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jag inte lika säker på att perspektivet fungerar för de andra tänkta målgrupperna, dvs.
studenter på olika slags fördjupningskurser i grammatik.

Bokens inneboende konflikt mellan lärobok och handbok kommer tydligast fram
i  det avslutande kapitel 7, »Tillämpningsuppgifter i grammatikstudier – några
uppslag». Som titeln antyder innehåller detta kapitel förslag på praktiska tillämp-
ningar av grammatik som knyter an till de tidigare kapitlens mer teoretiska resone-
mang. De flesta uppgifter kan med fördel användas i klassrummet »som en del av äm-
nesundervisningen i svenska» (s. 142). I mitt tycke blir det därför underligt att texten
i det mest lärartillvända kapitlet i stora delar har ett studenttilltal. I kapitlets inledning
står det att läsa (s. 141): »Vår tanke […] är att ditt arbete med svenska språkets gram-
matik ska få en både teoretisk och praktisk karaktär, men också att du ska känna att
hela den här boken faktiskt handlar om ditt eget språk, ditt språkbruk och din språk-
känsla”. Tiden får väl utvisa vilken målgrupp som blir den faktiska snarare än den
tänkta. Själv har jag i alla fall fått flera matnyttiga läraruppslag inför kommande
grammatikkurser.

Nycklar till grammatik har fått ett mycket positivt mottagande och blivit medialt upp-
märksammad; härom månaden vann boken hederspris i Studentlitteraturs prestigefyllda
kurslitteraturpris 2018. Med vissa reservationer (som framgått ovan) är det enkelt att
hålla med i berömmet. Författarna har en enastående förmåga att skriva lättbegripligt
och medryckande om grammatik, vilket är en förtjänst väl värd att lyfta fram. Att utgå
från autentiska felanalyser är också ett pedagogiskt och effektivt sätt att konkretisera de
mer teoretiska resonemangen. Även om jag ställer mig tvekande till att beskriva Nycklar
till grammatik som en forskningsbaserad fördjupningsbok i grammatik tror jag att
boken kommer att bli ett värdefullt redskap för både studenter och yrkesverksamma lä-
rare i arbetet med grammatisk analys. Det är vackert så. 

Johan Brandtler

Josephson, Olle: Språkpolitik. (Språkrådets skrifter 25.) 320 s. Morfem. Stock-
holm 2018. ISBN 978-91-88419-01-9.

När Olle Josephson nu ger ut en bok med titeln Språkpolitik så är det en betydelsefull
och efterlängtad bokutgivning. Författaren var under närmare tio år (2000–2009) den
främsta företrädaren för svensk språkpolitik, först som föreståndare för Svenska språk-
nämnden och från 2006 års omorganisation som chef för Språkrådet, den avdelning
inom Institutet för språk och folkminnen som för närvarande är Sveriges officiella
språkrådsorgan. Det var tio händelserika år. Inte bara omorganiserades under denna pe-
riod den centrala institutionaliserade språkvården, vi fick också språkpolitiska mål
(Bästa språket, 2005) och till sist en språklag (2009); i stor utsträckning var detta resul-
tat av Svenska språknämndens initiativ vilka ledde fram till Kommittén för svenska
språket och handlingsprogrammet Mål i mun (2002). 

Det tidiga 2000-talet kan med viss rätt beskrivas som ett språkpolitiskt uppvaknande
i Sverige. Från en språkvård med fokus på korpusvård har statusfrågorna gradvis fått
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ökad uppmärksamhet, via diskussionen om de inhemska minoritetsspråkens ställning
till frågor om hur det mångspråkiga samhället bäst kan organiseras. Under de senaste
åren har också frågor om genus och identitet etablerat sig i språkvårdsdiskussionen. Det
är denna spännande period som står i förgrunden när Josephson i sin bok anlägger ett
helikopterperspektiv på det svenska språksamhället och frågar sig hur språkpolitik och
språkvård kan och ska förhålla sig till detta. 

