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ABSTRACT 

The author of this study researches and maps incidences of information dissemination in 

Serbian/Croatian/Bosnian (SCB) by government agencies and public services in Sweden. These 

agencies and the public sector have many challenges when translating information to SCB, which 

are in part due to general directives for translating to other languages, but also due to SCB 

specifically, as the language group has many definitions and labels. These challenges are the 

centerpoint of this study’s research questions. The research consists of two parts: an inventory and 

a case study. The inventory accounts for the agencies, regions and municipalities that provide 

information in SCB, the denominations used within each text, and what linguistic features are 

present. The case study analyzes four texts published by one agency to determine how translation 

directives are followed, as well as to determine whether it is necessary to translate the same 

information into several SCB standard forms. The results show large inconsistencies and faulty 

coordination in the management of SCB in the Swedish public sector.  

 

Autor rada ispituje i pozicionira zastupljenost državnih i društvenih informacija na srpskom / 

hrvatskom / bosanskom (SKB) koje su dostupne u Švedskoj. Organi uprave i drugi javni organi 

nalaze se pred brojnim izazovima pri prevođenju informacija na ove jezike, delom zbog opštih 

smernica za prevođenje informacija na druge jezike, delom zbog specifičnosti ove jezičke grupe, 

budući da postoji mnogo definicija i oznaka za SKB. Ti su izazovi polazište za pitanja koja se 

obrađuju u ovom radu. Studija se sastoji od dva dela, popisnog dela i detaljnog istraživanja. U 

popisnom delu su predstavljene institucije, regioni i opštine koje pružaju informacije na SKB, 

navodi se koje se oznake koriste za jezik teksta i koje jezične karakteristike postoje. U drugom 

delu rada analizirana su četiri teksta objavljena od strane jednog organa uprave, kako bi se utvrdilo 

kako se sledi direktiva za prevod, te ispitalo je li opravdano prevoditi iste podatke na više od jednog 

SKB standardnog jezika.  Sveobuhvatno gledajući, istraživanje pokazuje veliku nekonsekventnost 

i nedostatak koordinacije u korišćenju SKB u švedskom javnom sektoru. 
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1. Inledning, syfte och disposition 

 

1.1 Inledning 

År 2009 klubbade Riksdagen igenom den nya Språklagen, i vilken det preciseras vilka skyldigheter 

myndigheter och övriga offentliga instanser har när det gäller användandet av språk (Språkrådet 

2014, 11). I denna språklags elfte paragraf konstateras att ”[s]pråket i offentlig verksamhet ska 

vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600). Detta brukar kallas klarspråk, och är i grund 

och botten en demokratisk fråga – att alla människor i Sverige ska kunna förstå vad som står i 

texter skrivna av myndigheter och andra offentliga instanser. Således gäller kravet på det vårdade, 

enkla och begripliga språket även vid översättningar av myndighetstexter till andra språk 

(Språkrådet 2014, 28).  

I Sverige har finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska status som nationella 

minoritetsspråk. Denna status innebär att offentlig sektor har särskilda krav på sig när det gäller 

till exempel tillhandahållandet av information på dessa språk (SFS 2009:724). Språkrådet 

rekommenderar dock att myndigheter och andra offentliga instanser vid behov ska tillhandahålla 

information på andra språk än de nationella minoritetsspråken (Språkrådet 2011, 20). Ett sådant 

behov kan vara antal talare. Det förs i Sverige ingen statistik på vare sig människors etnicitet eller 

modersmål, vilket gör det svårt att uppskatta antalet talare av olika språk. Språkrådet själva 

hänvisar till Parkvall i sin genomgång av Sveriges största modersmål efter svenska (Språkrådet 

2011, 20). I den senaste undersökningen av Parkvall räknar han serbiska, kroatiska och bosniska 

tillsammans som ett språk (av honom betecknat BKS). Denna samlingsbeteckning är tillsammans 

Sveriges fjärde vanligaste modersmål efter svenska, finska och arabiska (Parkvall 2015, 154). Det 

stora antalet talare till trots har inte serbiska, kroatiska och bosniska – hädanefter benämnt SKB, 

status som nationella minoritetsspråk, vilket innebär att myndigheter och andra offentliga instanser 

inte har någon skyldighet att tillhandahålla information på språken. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har som övergripande syfte att kartlägga myndighets- och samhällsinformation på 

SKB som finns i Sverige idag. För att kunna göra det kommer jag dels att studera hur mycket 

information som finns tillgänglig, dels hur språken betecknas samt analysera de språkliga 

särdragen och/eller bristen av språkliga särdrag i de olika texterna. 
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Varje myndighet ansvarar själva för att avgöra vilka språk de ska översätta sin information 

till, och Språkrådet rekommenderar att man bland annat ska ta hänsyn till språkens storlek 

(Språkrådet 2011, 22). Då antalet talare av SKB i Sverige uppskattas vara stort, är det rimligt att 

anta att mycket information bör finnas tillgänglig.  

Beteckningarna för språken som ryms i samlingsbegreppet SKB har förändrats med tiden. 

Det som idag är fyra självständiga standardspråk – bosniska, kroatiska, montenegrinska och 

serbiska betraktades under lång tid som ett och samma språk med den gemensamma beteckningen 

serbokroatiska eller kroatoserbiska. Trots att språken idag är fyra självständiga standardspråk 

räknas de ibland som ett och samma – bland annat i den tidigare nämnda sammanställningen av 

modersmål i Sverige. Hur man väljer att beteckna språken kommer således säga mycket om hur 

språken hanteras av svenska myndigheter och andra offentliga instanser. 

Språklagen ställer krav på vårdad, enkel och begriplig språkdräkt även vid översättningar 

till andra språk, varpå man har sammanställt en del rekommendationer för översatt text. Detta, i 

kombination med att språkens stora likheter, innebär att myndigheterna ställs inför många frågor 

vid hanterandet av översättning till SKB.  

För att kunna göra allt detta så ska dels det kvantitativa utbudet av information på SKB 

presenteras genom en inventering av förekomsten på information som ska besvara följande frågor: 

 

   - Hur många och vilka instanser inom svensk offentlig förvaltning (myndigheter,         

  kommuner och regioner) tillhandahåller information på SKB?  

- Hur väljer de olika offentliga instanserna att beteckna språken?  

- Vilka språkliga särdrag finns i de olika texterna och hur passar de ihop med sin  

  respektive beteckning?  

 

För att närmare undersöka språkliga särdrag, konsekvens i översättningar och den ömsesidiga 

begripligheten mellan språken, görs dels ett antal fördjupande nedslag i inventeringsdelen, men 

också en närstudie där fyra texter publicerade av samma myndighet under tre olika beteckningar 

(serbiska, kroatiska respektive bosniska) analyseras närmre. Följande frågeställningar ska 

besvaras:  

 

 



 
 

   
 

7 

- Hur utmärker sig texternas val av dialekttyp? 

- Följs Språkrådets rekommendationer för översatt text?  

  - Hur ömsesidigt begripliga är texterna? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Jag inleder uppsatsen med ett bakgrundskapitel som där jag presenterar bakgrund, tidigare 

forskning och teoretiska begrepp för de områden som ligger till grund för denna uppsats 

frågeställningar. Först redogör jag för begreppet klarspråk och en bakgrund till hur man behandlat 

myndighetsinformation på andra språk i Sverige från 1960-talet fram till idag. Därtill presenterar 

jag även de rekommendationer som idag ligger till grund för myndigheter och övrig offentlig 

förvaltnings flerspråkiga informationsarbete, samt en liten fördjupning i antalet talare av SKB som 

uppskattas finnas i Sverige idag. Därefter följer bakgrundskapitlets största del där jag behandlar 

definitioner av och beteckningar för SKB, som tar upp diskussioner som funnits och finns kring 

de olika språken och hur dessa betecknas. Jag konstaterar även de språkliga särdrag som finns, 

vilka sedan kommer att ligga till grund för de språkliga analyser som genomförs senare i uppsatsen. 

Bakgrundskapitlet avslutas med en sammanfattning av vilka beteckningar för språken som kan 

anses vara i bruk i Sverige idag. 

I följande kapitel presenterar jag mina val av metoder för de två delstudier som uppsatsen 

består av – inventeringen och närstudien, samt redogör de avgränsningar jag valt att göra. Därefter 

följer ett mer omfattande resultatkapitel där jag först presenterar resultatet av den utförliga 

inventeringen av myndighets- och samhällsinformation på SKB som jag genomfört. Därefter 

presenteras resultatet av närstudien, vilken består av en analys av fyra utvalda informationstexter. 

Uppsatsen avslutas med ett analyskapitel där jag redogör för och analyserar de svar jag funnit på 

mina frågeställningar. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

2.1 Om klarspråk och myndighetsinformation på andra språk  

Att myndigheter ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt konstateras redan i Förvaltningslagen 

§7 från 1986 (SFS 1986:223), och har varit ett politiskt uttalat mål sedan dess. Det brukar kallas 

för klarspråk – att myndighetstexter ska vara skrivna med begripligt och mottagaranpassat språk, 



 
 

   
 

8 

men också att språket ska vara korrekt gällande böjning, stavning, uttal med mera (Hedlund 2006, 

7). Det är Språkrådet, Institutet för språk och folkminnens avdelning för språkvård, som ansvarar 

för arbetet med klarspråk i Sverige. Det erbjuder föreläsningar och seminarier, ger ut en bulletin i 

ämnet (Klarspråk) och publicerar regelbundet publikationer i ämnet.      

  I Kungliga Majestätets proposition nr 142 från 1968 framhålls det att det är en ”primär 

uppgift för samhället att medverka till att utlänning som bosätter sig här får kunskaper i det svenska 

språket och om det svenska samhällets byggnad och funktion” men också att inlärningen av 

svenska tar tid vilket kräver att samhället tar ansvar för att ”utlänningen får den särskilda service 

som sålunda behövs under den första tiden efter hans inflyttning till Sverige” (Proposition 

1968:142). Ett steg i den riktningen hade tagits redan ett år tidigare, när staten år 1967 beslutade 

att ge ut en tidning på de vanligaste invandrarspråken i Sverige, varpå stiftelsen Invandrartidningen 

bildades. Stiftelsen var aktiv fram till 1998 och gav ut tidskrifter med samhällsinformation på några 

av de vanligaste invandrarspråken i Sverige, däribland finska och serbokroatiska. År 1975 

beslutade riksdagen om riktlinjer för myndighetsinformation till invandrare, där det fastslogs att 

dåvarande Invandrarverket (nuvarande Migrationsverket) hade ett samordningsansvar för 

samhällsinformation på andra språk än svenska (Proposition 1997/98:16). 

