyhörda för sådana rent språkstrukturella och sociolingvistiska 

krafter som varit påtagligt verksamma i den svenska språkhistorien för att resultatet 

ska bli fortsatt gott. 
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