Trots att jag omedelbart känner mig hemma i boken med dess inledande ögonblicks-
bilder från aktuell forskning, ingår jag inte i bokens primära målgrupp. Den riktar sig
inte i första hand till läsare med vetenskapligt intresse av språkpolitik utan till den som
har ett praktiskt intresse av språk och språkvård, exempelvis skolledare, läromedelsför-
fattare eller myndighetsanställda med ansvar för språkliga riktlinjer. Annorlunda ut-
tryckt tilltalas en modelläsare som ställer tre frågor: »Hur ser ett demokratiskt språk-
samhälle ut? Kan språk och språkanvändning styras så att demokrati, rättvisa och jäm-
likhet gynnas? Vem ska i så fall styra och på vilket sätt?» (s. 14). De tre frågor som mo-
delläsaren tänks ställa rör bokens hjärtefråga, frågan om ett språkligt demokratiskt
Sverige och hur detta kan skapas. En demokratisk språkpolitik, och det är bokens ärende
att öka läsarens förståelse för hur ett sådant projekt kan se ut, »syftar till att ge så många
som möjligt så jämlika språkliga resurser som möjligt för att hävda sig i så många situa-
tioner som möjligt» (s. 17). Tankemässigt ligger denna språkpolitiska grundbult nära
Strouds (2001) tanke om språkligt medborgarskap, vilken är en av de många språkpoli-
tiska idéer som boken diskuterar (s. 80). 

En konsekvens av målsättningen att både nå en grupp läsare som inte på förhand är
så insatt i språkpolitik, och att lägga tonvikten vid faktiskt språkpolitiskt handlande, är
att språkvård – bokens titel till trots – kommer att stå i förgrunden. De språkpolitiska
teorierna spelar två roller i boken, dels som en uppsättning modeller och tankefigurer
vilka presenteras i ett teoretiskt avsnitt tidigt i boken, dels som en tolkningsram för de
sakfrågor som står på språkvårdens dagordning och som upptar huvuddelen av boken. I
den programförklarande inledningen påpekas att den som behöver ta principiell ställ-
ning i språkriktighetsfrågor eller utforma språkpolitik måste rannsaka sina argument
och fråga sig vad det är för språksyn dessa baseras på. Språkvård och språkpolitik låter
sig inte skiljas åt, alltså, snarare kan man se språkvården som en operationalisering av
språkpolitiken. Det finns (nog) ingen opolitisk språkvård. Och språkpolitiken finns
(nästan) överallt, fastän den i regel ryms under etiketter som skolpolitik, kulturpolitik
eller arbetsmarknadspolitik.

Språkpolitik är en både omfångsrik och ambitiös bok. Efter en kort inledande pro-
gramförklaring är den organiserad i tre avdelningar: »Historiskt», »Teoretiskt» och
»Praktiskt». I den historiska översikten tecknas Sveriges väg från enspråkigt till
flerspråkigt land, och här understryks ett av bokens centrala teman: enspråkigheten är
ett undantagstillstånd. År 1965 framställs som en sinnebild av detta undantagstillstånd,
ett slags equilibrium, där det svenska språkets ställning är stark och inte ifrågasatt, hu-
vudspråket är underförstått, mångspråkigheten är liten och begränsad till ett fåtal grup-
per som är igenkända och accepterade.

I bokens andra avdelning ges en teoretisk ram för språkpolitiken. Här introduceras tre
motsatspar, teoretiska positioner som ställs upp som ändpunkter på skalor: essentialism
och socialkonstruktivism, nationalspråk och språkliga rättigheter samt funktionalism
och kulturarv. Avsikten är inte att peka ut en teoretisk position som rekommenderad,
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snarare pekar resonemanget mot att den kloka språkpolitikern måste kunna identifiera
olika positioner och reflektera över vad dessa medför. (Språk)politik handlar om till-
lämpningar och överskrider nästan alltid »de väl sammanhållna teorier och ideologier
som akademiker renodlar» (s. 85). Att båda ändpositionerna på en given skala ibland är
möjliga att inta, och pröva, framgår till exempel av detta citat (s. 69).

Inför Svenska Akademiens ordbok, ordlista och stora grammatik, inför Språkrik-
tighetsboken, Svenska skrivregler och andra imponerande arbets- och forsknings-
insatser är det lätt att utbrista: Titta, där har vi svenska språket, där är essensen!
Men antiessentialisten, socialkonstruktivisten ropar istället. Titta, så här har ett
långt socialt förlopp, fyllt av maktkamp och motsättningar, konstruerat svenskan! 