Språkrådet gav år 2011 ut publikationen Vägledning för flerspråkig information. Syftet 

med publikationen är att underlätta för offentliga organisationer i deras arbete med flerspråkig 

information och ge råd för översättning av texter. Grunden är förstås, i enlighet med 

klarspråkskravet, att översättningarna bör ha ”samma enkla språkdräkt” (Språkrådet 2011, 25) som 

sina original. För att kvalitetssäkra översättningar av längre texter och arbeta i enlighet med 

Språklagens krav på begriplighet uppmuntras myndigheter att vid översättning av längre texter 

anlita översättare, gärna sådana som är auktoriserade via Kammarkollegiet. Vidare bör ”allmänna 

och entydiga ord” användas, och kultur- och samhällsspecifika uttryck ska förklaras ordentligt 

samt att fack- och samhällstermer ska stämmas av mot till exempel Lexins ordlistor och 

Rikstermbanken.se (ibid., 24ff.).  

Rikstermbanken är en termbank som består av en stor mängd termer och begrepp, främst 

på̊ svenska men en del är också̊ översatta till Sveriges minoritetsspråk och en rad övriga språk, 

däribland finns en gemensam ordlista under språkbeteckningen bosniska/kroatiska/serbiska 

(Rikstermbanken 2017). Rikstermbanken byggdes upp och drevs av Terminologicentrum, men 

sedan 1 januari 2019 är Språkrådet ansvarig för verksamheten (Språkrådet 2018). 
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  Lexin är ett internetbaserat lexikon som drivs i samarbete mellan Institutet för språk och 

folkminnen och Kungliga Tekniska högskolan. Lexin står för Lexikon för invandrare och 

internetversionen  av lexikonet har ordböcker på 19 språk tillgängliga, däribland separata 

ordböcker för bosniska, kroatiska och serbiska. Den serbiska ordboken finns i en variant med 

latinskt alfabet och en med kyrilliskt alfabet (Lexin u.å.). 

Språksituationen på internet i Sverige har undersökts bland annat i Domeij och Spetz artikel 

Can official websites be accessible to all? A Swedish language policy perspective (2016), där 

artikelförfattarna menar att arbetet med tillgänglighet av offentlig information varit väldigt ensidigt 

inriktat på det svenskspråkiga och att man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till den stora mängd 

människor i Sverige som har annat modersmål än svenska. De menar även att det finns en brist på 

kunskap och gemensamma regler för hur myndigheter ska sköta kommunikationen ur ett 

flerspråkigt perspektiv (Domeij och Spetz 2016, 61ff.). 

Frågan om det behövs en språkstrategi för svensk offentlig förvaltning har behandlats i 

Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport Behovet av en språkstrategi för Sverige 

(Alberius et. al. 2017), där man konstaterar att flertalet svenska myndigheter uppvisar en 

imponerande språklig bredd, även om väsentlig information saknas på vissa språk. Man menar 

dock att det är omöjligt att översätta all information till alla språk, särskilt eftersom det svenska 

språklandskapet förändras snabbt (ibid., 49). 

Just förekomsten av myndighetsinformation på SKB har undersökts av Thomas Rosén i 

artikeln Myndighetsinformation på serbiska, kroatiska och bosniska (Rosén 2010). Där redogjorde 

Rosén för förekomsten av myndighetsinformation på SKB på svenska förvaltningsmyndigheters 

hemsidor, samt dess språkbeteckningar och användande av dialekttyp (Rosén använder ordet 

ortografi). Då var resultatet att 24 av Sveriges då 253 förvaltningsmyndigheter tillhandahöll 

information på SKB (Rosén 2010, 70). Gällande beteckningar var den vanligaste beteckningen 

olika varianter av sammanklumpningar av språken (till exempel SKB, BKS, 

serbiska/kroatiska/bosniska, bosniska, kroatiska, serbiska etc.) vilket återfanns hos 15 

myndigheter. Tre myndigheter använde olika varianter av beteckningen serbokroatiska, medan 

resterande fem använde enskilda språknamn (serbiska eller bosniska eller kroatiska) på sina 

respektive texter (ibid., 73). Rosén konstaterar vidare i sin undersökning att de texter han funnit 

inte har något tydligt samband mellan språkbeteckning och dialekttyp (ibid., 76), utan att 
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exempelvis texter med beteckningen bosniska kan vara skriven med ekavisk dialekttyp (ibid., 83). 

 

2.2 Talare av SKB i Sverige 

Näst efter finska och arabiska är SKB ”det numerärt starkaste invandrarspråket i Sverige” med 

uppskattningsvis 130.000 talare (Parkvall 2015, 154 ff.). Språken räknas ihop i sammanställningar 

som görs av Skolverket och kommunerna, vilka tillsammans utgör de viktigaste datakällorna vad 

gällande modersmål i Sverige. Siffrorna från Parkvall kan dock ifrågasättas, framför allt om man 

tittar närmre på hur stor invandringen från språkområdet till Sverige har varit.  

Personer med SKB som modersmål har kommit till Sverige i främst två omgångar – en 

första våg med arbetskraftsinvandrare kom under 60- och 70-talen, och sen under och efter 

Jugoslaviens sönderfall på 90-talet. Mellan 1984 och 2003 var antalet asylsökande från det forna 

Jugoslavien 172 204 personer, vilket var periodens numerärt sett största grupp asylsökande 

(UNHCR u.å.).  

Invandringen från det område som tidigare utgjorde Jugoslavien har dock fortsatt under 

2000-talet. En genomgång av Migrationsverkets rapport av asylsökande till Sverige under åren 

2000–2018 visar att den totala mängden asylsökande från Jugoslavien (2000–2002), Serbien 

(2002–2018) och Bosnien-Hercegovina (2000–2018) är 64 083. Räknat tillsammans är således 

asylsökande från det forna Jugoslavien den fjärde vanligaste gruppen asylsökande under 2000-

talet (Migrationsverket 2019). Det måste också understrykas att detta är siffror som endast rör 

asylsökande. Då Kroatien sedan 2013 är medlemsstat i EU gör detta att det är fri 

arbetskraftsinvandringen från Kroatien till Sverige, vilket man kan anta betyder att antalet personer 

med SKB som modersmål förmodligen stigit ytterligare. Dessutom ingår inte heller 

anhöriginvandring i siffrorna, vilket ytterligare kan antas öka antalet människor med SKB som 

modersmål. Sammantaget är det inte helt orimligt att anta att Parkvalls uppskattning av att det i 

Sverige finns ungefär 130 000 personer med SKB som modersmål är något blygsam.  

Den geografiska spridningen på människor med SKB som modersmål är mycket stor. I 

2016 års inventering av modersmål i Sverige visar att SKB är ett ”framträdande invandrarspråk” i 

hela 207 av Sveriges 290 kommuner. Parkvalls definition av ett framträdande invandrarspråk är 

att språket är ett av de vanligaste modersmålen bland skolbarn och eller att det i kommunen finns 

föreningar för minoritetsgrupper som talar språket (Parkvall 2015, 297 ff.).  
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2.3 Definitioner av och beteckningar för SKB 

För att kunna göra en inventering och analys av samhällsinformation på SKB måste vi veta vad vi 

ska leta efter. Följande avsnitt har för avsikt att redogöra dels för olika definitioner av SKB, och 

dels en historisk genomgång och nutida lägesrapport över de vanligaste beteckningar som tidigare 

har använts och idag används för språken. 

 

2.3.1 Ett eller flera språk?  

Diskussionen om SKB är ett eller flera språk måste föregås av en definition av vad vi menar med 

språk. Först och främst ska vi skilja på begreppet språk med betydelsen språkligt diasystem och 

språk med betydelsen standardspråk (Gustavsson 2000, 6). Ett diasystem är ett gemensamt system 

för ett antal undersystem, det vill säga ett övergripande begrepp för ett språkområde som består av 

flera dialekter, vars gränser inte är tydligt definierade. Ett standardspråk är däremot normerat och 

fastslaget genom exempelvis rättstavningsläror, grammatikor och via det officiella språkbruket i 

samhället (Mønnesland 1995, 90). Inom ett språkligt diasystem kan således ett eller flera 

standardspråk utvecklas (Gyllin och Svanberg 2000, 16). På så vis kan vi antingen räkna antalet 

språk till ett om vi ser hela språkområdet mellan slovenskan i norr och bulgariskan och 

makedonskan i syd som ett centralsydslaviskt diasystem (ibid., 6), och som fyra språk om vi räknar 

antalet standardspråk – serbiska, kroatiska, bosniska och montenegrinska.  

Ett vanligt missförstånd när man sedan ska definiera och skilja de olika standardspråken 

inom det centralsydslaviska diasystemet åt är att kalla dem för olika dialekter av samma språk. Det 

stämmer förstås att det existerar olika mindre dialekter inom språkområdet, men dessa är regionala 

och går inte över landsgränserna. Kajkaviska och čakaviska är två dialekter som talas i Kroatien 

medan torlakiska eller Prizren-Timok-dialekten talas i sydöstra Serbien (Mønnesland 2002, 16). 

Den mest utbredda dialekten, den štokaviska, talas i alla länder i hela språkområdet och utgör 

också grunden till de fyra standardspråken (Kordić 2010, 70). Štokaviskan delas i sin tur in i tre 

dialekttyper eller subdialekter som skiljs åt efter hur det urslaviska fonemet jat (ě) har utvecklats. 

I den ekaviska dialekttypen blir jat > e, i den jekaviska blir jat > je eller ije och i den ikaviska blir 

jat > i (Mønnesland 2002, 17; Nuorluoto 2012, 93). Dessa dialekttyper påverkar inte bara uttalet 

utan även ortografin, exempelvis ordet ”blomma” – ”cvet” (ekaviska), ”cvijet” (jekaviska), ”cvit” 

(ikaviska). De tre štokaviska dialekttypernas respektive utbredning sammanfaller inte med 
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landsgränserna i språkområdet. Ikavisk štokaviska talas i Dalmatien och Slavonien i Kroatien och 

i västra Bosnien-Hercegovina och jekavisk štokaviska i västra Serbien, Montenegro, Bosnien-

Hercegovina och stora delar av Kroatien. Ekavisk štokaviska används i Serbien och är den enda 

av de tre dialekttyperna inom det štokaviska språkområdet som bara talas i ett land (Browne och 

Corbett 2009, 334).  