Det andra kapitlet i den teoretiska avdelningen ägnas åt begrepp och modeller som se-
dan får sin tillämpning i boken. Det är ett innehållsrikt kapitel, där bland annat Haugens
(1966) språkplaneringsmodell och Spolskys (2004) förståelse av språkpolitik är cen-
trala. Också Blommaerts (2010) språksyn introduceras i detta teoretiska kapitel, och ter-
mer som makt, värde och index – centrala hos Blommaert – ligger nära denna boks fo-
kus; ett visst språkbruk i en viss situation indexerar alltid ett visst värde och språkbruket
kan därmed svårligen separeras från maktaspekter.  

Det är också Blommaerts perspektiv som är ideologiskt vägledande när Josephson i
bokens tredje del, »Praktiskt», ger sig in i de språkstrider som präglat 2010-talets Sve-
rige. I bakhuvudet finns alltid tre frågor (s. 119): »Vilka sociala värden har just det här
språkliga fenomenet just i den här situationen? Vilka hierarkier befäster, raserar eller
skapar vi med just den här insatsen? Var är makten?» Bokens tredje avdelning är den
mest omfattande, med ungefär hälften av bokens sidor. Här presenteras det svenska
språksamhället utifrån några centrala språkpolitiska frågor. Avslutningsvis presenterar
boken de verktyg som står språkvårdaren/språkpolitikern till buds, såsom ordböcker,
terminologiarbete och språkteknologi. I det sista kapitlet presenteras den svenska språk-
politiken genom jämförelser med så skiftande geografiska områden som Malawi och
övriga Norden. 

Den som läser hela boken från pärm till pärm får en rejäl, och ganska avancerad,
grundkurs om det svenska språksamhället och dess moderna historia. De teman som be-
handlas i bokens tredje avdelning ger en god inblick i vilka frågor som är och har varit
prioriterade för den svenska språkvården: begriplighet (klarspråk), inkludering (norm-
kritisk språkvård och kodifiering av minoritetsspråk), demokrati (bruk går före kultur-
arv). Såväl den historiska översikten som det praktiska kapitlet ger en ovärderlig kun-
skap om svensk språkvård och boken rekommenderas varmt till alla kurser i språksoci-
ologi. Den borde också utgöra obligatorisk läsning för blivande lärare i svenska och
svenska som andraspråk. 

Att bokens praktiskt orienterade tredje huvuddel är så omfattande gör, som nämnts,
att språkvårdsfrågorna får något av en huvudroll. I översikten över det svenska språk-
samhället (kapitel 6) avgränsas perspektivet till tre centrala frågor: flerspråkighet och
globalisering, den språkteknologiska revolutionen samt attityder och ideologier. Kapit-
let avslutas med ett slags skiss över det svenska språksamhället (s. 135), där språk som
används i Sverige listas i hierarkisk ordning utifrån människors attityder till dem. Just
den sortens schematiska skisser, argumenterar Josephson, bör språkpolitiker kunna göra
och sedan använda dem till underlag för reflektion över om situationen är god och önsk-
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värd eller om den tvärtom kan förändras, och i så fall hur. På detta handfasta sätt kom-
mer språkpolitiken in i framställningen, som en tankeram för handlande.

I kapitlen 7, 8 och 9 – språkvalsplanering, ord- och grammatikvård, respektive text-
och samtalsvård – behandlas under rubriken språkvalsplanering till exempel frågan om
svenska som andraspråk som skolämne och universitetens kamp med parallellspråkig-
heten. I kapitlet om ord- och grammatikvård behandlas några konkreta språkvårdsfrå-
gor, som diskussionen om de och dem, medan huvudfokus ligger på den komplexitet
som omgärdar beslut i språkvårdsfrågor. Vilka principer ska gälla för kodifiering och
vem ska ha ansvaret för dessa principer? Är det självklart att det finns en statlig myn-
dighet med ansvar för språkvård, så som vi har det i Sverige? Eller kunde denna makt
förflyttas till andra aktörer? Kapitel 9 behandlar praktiker som är särskilt starka i de
nordiska länderna: klarspråk och lättläst. 