 

2.3.2 Srpski ili hrvatski, serbokroatiska och kroatoserbiska 

Innan bosniska, kroatiska, serbiska och montenegrinska standardiserades och blev självständiga 

språk var det officiella gemensamma namnet på språken serbokroatiska eller kroatoserbiska 

(Gyllin och Svanberg 2000, 117). Utvecklingen av detta gemensamma standardspråk skedde dock 

hela tiden polariserat i Kroatiens och Serbiens centra, med sina respektive interna dilemman. I 

Kroatien konkurrerade tre olika skriftliga traditioner (kajkaviska, čakaviska och štokaviska) medan 

man i Serbien hade ett skriftspråk som gått från att vara starkt påverkat av arkaiska kyrkslaviska 

element och bitvis vernakuliserats och blivit alltmer heterogent (Greenberg 2008, 25; Nuorluoto 

2012, 100ff.).  

 Ett möte i Wien 1850 mellan kroatiska och serbiska lingvister resulterade i ett avtal, Bečki 

književni dogovor, som syftade till att serberna och kroaterna skulle standardiserade ett gemensamt 

språk med utgångspunkt i den jekaviska štokaviskan. Avtalet, som inte var sanktionerat från något 

officiellt håll, hade dock ingen betydelse i praktiken för språksituationen i området (Nuorluoto 

2012, 103; Greenberg 2008, 27). I avtalet specificerades inte heller något namn på det nya 

gemensamma språket, men 1867 publiceras den första grammatikan där beteckningen 

serbokroatiska används, medan man 1918 använder beteckningen ”srpski ili hrvatski” (”serbiska 

eller kroatiska”) (Greenberg 2008, 55).  

Efter andra världskriget var den officiella jugoslaviska språkpolitiken att serbiska och 

kroatiska var ett och samma gemensamma språk med två olika varieteter, en västlig och en östlig. 

Genom 1954 års avtal, Novosadski sporazum, konstateras att en gemensam rättstavning och ett 

gemensamt lexikon ska tas fram som beaktar både den västliga och östliga varieteten (Nuorluoto 

2012, 105). 
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2.3.3 Serbiska, kroatiska, bosniska och montenegrinska 

Under perioden från mötet 1850 fram till andra halvan av 1900-talet kom mycket av den  

språkpolitiska debatten i språkområdet att handla om just balansen mellan serbiska och kroatiska. 

Detta var tydligt i och med det officiella namnet på språket (serbokroatiska eller kroatoserbiska), 

och dels genom att de två litterära centra som 1954 års avtal pekade ut var Zagreb respektive 

Belgrad. Språket serbokroatiska / kroatoserbiska ansågs ha två varianter – en östlig och en västlig. 

Detta fokus på Zagreb och Belgrad föranledde med tiden allt ljudligare protester i både Bosnien-

Hercegovina och Montenegro. Lingvister i Bosnien-Hercegovina menade att den officiella 

språkpolitiken inte tog hänsyn till lokala bosniska uttal, ord och former (Mønnesland 1995, 84). 

Även i Montenegro började så småningom lingvister att organisera sig för att väcka det 

montenegrinska språket till liv från de döda (Greenberg 2008, 89). Protesterna gav så småningom 

resultat och i 1974 års konstitution erkändes det serbokroatiska eller kroatoserbiska språket bestå 

av fyra regionala varianter. Dessa var kroatiska eller den västliga varianten av det gemensamma 

språket, serbiska eller den östliga varianten av det gemensamma språket, bosnienhercegovinska – 

den bosnienhercegovinska republikens standardlingvistiska idiom och montenegrinska – den 

montenegrinska republikens standardlingvistiska idiom (Greenberg 2008, 23). 

Idag är dessa fyra regionala varianter fyra självständiga standardspråk – serbiska, kroatiska, 

bosniska och montenegrinska. Kroatiska är det officiella språket i Kroatien, serbiska det officiella 

språket i Serbien, montenegrinska det officiella språket i Montenegro medan de officiella språken 

i Bosnien-Hercegovina är tre – bosniska, kroatiska och serbiska. De olika länderna har således 

utvecklat och normerat sina egna standardspråk, processer som varat olika länge och kommit olika 

långt. Beteckningarna är således inga nymodigheter, vilket redan nämnts om serbiska och 

kroatiska i 2.3.2 Dock är även bosniskan en beteckning som har lång historisk koppling. 

Exempelvis används den i en bosnisk-turkisk ordbok från 1631, och i det habsburgska riket 

benämndes det lokala språket i Bosnien-Hercegovina som ”bosanski” i viss offentlig 

administration. Även invånarna i det nuvarande Bosnien-Hercegovina  använde beteckningen, 

exempelvis genom tidskriften Bošnjak som fungerade som språkrör för “det bosniska språket” 

(Mønnesland 1995, 81ff.).  
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2.3.4 Polycentrism – flera standardvarianter under gemensam beteckning 

Termen polycentriskt1 används för att beteckna språk som har två eller fler nationella varieteter 

med sina respektive särdrag, som exempelvis engelska, spanska och svenska (Clyne 1991, 0ff.). 

De olika varieteterna kan ha skillnader på lexikal, fonetisk/fonologisk och grammatisk nivå, men 

inte tillräckligt stora för att det ska kunna räknas som separata språk. Den största skillnaden mellan 

regionala varianter av ett polycentriskt språk går främst att finnas i dess respektive ordförråd och 

olika uttal (Kordić 2010, 77). Det finns alltså skäl att klassa även SKB som ett polycentriskt språk, 

vilket den kroatiska lingvisten Snježana Kordić menar att man ska göra. Detta då de fyra 

språkvarianterna utgår från den štokaviska dialekten och att skillnaderna mellan de fyra 

standardspråken är långt mindre än skillnaden mellan regionala dialekter i Kroatien (ibid., 76). 

Lingvisten Ranko Burgarski menar också att SKB är ett polycentriskt språk, men understryker att 

detta inte utesluter att de fyra standardvarianterna har ”lingvistisk status” (Bugarski 2013, 165). 

Den svenska lingvisten Mikael Parkvall  på samma linje och skriver att han i sin sammanställning 

över talade språk i Sverige betraktar bosniska, kroatiska och serbiska som ett och samma språk då 

de är ”med lätthet ömsesidigt förståeliga” och att åtskiljandet mellan språken är en ”politisk snarare 

än en språkvetenskaplig preferens” (Parkvall 2015, 154). Robert Greenberg skriver i sin bok 

Language and Identity in the Balkans att även om den officiella språkunionen (serbokroatiska eller 

kroatoserbiska) överlevde ända till 1991, visar 1974 års konstitution (se 2.3.3) på en polycentrisk 

språkmodell i och med erkännandet av språkets fyra regionala varianter (Greenberg 2008, 41).  

 

2.3.5 Vilka särdrag finns för de olika standardspråken? 

De olika standardspråken har ett antal särdrag som skiljer dem åt. Dessa skillnader går att hitta i 

användande av alfabet, dialekttyp och ortografi, grammatik och, inte minst, i språkens respektive 

lexikon.  

I respektive lands författning konstateras vilket alfabet som används för att skriva språket. 

I Kroatiens konstitution skriver man att ”[u] Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski 

jezik i latinično pismo” – ”i republiken Kroatien är det kroatiska språket och latinskt alfabet i 

officiellt bruk” (Ustav Republike Hrvatske 2010). I Montenegros konstitution skriver man att 

”[s]lužbeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni“ – 

                                                
1 Termen ”pluricentriskt” används också. 
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”montenegrinska är officiellt språk i Montenegro. De kyrilliska och latinska alfabeten är 

jämställda” (Ustav Crne Gore 2007). I den serbiska konstitutionen står det att ”u službenoj upotrebi 

su srpski jezik i ćiriličko pismo” – ”det serbiska språket och kyrilliska alfabetet är i officiellt bruk” 

(Ustav Republike Srbije 2006). I Bosnien-Hercegovina regleras språkfrågan endast på entitetnivå, 

där man i Federationen Bosnien och Hercegovinas konstitution konstaterar att ”službeni jezici 

Federacije su bosanski jezik i hrvatski jezik. Službeno pismo je latinica.” – ”Federationens 

officiella språk är bosniska och kroatiska. Officiellt alfabet är det latinska alfabetet.” (Ustav 

Federacije Bosne i Hercegovine 2005), medan det i den serbiskdominerade entiteten Republika 

Srpskas konstitution står ”Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik 

bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Službena pisma su ćirilica i latinica.” – ”De officiella 

språken i Republika Srpska är det serbiska folkets språk, det bosniakiska folkets språk och det 

kroatiska folkets språk. Officiella alfabet är de kyrilliska och latinska alfabeten.” (Ustav Republike 

Srpske 2005).  

Som konstaterats tidigare bygger alla fyra standardspråk på den štokaviska dialekten, men 

det går en väst-östlig skiljelinje mellan vilken av de štokaviska dialekttyperna som talas och skrivs. 

I Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro bygger standardspråken på den jekaviska 

dialekttypen, medan det serbiska standardsspråket bygger på den ekaviska (Mønnesland 2002, 19). 

Detta betyder dock inte att exempelvis serbiska endast skrivs med den ekaviska dialekttypen. I den 

serbiskdominerade entiteten Republika Srpska i Bosnien-Hercegovina är serbiska officiellt språk. 

På Republika Srpskas regerings officiella hemsida är all text skriven på serbiska med kyrilliskt 

alfabet och jekavisk stavning (Vlada Republike Srpske, 2019).  

Ser man till grammatiken finns det få väsentliga skillnader mellan standardspråken. En 

skillnad är användandet av infinitivkonstruktioner. Likt svenskan kan infinitiv stå som utfyllnad 

till ett verb, till exempel ”moram jesti” – ”jag måste äta” , vilket är standard i kroatiskan. I 

serbiskan används istället i regel en konstruktion med ordet ”da” + verbet i presens, det vill säga 

”moram da jedem” – ungefärlig ordagrann översättning ”jag måste att jag äter”. I bosniskan 

används båda formerna. (Mønnesland 2002, 204).  

Skillnaden mellan standardspråken är däremot större om man tittar på lexikal nivå. 

Generellt kan sägas att kroatiskan sedan 1800-talet följt en puristisk tradition där man likt 

exempelvis isländskan försökt bilda nyord istället för att använda låneord, medan man i serbiskan 

accepterat hur talspråket utvecklats och tagit in de ord som använts av folket (Mønnesland 2002, 
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325, Greenberg 2008, 47). Det bosniska ordförrådets främsta särdrag är en högre frekvens av 

“orientaliska låneord” (Mønnesland 2002, 327). 

 

2.3.6 Vilka beteckningar används i Sverige? 

Uppsala universitet, det enda lärosäte i Sverige som erbjuder undervisning i språken använder 

samlingsbeteckningen ”serbiska/kroatiska/bosniska” eller ”SKB”. Turordningen på språken är 

bestämd utifrån antalet talare i världen, där serbiska är störst, kroatiska näst störst och bosniska 

minst. Fram till 2011 fanns även undervisning i SKB, på Göteborgs universitet, men där med 

namnet BKS – bosniska, kroatiska, serbiska, det vill säga att språken förkortas i bokstavsordning. 

SKB är också ett vanligt språk inom modersmålsundervisningen i Sverige. 

Modersmålsundervisning bedrivs i grundskola, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning 

på gymnasial nivå, och erbjuds till elever som uppfyller en rad kriterier. Dels ska minst en förälder 

ha det aktuella språket som modersmål, dels ska språket dagligt användas i hemmet och dels ska 

eleven ha grundläggande språkkunskaper. Därtill krävs det, för språk som inte är något av de 

nationella minoritetsspråken, minst fem elever och att det finns en lämplig lärare. Ansvarig 

huvudman för modersmålsundervisningen är respektive kommun om undervisningen ska bedrivas 

i en kommunal skola, eller skolans styrelse om det är en friskola (Skolverket 2019a). Att ansvaret 

på undervisningen ligger hos själva kommunerna gör att beteckningarna som används för SKB 

skiljer sig markant. Exempelvis erbjuder Kristianstads kommun undervisning i bosniska, 

kroatiska, serbiska respektive serbokroatiska (Kristianstads kommun 2019), Nacka kommun i 

bosniska (Nacka kommun 2018) och Tyresö kommun i kroatiska respektive serbiska (Tyresö 

kommun 2019). Skolverket själva använder dock samlingsbeteckningen 

”bosniska/kroatiska/serbiska” i sin senaste rapport om de vanligaste modersmålen i Sverige 

(Skolverket 2019b).  

Beteckningen ”serbokroatiska” som länge var den gängse beteckningen på språket i 

Sverige har blivit problematisk att använda sedan Jugoslaviens sönderfall. TV-programmet På 

Spåret blev anmälda till Granskningsnämnden så sent som 2014 då man upprepade gånger använde 

beteckningen serbokroatiska i programmet (Granskningsnämnden 14/00337). Kontroverserna till 

trots är beteckningen fortsatt vanlig – vid en Googlesökning av beteckningen som endast består av 

sidor skapade senaste tiden (10 april 2019 och en månad bakåt) dyker beteckningen upp i en 
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jobbannons, en artikel i Sydsvenskan om seniorverksamhet i Lund, en inbjudan till ett 

handbollsläger och på en fastighetsmäklares hemsida, för att nämna några. 

En annan auktoritet när det gäller beteckning av språket är Kammarkollegiet som ansvarar 

för auktorisering av tolkar och översättare till och från SKB. Hos Kammarkollegiet söker man för 

att bli auktoriserad med språket “bosniska, kroatiska, serbiska” (Kammarkollegiet U.å.), vilket 

således kan förstås som att Kammarkollegiets hållning är att språken är så pass ömsesidigt 

begripliga att samma auktorisering gäller alla språken. Denna polycentriska hållning kring 

utbildning och auktorisation av översättare återfinns bland annat i Österrike, men i exempelvis 

Tyskland, Australien och Storbritannien sker utbildas man i och auktoriseras till och från vart och 

ett av de fyra standardspråken respektive. Föga förvånande gäller samma även i Serbien, Kroatien, 

Bosnien-Hercegovina och Montenegro (Hlavac 2013, 81ff).  

Beteckningen ”montenegrinska”, som sedan 2007 varit det officiella språket i Montenegro 

(Ustav Crne Gore 2007) har inte alls fått ordentligt fäste i Sverige än. Ett tydligt exempel på detta 

är att Kammarkollegiet, den myndighet som bland annat ansvarar för auktorisering av tolkar och 

översättare i Sverige, inte har någon auktorisering till eller från montenegrinska (Kammarkollegiet 

u.å.). 

Med utgångspunkt i detta kan vi förvänta oss att beteckningarna som används för SKB i 

svensk offentlig förvaltning kommer antingen att vara samlingsbegrepp som exempelvis 

SKB/BKS eller som enskilda språkbeteckningar. Det enda undantaget från enskilda 

språkbeteckningar bör vara montenegrinska, vars användande bör vara ytterst begränsat eller inget 

alls.  

 

3. Metod och avgränsningar 

I föreliggande avsnitt redogör jag för undersökningens två delar, vilka jag har valt att kalla 

inventering respektive närstudie, samt vilka avgränsningar som görs för undersökningen. 

 

3.1 Metod inventering 

I den första delen av undersökningen, inventeringen, har jag undersökt förekomsten av 

myndighets- och samhällsinformation på SKB. Denna inventering har genomförts i två steg. Först 

har respektive förvaltningsmyndighets, kommuns och regions hemsida undersökts ”manuellt”, det 

vill säga att jag själv besökt hemsidan och letat efter information på andra språk än svenska. För 
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att säkerställa att inget har missats har även en avancerad Google-sökning av varje hemsida 

genomförts. Sökningen består av avgränsningen ”site:” följt av myndighetens, regionens eller 

kommunens hemsideadress, ett mellanslag och sen texten ”Serbiska OR kroatiska OR bosniska 

OR serbokroatiska OR srpski OR hrvatski OR bosanski OR srpskohrvatski”, se bild 1. Det gör att 

Google söker igenom endast vald sida och visar träffar som innehåller ett eller flera av orden. Jag 

har sedan gått igenom sökträffarna och noterat ifall det finns information. Undersökningen har 

genomförts på hemsidorna till Sveriges alla 255 förvaltningsmyndigheter, 290 kommuner och 20 

regioner.2 

 

Adresserna till förvaltningsmyndigheterna finns att hämta på Myndighetsregistret på Statistiska 

Centralbyråns hemsida www.myndighetsregistret.scb.se, medan adresserna till kommunerna och 

regionerna finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida www.skl.se. En kompletterande 

googlesökning med texten “site:.se montenegrinska OR crnogorski” har också gjorts, vilken visar 

alla träffar med orden montenegrinska och crnogorski publicerade på hemsidor som har den 

svenska toppdomänen .se. 

 

 

                                                
2 Alla förvaltningsmyndigheter har dock inte egna hemsidor, vilket i inventeringsresultatet 
redovisas som att information på SKB inte finns att tillgå hos myndigheten. 
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Bild 1. Skärmdump av Googlesökning på Arbetsförmedlingens hemsida. Texten i sökrutan är 

”site:arbetsformedlingen.se Serbiska OR kroatiska OR bosniska OR serbokroatiska OR srpski OR hrvatski OR 

bosanski OR srpskohrvatski”, vilket resulterade i tre träffar varav den översta är Arbetsförmedlingens informationstext 

på SKB. 

 

Eventuell förekomst av information på SKB noterades i inventeringslistan tillsammans med svar 

på de två inventeringsfrågorna – 1. Vilken beteckning används för språket som texten är skriven 

på? 2. Vilken dialekttyp används i texten – ekavisk eller jekavisk och används latinskt eller 

kyrilliskt alfabet?  

 

3.2 Metod närstudie 

Den kvalitativa delen av undersökningen, vilken jag valt att kalla närstudien, består av en 

komparativ analys av de fyra texter på SKB som publicerats av Regeringskansliet. De fyra texterna 

är skrivna på serbiska (kyrilliskt alfabet), serbiska (latinskt alfabet), kroatiska respektive bosniska 

och gavs ut av Regeringskansliet år 2014, med undantag för den kroatiska som gavs ut 2013. 

Texterna är alla översatta från samma måltext, Så styrs Sverige, vilket är en sammanfattande text 

om Sveriges styrelseskick som översatts till 13 språk. Att jag valt Regeringskansliets texter som 

fokus på närstudien har att göra med flera olika saker. Faktumet att samma text översatts till tre 

språk avgörande – texterna är strukturellt identiska (översatta från samma källtext) men uppenbart 

självständigt översatta. Det, i kombination med texternas omfattning (17 sidor med minst 4000 ord 

per text) ger ett stort och brett underlag för en komparativ analys.  Därtill är avsändaren intressant 
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– Regeringen är Sveriges högsta verkställande myndighet och bör således föregå med gott exempel 

och ha högt ställda krav på sina informationstexter. Det är också intressant att just Regeringen valt 

att översätta sin informationstext till serbiska, kroatiska och bosniska respektive, vilket torde 

innebära att deras hållning är att språken är sinsemellan så pass självständiga att de inte är 

ömsesidigt begripliga. Frågan är då ifall det går att berättiga översättning av samma text till de tre 

olika språken eller om kan texterna läsas och förstås av läsare med andra modersmål än den 

aktuella textens språk.  

 

Följande frågeställningar utgår närstudien ifrån: 

 

- Hur utmärker sig texternas val av dialekttyp? 

- Följs Språkrådets rekommendationer för översatt text?  

- Hur ömsesidigt begripliga är texterna? 

 

Analysen av texternas dialekttyp utgår ifrån Mønneslands konstaterande att ekavisk stavning är 

normen för serbiskan, medan jekavisk stavning är normen för bosniska och kroatiska. Analysen 

görs genom närläsning av texterna med noggrann dokumentation av ekaviska och jekaviska 

stavningar i var och en av texterna.  

  Frågeställningen kring hur fack- och samhällstermer översatts i förhållande till Lexins 

ordlistor och Rikstermbanken utgår ifrån Språkrådets rekommendationer om översättning av 

myndighetsinformation till andra språk (Språkrådet 2011, 25). 50 termer i källtexten väljs ut och 

översättningarna i respektive text noteras. De översatta orden stäms sedan av dels gentemot 

varandra och sedan, i de fall där de finns, mot Lexins och Rikstermbankens ordlistor.  

  För att besvara frågan om texternas ordförråd och eventuella ömsesidiga begriplighet görs 

ett stickprov på ett stycke i var och en av texterna. Orden i respektive språks stycke sorteras och 

bildar en liten ordlista. Varje språks egen ordlista stäms sedan av mot dels övriga språks diton, och 

sedan mot ordböcker på både sitt eget och övriga språk.  