Kapitlens organisation skapar en tydlig struktur, men gör också att språkpolitiska frå-
gor där både språkvalsplanering och ord- och grammatikvård är relevant bara blir be-
lysta ur det ena perspektivet. Kapitlet om språkval innehåller till exempel frågan om älv-
dalskans ställning, med tydlig koppling till språkval och språkhierarkier: Vilka språk
ska (få) användas i Sverige? Vilka inbördes statusrelationer ska dessa ha? Och vilka re-
surser ska respektive språk kunna tillgå? I frågan om älvdalskan har diskussionen hittills
mest handlat om dess status som språk eller dialekt, en fråga som omöjligt kan avgöras
utan språkpolitiskt ställningstagande. Men vad hade hänt om älvdalskan också hade be-
handlats i kapitlet om ord- och grammatikvård? Där får meänkieli exemplifiera ett språk
där den kodifierade normen ännu inte är etablerad, eftersom den är omstridd. Kodifie-
ringsprocesser är helt enkelt politiska. Man måste välja vilken varietet som ska ligga till
grund för en norm; det gäller såväl meänkieli som älvdalska. Här saknar jag att samma
fenomen behandlas utifrån både korpus- och statusperspektiv, vilket hade gett en fylli-
gare bild. 

Att efterlysa ytterligare problematisering är dock en orättvis kritik. Boken rymmer re-
dan väldigt mycket. Möjligen rymmer den faktiskt så mycket att just ambitionen att nå
en bredare målgrupp kan vara problematisk. Språkpolitik kan nog vara ganska svårläst
för flera av de tilltänkta adressaterna, och den genomsyras av just den problematise-
rande vägran att entydigt fastslå rätt eller fel som språkvården ofta får kritik för. Här förs
diskussionen förstås på ett annat plan än i ord- och grammatikfrågor, som när Josephson
uppmanar läsaren att rannsaka sitt språktänkande utifrån ömsom socialkonstruktivis-
tiskt och essentialistiskt perspektiv (s. 64). Boken ställer krav på sin läsare, helt enkelt,
och den som tidigare tänkt på språk enbart som en fråga om individuella färdigheter, vil-
ket jag tror är en utbredd hållning, måste här fundera över vad språk betyder i grupp-
och samhällsperspektiv. Den läsare som är nybörjare på området får god hjälp av att tex-
ten genomgående har ett ledigt tilltal, och på populärvetenskapligt vis är rensad från re-
ferenser i löptexten, till förmån för en fyllig och informativ uppslagsdel som visar väg
till vidare läsning. 

Språkpolitik visar i en rad frågor att den svenska språkpolitiken hittills har varit reak-
tiv. Språkfrågorna har helt enkelt fått regleras i takt med att samhällets förändringar har
efterfrågat det. Kanske är detta tillräckligt, men senare tiders ord- och grammatikvård
(tänk hen) har visat att språkvården också kan gå i första ledet. Inte bara språkvalsfrågor,
som frågan om vilka språk som ska finnas på myndigheternas webbplatser, utan minsta
formfråga, som valet mellan de eller dem, handlar om makt och demokrati. Insikten om
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att det förhåller sig så, är ett villkor för en svensk språkpolitik som inte bara reagerar,
utan agerar, där vi kan driva en diskussion om hur vi ska se på språken i samhället – som
individers flerspråkighet, som en uppsättning resurser som kan användas vid transsprå-
kande eller som många mer eller mindre kodifierade språk. Kanske ska vi ännu hellre
låta dessa perspektiv växla i en mångstämmig och upplyst diskussion om språkpolitik.
Jag tror att en sådan diskussion är just vad Olle Josephson önskar sig, och jag önskar
den här boken många läsare, för den ger en utmärkt utgångspunkt för fortsatt upplyst
diskussion. 
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Redan de gamla grekerna lär ha varit upprörda över den dåtida ungdomens bristande
kunskaper och förflackade språk. I dag dyker tankefiguren upp i mediedebatten bland
annat i form av larm om dagens studenters bristande skrivförmåga. Att även denna upp-
rördhet har gamla anor har visats i en aktuell avhandling (Malmström 2017).

Det ligger dock något i iakttagelser av att studenter har svårt att skriva på ett sätt som
matchar universitetets förväntningar. Särskilt för studenter från studieovana hem är skri-
vandet inom högre utbildning något som det kan vara svårt att få ordning på. Men som
vanligt är förklaringarna och mekanismerna lite mer komplicerade än att det bara är fel på
studenterna (och grundskolan och gymnasiet). I själva verket ligger mycket av det som gör
det svårt för studenterna i själva skrivandets institutionella förutsättningar, där kraven och
förväntningarna är många, ibland motsägelsefulla och mycket ofta implicita.