 

3.3 Avgränsningar 

Inventeringen av vilka instanser som tillhandahåller information på SKB avgränsas till att gälla 

Sveriges 255 förvaltningsmyndigheter, 290 kommuner och 20 regioner. Det är bara dessa 
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instansers hemsidor som undersöks, så eventuell förekomst av informationsblad på t.ex. 

myndighetskontor eller kommunhus tas ingen hänsyn till. Undersökningen gäller bara 

informationstexter, övriga dokument som till exempel blanketter och enkäter räknas inte in i 

resultatet. Vidare avgränsas undersökningen till att i inventeringsdelen bara konstatera 

förekomsten av information, språkbeteckning samt analys av dialekttyp. Hemsidor som erbjuder 

information på SKB via översättning genom tjänster som exempelvis Google Translate räknas inte 

in i inventeringen. I denna undersökning studeras myndigheters och andra offentliga instansers 

medvetna val av språkbeteckning och dialekttyp vid översättning av information till SKB, vilket 

gör att automatiserad översättning inte är av intresse.   

Den kvalitativa delen av undersökningen avgränsas till att bara gälla de fyra texter på SKB 

som är publicerade på Regeringskansliets hemsida. Analysen av dessa avgränsas till att undersöka 

hur texterna skiljer sig från varandra gällande dialekttyp och lexikon, samt till att studera hur 

enskilda begrepp och namn på instanser har översatts till de olika språken och om dessa följer 

Språkrådets råd om översättning. 

 

4. Resultat 

 

4.1 Resultat inventering 

Totalt återfanns information på SKB hos 39 av 255 (ca 15%) myndigheter, 39 av 290 (ca 13%) 

kommuner och 10 av 20 (50%) regioner, (se Tabell 1). Det innebär att totalt 88 instanser av 565, 

ca 16%, tillhandahåller information på SKB.  

 
Tabell 1 Andel myndigheter, kommuner och regioner som tillhandahåller information på SKB. 

Myndigheter 255  Kommuner 290  Regioner 20 

Text 39  Text 39  Text 10 

Ingen text 216  Ingen text 251  Ingen text 10 

Andel Ca 15%  Andel Ca 13%  Andel 50% 
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4.1.1 Myndigheter 

Totalt 39 av Sveriges 255 statliga förvaltningsmyndigheter erbjuder information på SKB (se 

Bilaga 1). Denna siffra kan vi jämföra med 2010 då 24 av då 253 myndigheter tillhandahöll 

information (Rosén 2010, 70). Det bör dock nämnas att föreliggande undersökning har bredare 

sökningsmetod, vilket kan vara en del av förklaringen till mer förekomst av information på SKB. 

Sedan 2010 har även urvalet av vilka som tillhandahåller information förändrats. Totalt 8 

myndigheter som tillhandahöll information 2010 gör inte det längre, däribland 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

  Den vanligaste beteckningen hos myndigheter är olika varianter av ”SKB” som finns hos 

22 myndigheter,  följt av ”bosniska” och ”serbiska” med 14 respektive. Mest variation i 

beteckningarna hos en enskild myndighet finns hos Socialstyrelsen som erbjuder information 

under fem separata beteckningar, ”bosniska”, ”serbiska”, ”kroatiska”, ”SKB” och 

”serbokroatiska” (se bilaga 2).  

 

4.1.2 Kommuner 

39 av Sveriges 290 kommuner tillhandahåller information på SKB på sina hemsidor. Här är den 

vanligaste beteckningen ”bosniska”, vilken återfinns hos 23 kommuner, följt av ”SKB” med 19 

kommuner och ”serbiska” med 9 (se bilaga 3). ”Serbokroatiska” används som beteckning av hela 

sex kommuner. Göteborg och Karlskrona använder sig av fem olika beteckningar för språken i sitt 

informationsmaterial, vilket är mest av alla kommuner (se bilaga 4).  

 

4.1.3 Regioner 

Tio av Sveriges 20 regioner tillhandahåller information på SKB. Här är ”SKB” den vanligaste 

beteckningen och återfinns hos åtta regioner, med ”bosniska” och ”serbiska” som näst vanligaste 

med tre respektive (se bilaga 5). Västra Götalandsregionen sticker ut med användandet av fyra 

beteckningar – ”BKS”, ”serbiska”, ”bosniska” och ”kroatiska”. 

 

4.1.4 Språkbeteckningar  

I inventeringen har endast förekomsten av information registrerats, utan hänsyn till mängden text. 

Om en myndighet till exempel tillhandahåller många sidor med information men har en och samma 

språkbeteckning och är konsekvent i användande av dialekttyp redovisas detta bara som en text. 
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Om en myndighet däremot innehåller två texter med språkbeteckningen ”SKB” men en där man 

skriver på jekaviska och en där man skriver på ekaviska redovisas dessa som två unika texter. Så 

även om samma text publicerats under samma språkbeteckning men med både latinskt och 

kyrilliskt alfabet. Med detta sätt att räkna får vi 152 stycken texter.  

 

 
Figur 1. Språkbeteckningar som används totalt 

 

Som framgår av Figur 1 ovan är den vanligaste språkbeteckningen olika varianter av ”SKB” – i 

vilken jag räknar ”bosniska/kroatiska/serbiska”, ”serbiska/kroatiska/bosniska” och även 

”bosanski/hrvatski/srpski” etc. Denna beteckning används för språket på 53 stycken av texterna. 

Därefter följer enskilda språkbeteckningar i ordningen ”bosniska” (42 texter), ”serbiska” (30) och 

”kroatiska” (17). Ingenstans återfinns beteckningen ”montenegrinska”, varken som enskild 

beteckning eller del av en grupp. Totalt finns tio texter med en beteckning som innehåller ordet 

”serbokroatiska”. Åtta av dessa har endast ordet ”serbokroatiska” som beteckning medan övriga 

två har “bosniska, kroatiska, serbokroatiska” respektive “bosniska/serbokroatiska”.  
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Figur 2. Språkbeteckningar som används av myndigheter. 

 
Figur 3. Språkbeteckningar som används av kommuner. 
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Figur 4. Språkbeteckningar som används av regioner. 
  
 

Som tydligt framgår i tårtdiagrammen i figur 2, 3 och 4 finns det viss skillnad hos de offentliga 

instanserna i valet av beteckningar. Hos myndigheter och regioner är ”SKB” den vanligaste 

beteckningen, medan ”bosniska” är klart vanligaste språkbeteckningen hos kommuner.  

  De offentliga instansernas förhållningssätt till enskilda språkbeteckningarna varierar 

kraftigt. ”Bosniska” är klart vanligast, följt av ”serbiska” och sedan ”kroatiska”. Detta innebär 

förstås att många av instanserna valt bort alternativet att publicera information på ett eller två av 

de övriga språken. Nedan, i tabell 2 och tabell 3 visas en sammanställning av användandet av 

enskilda språkbeteckningar hos myndigheter och kommuner. Grön färg används för att markera 

att den offentliga instansen tillhandahåller information under samtliga tre beteckningar.   
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Tabell 2. Förekomst av enskilda språkbeteckningar hos myndigheter. 

Myndighet S K B 

Bolagsverket Nej Nej Ja 

Brottsoffermyndigheten Ja Ja Ja 

Livsmedelsverket Nej Nej Ja 

Länsstyrelsen i Stockholms län Ja Nej Nej 

Myndigheten för tillgängliga medier Ja Nej Ja 

Naturvårdsverket Ja Ja Ja 

Pensionsmyndigheten Ja Ja Ja 

Regeringskansliet Ja Ja Ja 

Skolväsendets överklagandenämnd Nej Nej Ja 

Socialstyrelsen Ja Ja Ja 

Specialpedagogiska skolmyndigheten Ja Nej Nej 

Statens kulturråd Ja Ja Ja 

Statens skolverk Ja Ja Ja 

Statens tjänstepensionsverk Ja Ja Ja 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Ja Ja Ja 

Transportstyrelsen Ja Ja Ja 

Överklagandenämnden för studiestöd Ja Ja Nej 
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Tabell 3. Förekomst av enskilda språkbeteckningar hos kommuner. 

Kommuner S K B 

Arboga Nej Nej Ja 

Bjuv Ja Nej Nej 

Eskilstuna Nej Nej Ja 

Eslöv Nej Nej Ja 

Falun Ja Nej Nej 

Gislaved Ja Nej Ja 

Göteborg Ja Ja Ja 

Halmstad Ja Ja Ja 

Huddinge Nej Nej Ja 

Hultsfred Nej Nej Ja 

Jönköping Nej Nej Ja 

Landskrona Ja Ja Ja 

Laxå Nej Nej Ja 

Laholm Nej Nej Ja 

Malmö Nej Nej Ja 

Nybro Nej Nej Ja 

Ronneby Nej Nej Ja 

Stockholm Ja Ja Ja 

Säffle Ja Nej Nej 

Tranemo Nej Nej Ja 

Vaggeryd Nej Nej Ja 
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Vänersborg Nej Nej Ja 

Värnamo Nej Nej Ja 

Örebro Ja Nej Ja 

Örnsköldsvik Nej Ja Ja 

 

 

4.1.5 Metoder vid publicering under samtliga tre beteckningar 

Hos myndigheter som publicerat information är det vanligare att publicera separat information 

under samtliga tre beteckningar – 10 av 17 myndigheter gör det. Hos kommunerna är det däremot 

ytterst ovanligt – endast Göteborg, Halmstad och Stockholm har information publicerat under alla 

tre beteckningar.  

Hos de instanser som tillhandahåller information under tre olika beteckningar, det vill säga 

”serbiska”, ”bosniska” och ”kroatiska” respektive, är skillnaderna sinsemellan de olika texterna 

väldigt varierande från myndighet till myndighet. Generellt kan tre olika tillvägagångssätt noteras, 

vilka jag har valt att kalla rubrikskifte, enklare anpassning och fristående översättning. För att 

tydliggöra skillnaderna i de olika metoderna citeras ett litet utdrag ur olika myndigheters texter 

under varje avsnitt. 

 

Rubrikskifte 

Den första metoden, rubrikskifte, innebär att en myndighet tillhandahåller information under tre 

olika beteckningar men texterna under varje beteckning är identiska med varandra. Ett exempel på 

denna metod hittar vi hos Brottsoffermyndigheten (Brottsofffermyndigheten 2015) där länkarna 

för information på serbiska, kroatiska respektive bosniska alla leder till ett och samma PDF-

dokument. Nedan följer ett utdrag ur texten Vama koji ste bili izloženi kaznenom djelu: 

 
”Ako ste bili izloženi kaznenom djelu, nalazite se vjerojatno pred gore navedenom situacijom, što Vas 

može uznemiriti i napraviti nesigurnim.” 

 

- Utdrag ur Brottsoffermyndighetens informationstext med beteckningen ”serbiska”. 
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”Ako ste bili izloženi kaznenom djelu, nalazite se vjerojatno pred gore navedenom situacijom, što Vas 

može uznemiriti i napraviti nesigurnim.” 

 

Utdrag ur Brottsoffermyndighetens informationstext med beteckningen ”kroatiska”. 

 

”Ako ste bili izloženi kaznenom djelu, nalazite se vjerojatno pred gore navedenom situacijom, što Vas 

može uznemiriti i napraviti nesigurnim.” 

 

- Utdrag ur Brottsoffermyndighetens informationstext med beteckningen ”bosniska”. 
 

Det är rimligt att anta att Brottsoffermyndighetens text översatts med kroatiska som målspråk. Dels 

med tanke på dialekttypen som är jekavisk – ordet ”djelu” (dativ singularis av ”djelo” –“delo“ på 

ekaviska) – ”handling” och alfabetet som är latinskt. Den grammatiska konstruktionen ”može 

uznemiriti i napraviti” – ”kan störa och göra”, det vill säga att utfyllnadsverben står i infinitiv och 

inte med ”da” + presens, skulle möjligen också kunna tyda på att målspråket är västligt. Det främsta 

tecknet på att målspråket är kroatiska hittar vi dock i textens lexikon, och framför allt genom det i 

kroatiskan förekommande ordet ”vjerojatno” – ”förmodligen” som i bosniskan motsvaras främst 

av ”vjerovatno” och på serbiska ”verovatno” (Lexin 2019).   

 

Enklare anpassning 

Den andra metoden, enklare anpassning, är att texterna på de olika språken inte är identiska, men 

är strukturellt så pass lika att man kan anta att de utgår ifrån en och samma översättning. Denna 

översättning har sedan anpassats något för att passa respektive språks särdrag gällande dialekttyp 

och ordförråd. Pensionsmyndighetens tre texter på serbiska, kroatiska och bosniska respektive 

verkar vara ett tydligt exempel på enklare anpassning. Nedan följer ett utdrag ur tre texter på 

serbiska, kroatiska och bosniska från Pensionsmyndighetens hemsida. 

 
”Penzija iz inostranstva mora da odgovara švedskoj penziji. Obratite nam se za detaljnija obaveštenja.” 

 

- Utdrag ur den serbiska texten ”Stambeni dodatak za penzionere – pomoć za plaćanje stanarine” 

(Pensionsmyndigheten 2018a). 
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”Mirovina iz inozemstva mora odgovarati švedskoj mirovini. Obratite nam se za detaljnije obavijesti.” 

 

- Utdrag ur den kroatiska texten ”Stambeni dodatak za umirovljenike – potpora za plaćanje stanarine” 

(Pensionsmyndigheten 2018b).  

 

”Penzija iz inostranstva mora odgovarati  švedskoj penziji. Obratite nam se za detaljnija obavještenja.” 

 

- Utdrag ur den bosniska texten ”Stambeni dodatak za penzionere – potpora za plaćanje stanarine” 

(Pensionsmyndigheten 2019).  

 

Utdragen ovan visar på stora likheter mellan de olika texterna i textens stomme, men med ett antal 

mindre skillnader. Dels är den serbiska texten skriven med ekavisk dialekttyp, medan de kroatiska 

och bosniska texterna är skrivna med jekavisk. Den serbiska texten har kännetecknet da-

konstruktion, som motsvaras av presens + infinitiv i de kroatiska och bosniska texterna. Därtill 

skiljer sig texterna på några enstaka ordval, den serbiska och bosniska texten använder ordet 

”penzija” – ”pension” och ”inostranstv[o]”3 – ”utland”  medan det i den kroatiska texten heter 

”mirovina” respektive ”inozemstv[o]”4. Ordet för ”information” översätts i den serbiska texten till 

”obaveštenja” vilket är den ekaviska motsvarigheten till den jekaviska ”obavještenja“ som används 

i den bosniska texten. I den kroatiska texten används istället ordet “obavijesti”.  

 

Fristående översättning 

Den tredje metoden som används är att texterna som finns under de separata beteckningarna är 

fristående översättningar. Det innebär översättningarna har genomförts oberoende av varandra, 

eller åtminstone vid separata tillfällen. Detta kan man anta är fallet när skillnaderna mellan texterna 

inte bara är i enstaka ord utan även i hela meningsuppbyggnader. Dessa skillnader behöver inte 

alls vara av språkspecifik karaktär – utan bara att översättarna har valt olika vägar vid 

översättningen av respektive text. Ett tydligt exempel på detta är Regeringskansliets texter på 

serbiska, kroatiska och bosniska vilka alla skiljer sig åt väsentligt. Nedan presenteras ett utdrag ur 

respektive text, ett litet stycke som på svenska har rubriken Statsministern och statsråden.  

 

                                                
3 I texten står ordet ”inostranstvo” i genitiv singularis – ”inostranstva”. 
4 I texten står ordet ”inozemstvo” i genitiv singularis – ”inozemstva”. 
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”Statsministern och statsråden 

Efter varje val lägger riksdagens talman fram förslag till ny statsminister. Statsministern utses sedan av 

riksdagen och får i uppdrag att bilda en regering. Regeringen, ledd av statsministern, styr Sverige. 

Regeringen består av statsministern och ett antal statsråd, det vill säga ministrar, med varsitt 

ansvarsområde.” 

 

- Utdrag ur den svenska källtexten Så styrs Sverige (Regeringskansliet 2013b). 

 

”Premijer i ministri  

Posle svakih izbora, predsjednik skupštine (riksdagen) iznosi predlog za novog premijera. Skupština 

postavlja premijera, koji dobija u zadatak da formira novu bladu (sic!). Vlada, koju vodi premijer, 

upravlja Švedskom. Vlada se sastoji od premijera i jednog broja ministara, koji su zaduženi svaki za 

svoju oblast.” 

 

- Utdrag ur den serbisk-latinska texten Ovako se upravlja Švedskom (Regeringskansliet 2014b).  

 

”Премијер и министри  

После сваких избора, председник скупштине (lagman [sic!]) износи предлог за новог прeмијера. 

Скупштина поставља премијера, који добија у задатак да формира нову владу. Влада, коју воду 

премијер, управлја (sic!) Шведском. Влада се састоји од премијера и једног броја министара, који 

су задужени сваки за своју област одговорности.“ 

 

- Utdrag ur den serbisk-kyrilliska texten Овако се управља Шведском (Regeringskansliet 2014c).  

 

”Predsjednik vlade i ministri  

Nakon svakog izbora, predsjednik švedskog parlamenta izlaže prijedlog za novog predsjednika vlade. 

Parlament onda imenuje predsjednika vlade i dobija zadatak da osnuje vladu. Vlada, sa predsjednikom 

vlade na vrhu, upravlja Švedskom. Vlada se sastoji od jednog predsjednika vlade i 23 ministra, svaki 

nadležan za svoje područje.” 

 

- Utdrag ur den kroatiska texten Kako se upravlja Švedskom (Regeringskansliet 2013a). 
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”Premijer vlade i članovi vlade - ministri  

Nakon svakih izbora predsjednik parlamenta (talman) predlaže novog premijera vlade. Nakon toga 

parlament imenuje premijera vlade koji dobija zadatak da sastavi vladu. Vlada, na čijem čelu je premijer 

vlade, upravlja Švedskom. Vlada se sastoji od premijera vlade i određenog broja članova, dakle 

ministara i ministrica, koji svi imaju svoje područje odgovornosti.” 

 

- Utdrag ur den bosniska texten Kako se upravlja Švedskom (Regeringskansliet 2014a).  

 

I dessa textutdrag framgår det tydligt att det rör sig om fristående översättningar, då 

meningsuppbyggnaderna är helt olika. Det som i den svenska texten heter ”lägger (…) fram 

förslag” översätts i de två serbiska texterna och den bosniska texten med en liknande konstruktion 

– ”iznosi predlog” (serbisk-latinska), ”износи предлог” (serbisk-kyrilliska) och ”izlaže prijedlog“ 

(bosniska), medan det i den kroatiska texten istället översätts med “predlaže“, det vill säga tredje 

person singularis av verbet ”predlagati” – ”föreslå”. Ett annat exempel är den svenska textens fras 

”ett antal statsråd” som på serbiska översätts rakt av, det vill säga ”jednog broja ministara” 

(serbisk-latinska), ”једног броја министара” (serbisk-kyrilliska) medan den bosniska 

översättningen lyder ”određenog broja članova“ – ungefärlig översättning är ”ett visst antal 

medlemmar [av regeringen]”. I den kroatiska översättningen skriver man istället ”23 ministra” – 

det vill säga att översättaren på eget bevåg specificerat antalet ministrar. Dessa två exempel är 

tydliga tecken på att översättningarna gjorts fristående, då ingen av dessa konstruktioner är 

språkspecifika utan bara resultatet av olika översättares egna preferenser.       

 

4.1.6 Dialekttyper och alfabet 

I tabell 4 nedan presenteras texternas dialekttyper, där jekaviska är vanligast med 94 texter jämfört 

med 57 texter med ekavisk dialekttyp.  En text på Statistiska centralbyråns hemsida är skriven med 

ekavisk stavning men har diftongerna inom parentes, till exempel ”os(j)ećate” – (”osećate“ på 

ekaviska, ”osjećate” på ekaviska – ”känner” i andra person pluralis) ”gd(j)e” (”gde” på ekaviska, 

”gdje” på jekaviska – ”var”) och ”unapr(ij)ed” (”unapred” på ekaviska, ”unaprijed” på jekaviska 

– ”i förväg” (SCB 2017, 1). Detta tycks vara en metod man använt för att kunna tillmötesgå läsare 

med så väl jekavisk som ekavisk dialekttyp som sin föredragna. Med jekaviseringar inom parentes 

täcker man in båda varianter på ett rimligt sätt. Detta sätt att kombinera de två dialekttyperna 

sorterar jag under namnet (j)ekavisk i inventeringen. 
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Tabell 4. Texternas dialekttyper. 

Antal texter totalt: 152 st 

Ekavisk dialekttyp 57 st 

Jekavisk dialekttyp 94 st  

(J)ekavisk dialekttyp 1 st  

 

Trots att serbiska kan skrivas och talas med både jekavisk och ekavisk dialekttyp är det rimligt att 

anta att ekaviska är den vanligaste dialekttypen för serbiska texter, då flest talare av serbiska talar 

och skriver med ekavisk dialekttyp. Detta visar sig också i resultatet som visar att 80% av texterna 

med språkbeteckningen serbiska är skrivna med ekavisk dialekttyp (se tabell 5).  
 
Tabell 5. Dialekttyp på förväntat ekaviska texter. 

Förväntad ekavisk dialekttyp, språkbeteckning serbiska  

Antal texter totalt 30 st 

Ekavisk dialekttyp 24 st 

Jekavisk dialekttyp 6 st 

 

Med utgångspunkt i Mønneslands redogörelse för de olika standardspråkens generella val av 

dialekttyp (Mønnesland 2002, 19) kan det däremot definitivt konstateras att texter med 

beteckningen bosniska och kroatiska ska vara skrivna på jekaviska. Detta stämmer också till stor 

del, då ungefär 86% av de kroatiska och bosniska texterna är skrivna med jekavisk dialekttyp (se 

tabell 6). De åtta texter som inte använder jekavisk dialekttyp är dock att betrakta som rakt av 

felaktiga, med tanke på att varken det kroatiska eller bosniska standardspråket skrivs med ekavisk 

dialekttyp. 
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Tabell 6. Dialekttyp på förväntad jekaviska texter. 

Förväntad jekavisk dialekttyp, språkbeteckning bosniska och kroatiska  

Antal texter totalt 59 st 

Ekavisk dialekttyp 8 st 

Jekavisk dialekttyp 51 st 

Felmarginal Ca 13,6% 

   

Gällande användandet av alfabet återfinns texter skrivna med kyrilliskt alfabet endast i två av de 

152 texterna. Texterna, som finns hos Överklagandenämnden för studiestöd och 

Regeringskansliet, har båda språkbeteckningen serbiska. Användande av kyrilliskt alfabet är, som 

diskuterades i 2.3.5, brukligt i serbiska och därmed korrekt. Utöver dessa två texter används 

kyrilliskt alfabet i språkbeteckningen för två texter, men inte i själva texterna. Energimyndigheten 

använder beteckningen ”босанских/Срба/ Хрвата” (sic!) –  medan Halmstad kommun använder 

beteckningen “Serbiska/Србин” (sic!). Dessa två beteckningar förbryllar – beteckningen 

”босанских/Срба/ Хрвата” kan översättas “bosniskas/serbers/kroaters”, det vill säga att samtliga 

ord står i genitiv plural. Av de tre orden är det endast “босанских” som skulle kunna syfta på ordet 

för språket bosniska medan “Срба” och “Хрвата” betyder i grundform serb respektive kroat. 

Halmstad kommuns beteckning “Србин” kan översättas till “Serb”. 

 

4.2 Resultat närstudie 

 

4.2.1 Texternas bakgrund 

Texterna som utgör underlag för denna närstudie är fyra av Regeringskansliets informationstexter 

om hur Sverige styrs, publicerade på www.regeringen.se under 2013 och 2014. Den bosniska 

texten heter Kako se upravlja Švedskom (Regeringskansliet 2014a), den kroatiska Kako se upravlja 

Švedskom” (Regeringskansliet 2013a), den serbisk-kyrilliska Овако се управља Шведском” 

(Regeringskansliet 2014c), och den serbisk-latinska Ovako se upravlja Švedskom” 

(Regeringskansliet 2014b) . Texterna publicerades som en del av ett projekt som hette Så styrs 

Sverige, där en text med samma titel översattes till 13 språk. Urvalet av språk baserades på kriteriet 
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att det skulle talas av minst 50.000 invånare i Sverige, och översättningarna gjordes av en extern 

översättningsbyrå (Regeringskansliets kommunikationsenhet 2019). 

 

4.2.2 Hur utmärker sig texternas val av dialekttyp?  

Endast en av de fyra texterna är skriven med kyrilliskt alfabet, den serbisk-kyrilliska texten Овако 

се управља Шведском, vilket stämmer bra in på reglerna av användning av alfabet i de olika 

språken. Gällande ekavisk eller jekavisk stavning är samtliga texter förutom den serbisk-kyrilliska 

skrivna med jekavisk stavning. Att den serbisk-latinska texten är skriven med jekavisk stavning 

kan, i enlighet med tidigare konstateranden, noteras, men kan för den sakens skull inte avfärdas 

som felaktigt.  

Användandet av jekavisk eller ekavisk stavning i de olika texterna är dock inte helt 

konsekvent. I den serbisk-kyrilliska texten som till störst del är skriven med ekavisk stavning finns 

en del jekaviska stavningar i form av ”Дјелатност” – ”verksamhet” (ekavisk stavning 

”делатност”), ”дјеце” – genitiv plural av ”дјеца” – ”barn” (ekavisk stavning ”деце”/”деца”) och 

”вјерске”, femininum pluralis av ”вјерски” – ”religiösa” (ekavisk stavning ”верске”/”верски”). 

Dessutom finns det jekaviskt stavade ordet ”судјелује”, 3 pers singularis av ”судјеловати” – ”att 

delta”, ett ord som, trots att det har en ekavisk motsvarighet (”суделује”/”суделовати”), används 

främst i bosniska och kroatiska. Det korrekta ordet på serbiska bör vara ”учествује”, i infinitiv 

”учествовати”. I den serbisk-latinska texten som använder jekavisk stavning återfinns de ekaviska 

stavningarna ”predlog” – ”förslag” (jekaviska ”prijedlog”) och ”predsedavajući” – ”ordförande” 

(jekaviska ”predsjedavajući“). Den bosniska texten, vars dialekttyp också är jekavisk, har också 

ett antal undantag. Olika böjningar av ordet ”predlog” – ”förslag” står med den ekaviska 

stavningen på 9 platser i texten.5 Den jekaviska stavningen av ordet,”prijedlog” används i olika 

böjningar fyra gånger i texten. Den enda texten som inte avviker från sin generella dialekttyp är 

den kroatiska texten var jekaviska stavning är konsekvent hela texten igenom. 

 

4.2.3 Följs Språkrådets rekommendationer för översatt text?  

För att se hur väl Regeringskansliets anlitade översättare följt Språkrådets råd om översättning av 

myndighetstext, gjordes ett urval av 50 stycken termer i den svenska originaltexten. 

                                                
5 Här har samtliga böjningsformer av ordet predlog räknats in, såsom ”predloge”, ”predloga” etc. 
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Översättningarna av dessa 50 termer till respektive språk noterades och har sedan stämts av mot 

Lexins tre ordböcker på serbiska, kroatiska respektive bosniska samt Rikstermbankens ordlista på 

bosniska/kroatiska/serbiska. Detta sammanställdes till en lista om 50 facktermer, varav ett utdrag 

presenteras i tabell 8. Hela listan finns i Bilaga 6. 
 
Tabell 7. Utdrag ur jämförelsen mellan språken. 

Svenska Serbiska Kroatiska Bosniska 

Arbetsmarknadsdepartementet Ministarstvo tržišta rada Ministarstvo rada Ministarstvo za tržište rada 

Barn- och elevombudet Predstavnik djece i 

učenika 

Povjerenik za zaštitu 

prava djece i učenika 

Zastupnik za djecu i 

učenike/učenice 

Barnombudsmannen Zaštitnik djece Povjerenik za zašitu 

(sic!) prava djece 

Ombudsman za pitanja 

djece  

Departement Ministarstvo Ministarstvo Odsjek 

Diskrimingeringsombudsmannen Zaštitnik građana protiv 

diskriminacije 

Povjerenik za zašitu 

(sic!) od diskriminacije 

Ombudsman za pitanja 

diskriminacije 

Enkammarriksdag jednokomorna 

skupština 

-6 jednodomni parlament 

Finansdepartementet Ministarstvo finansija Ministarstvo financija Ministarstvo financija 

Försvarsdepartementet Ministarstvo odbrane Ministarstvo obrane Ministarstvo odbrane 

 

Av de 50 utvalda termerna är det endast fyra som översätts identiskt i de fyra texterna. Dessa är 

”ministar” – ”statsråd”7, ”Ministarstvo kulture” – ”Kulturdepartementet”, ”Ministarstvo privrede” 

– ”Näringsdepartementet” samt ”parlamentarni odbor” – ”utskott”. Så väl Lexins alla ordböcker 

som Rikstermbanken använder översättningen ”ministar” på statsråd, medan både 

”Kulturdepartementet” och ”Näringsdepartementet” inte finns i någon av ordlistorna. Ordet för 

utskott finns dock i Lexins tre ordböcker där det översätts ”skupštinski odbor” (serbiska), 

”parlamentarni odbor” (kroatiska) och ”parlamentarni odbor (skupštinskii odbor)” (bosniska). Ett 

större antal termer översätts till mycket snarlika ord som visar på små lexikala skillnader mellan 

språken. Dessa skillnader är på fonologisk och således ortografisk nivå – SKB skrivs bekant som 

det talas. I tabellen ovan finns två exempel på sådana skillnader i orden ”Ministarstvo finansija” 

(serbiska) – ”Finansdepartementet” respektive ”Ministarstvo financija” (kroatiska och bosniska) 

                                                
6 Ordet utesluts i den kroatiska texten. 
7 I de kroatiska och bosniska texterna används också termen ministrica. 
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samt ”Ministarstvo odbrane” (serbiska och bosniska) – ”Försvarsdepartementet” respektive 

”Ministarstvo obrane” (kroatiska). 

 

Totalt 32 av undersökningens 50 utvalda termer finns i något av Lexins lexikon och/eller 

Rikstermbankens termbank. En avstämning av dessa visar att den kroatiska textens termer 

överensstämmer med ett eller båda lexikons termer i 17 (53%) av fallen. Den serbiska textens 

termer överensstämmer i 14 (44%) av fallen, medan den bosniska textens termer överensstämmer 

i 13 (41%) av fallen, se figur 5. 

4.2.4 Hur ömsesidigt begripliga är texterna? 

Ett skäl till varför Regeringskansliets texter är intressanta för närstudien är just att de kan antas 

vara översatta vid separata tillfällen och det som i   kallas för "fristående översättningar”, det 

vill säga att översättningarna har gjorts oberoende av varandra. Detta baseras dels på att de 

publicerats olika år – den kroatiska texten publicerades år 2013 och övriga år 2014, men också då 

de skiljer sig åt i ordval, grammatiska konstruktioner etc. Enda undantaget från detta är de två 

serbiska texterna, vilka är ett uppenbart exempel på det som i 4.1.5 kallas för ”enklare anpassning”, 

det vill säga att man har utgått från en översättning och gjort en ny text med små justeringar för att 

förstärka några särdrag. Den serbisk-latinska och den serbisk-kyrilliska texten är identisk i sin 

språkliga struktur, ordval, meningsbyggnad, grammatik, och skiljs bara sinsemellan genom val av 

Figur 5. Andel termer som överensstämmer med Lexin och Rikstermbanken. 
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alfabet (latinskt respektive kyrilliskt) och dialekttyp (jekavisk respektive ekavisk). Det är troligt 

att texten med latinskt alfabet varit översättarens första måltext, och att man vid translittereringen 

till det kyrilliska alfabetet försökt ta bort den jekaviska stavningen. Detta antagande baseras helt 

och hållet på att det är färre undantag från valet av dialekttyp i den latinska texten jämfört med den 

kyrilliska.  

Vidare kan det konstateras att det framför allt i de två serbiska texterna återfinns en rad 

slarvfel. I den serbisk-latinska texten skriver man ”novu”  – ”ny regering” i ackusativ singularis. 

Korrekt stavning är ”novu vladu”. Detta skulle dock kunna tyda på att det inte alls är den serbisk-

latinska texten som är originalöversättningen. Vid transkribering mellan latinskt och kyrilliskt 

alfabet och tvärtom är det lätt hänt att blanda ihop de två grafemen <В> (kyrilliska grafemet för 

/v/) och <B> (latinska grafemet för /b/), jämför med den serbisk-kyrilliska texten där samma ord 

skrivs ”нову владу”. 

För att bedöma om texterna är ömsesidigt begripliga är det lämpligast att göra analys av 

texternas lexikon, det vill säga deras ordförråd. Som tidigare konstaterats är de grammatiska 

skillnaderna mellan språken väldigt små, och således är det lexikala skillnader mellan texterna som 

skulle kunna utgöra det största hindret för språkförståelse. Då översättningarna av texten är gjorda 

vid separata tillfällen av olika översättare gör det att texterna ser ganska olika ut. En analys av 

ordförrådet som skulle ha följt ett stycke i varje översättning ord för ord och noterat skillnader 

skulle vara för tidsödande och ge dåligt resultat då översättarna valt mycket olika vägar gällande 

ordval och grammatiska konstruktioner, vilket framgår av textutdragen ovan.   

En analys av deras respektive lexikon bör således hellre utgå ifrån den totala mängd ord 

som används och dess ömsesidiga begriplighet för de andra språken. För att bedöma texternas 

respektive ordförråd har ett längre stycke analyserats närmre. Detta stycke heter i textens svenska 

version Så arbetar Regeringskansliet. Valet av stycke har gjorts dels utifrån att det är ett för texten 

i helhet representativt stycke, dels för att det innehåller flera av de facktermer som ingick i analysen 

i 4.2.3.  Samtliga ord i respektive text har sorterats i bokstavsordning och sedan har upprepningar, 

siffror och olika böjningsformer av samma ord (verb: olika tempus, person etc., substantiv och 

pronomen: kasus, numerus etc. osv) rensats bort (se figur 6). På så vis får vi en ordlista för vardera 

språk för att vidare undersöka likheter och skillnader i texternas ordförråd. Totalt rör det sig om 

193 olika ord, med den bosniska ordlistan som störst med 129 ord, den serbiska på 110 ord och 

den kroatiska på 99 ord.  
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Figur 6. Sortering och utrensning av ord för att sammanställa en ordlista. 
 

 

 

 

 

Kako funkcioniše Vladin kabinet  
Vladin kabinet čini organ vlasti koji funkcioniše kao vladin štab i podržava vladu u radu kod upravljanja Švedskom i 
ostvarivanja njene politike. Vladin kabinet se sastoji od premijerovog ureda (Statsrådsberedningen), ministarstava 
(departement) i Odjeljenje za upravu (Förvaltningsavdelningen). Vladin kabinet ima oko 4500 zaposlenih, od kojih je blizu 
200 politički regrutovanih. Prilikom promjene vlade, oni koji su politički regrutovani napuštaju svoja radna mjesta, a oni 
činovnici koji nisu politički regrutovani, zadržavaju svoja radna mjesta. Odjeljenje za ministarsku izradu nacrta, vodi i 
koordinira rad Vladinog kabineta, i odgovara za usklađivanje švedske EU-politike. Premijer je šef Odjeljenja za ministarsku 
izradu nacrta. Na čelu svakog pojedinog ministarstva nalaze se jedan do tri ministra, od kojih je jedan šef ministarstva. Šef 
Odjeljenja za upravu je upravni šef, koji je činovnik. Činovnici pomažu vladi da pripremi podlogu i prijedloge za različite 
vladine odluke, i istražuju pitanja kako od nacionalnog tako i od internacionalnog karaktera. Postupak donošenja zakona i 
budžeta čine najveće radne zadatke. Činovnici takođe rade na upravljanju državnim organima vlasti, svaki razvrstan po 
ministarstvima. Rad u Evropskoj uniji (EU) utiče na djelatnost svih ministarstava, i činovnici iz svih ministarstava 
predstavljaju Švedsku u EU i pripremaju pitanja pred sastanke Evropske unije. Švedska ima oko 100 inostranih organa 
vlasti. Organi vlasti za inostrana pitanja čine ambasade, predstavništva, delegacije i konzulati. Zajedno sa onih oko 400 
honorarnih konzulata, predstavnici su države u inostranstvu.  

 

 

100 200 400 4500 (departement) (EU) (Förvaltningsavdelningen). (Statsrådsberedningen), a ambasade, blizu budžeta 
čine čine čini Činovnici Činovnici činovnici činovnici da delegacije djelatnost do donošenja državnim države EU EU-
politike. Evropske Evropskoj funkcioniše funkcioniše honorarnih i i i i i i i i i i i i ima ima inostrana inostranih 
inostranstvu. internacionalnog istražuju iz izradu izradu je je je je je jedan jedan kabinet kabinet kabinet kabinet 
kabineta, Kako kako kao karaktera. kod koji koji koji koji kojih kojih konzulata, konzulati. koordinira  ministarsku 
ministarsku ministarstava ministarstava ministarstava, ministarstva ministarstva. ministarstvima ministra, mjesta, 
mjesta Na na na nacionalnog nacrta, nacrta. najveće nalaze napuštaju nisu njene od od od od od odgovara Odjeljenja 
Odjeljenja Odjeljenje Odjeljenje odluke, oko oko oko oni oni onih organ organa Organi organima ostvarivanja pitanja 
pitanja pitanja po podlogu podržava pojedinog politički politički politički politike. pomažu Postupak pred predstavljaju 
predstavnici predstavništva, Premijer premijerovog prijedloge Prilikom pripremaju pripremi promjene Rad rad rade 
radna radna radne radu različite razvrstan regrutovani regrutovani, regrutovanih. sa sastanke sastoji se se su su svaki 
svakog svih svih svoja svoja Šef šef šef šef štab Švedska švedske Švedskom Švedsku tako takođe tri u u u u unije. uniji 
upravljanja upravljanju upravni upravu upravu ureda usklađivanje utiče vlade, vladi Vladin Vladin Vladin Vladin 
vladin vladine Vladinog vladu vlasti vlasti vlasti, vlasti. vodi za za za za za za za zadatke. zadržavaju Zajedno zakona 
zaposlenih, čelu činovnik.’ÅÄ 



 
 

   
 

40 

Av den serbiska ordlistans 110 ord är det 68 stycken av dessa (62%) som återkommer i den 

kroatiska ordlistan. 70 stycken av orden (64%) återfinns i den bosniska ordlistan (se Figur 7).  
 

 
Figur 7. Andel återkommande ord från den serbiska texten i övriga texter. 
 

 

Den kroatiska ordlistan som till omfånget är minst – 99 ord, har 58 stycken (59%) gemensamma 

med den bosniska och hela 69 stycken (70%) gemensamma med den serbiska ordlistan (se Figur 

8). 

 
Figur 8. Andel återkommande ord från den kroatiska texten i övriga texter. 
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Den bosniska ordlistan är störst av de tre med 129 ord. 59 av dessa, ca 46%, finns också i den 

kroatiska ordlistan, medan motsvarande siffra när det handlar om den serbiska är 69 stycken och 

53% (se figur 9).  

 
Figur 9. Andel återkommande ord från den bosniska texten i övriga texter. 

 

Med detta utfall kan vi klart konstatera att texternas lexikon är åtminstone till hälften 

överensstämmande mot varandra, men det besvarar dock inte riktigt frågan om texternas 

ömsesidiga begriplighet. Ett till försök för att mäta den ömsesidiga begripligheten mellan de olika 

texterna är att slå upp varje ord i respektive ordlista mot Lexins tre ordböcker. Här är andelen 

återkommande ord ordentligt större jämfört med texternas eget lexikon. 

119 av de 129 eller 92% av de bosniska orden finns också som uppslagsord i Lexins 

bosniska ordbok. Samma siffra gäller Lexins serbiska ordbok medan frekvensen är något lägre i 

den kroatiska ordboken med 113 av 129 ord, eller 88% (se Figur 10).  
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Figur 10. Andel av orden i bosniska ordlistan som återfinns i Lexins ordböcker. 
 

En liknande fördelning gäller den serbiska ordlistan där hela 106 av 110 stycken eller 96% av 

orden återfinns i Lexins serbiska ordbok. Motsvarande siffror för den bosniska ordboken är 104 

ord eller 95% medan 95 ord (86%) finns i Lexins kroatiska ordbok (se Figur 11). 

 
Figur 11. Andel av orden i serbiska ordlistan som återfinns i Lexins ordböcker. 
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ordböcker, även Lexins kroatiska ordbok. 88 av 99 ord eller 89% finns i Lexins kroatiska ordbok, 

medan siffrorna för bosniska och serbiska är 87 ord (88%) respektive 82 ord (83%) (se figur 12).  

 
Figur 12. Andel av orden i kroatiska ordlistan som återfinns i Lexins ordböcker. 
 

 

5. Analys och diskussion 

Resultatet av inventeringen visar att endast 16% av de 565 svenska förvaltningsmyndigheter, 

kommuner och regioner som undersökts tillhandahåller idag information på SKB. Det är en något 

blygsam siffra med tanke på språkens storlek sett till antalet talare i Sverige, och till deras stora 

geografiska spridning i Sverige. Gällande de svenska förvaltningsmyndigheterna skulle dock 

siffran kunna korrigeras en aning om man gjorde ett snävare urval – många av de 255 

myndigheterna är väldigt små och har en för gemene man tämligen obetydlig funktion. Att förvänta 

sig att förvaltningsmyndigheter som exempelvis Fideikommissnämnden som handlägger 

avvecklings- och permutationsärenden för fideikommisser, eller de fem lokala 

säkerhetsnämnderna kopplade till svensk kärnkraft skulle tillhandahålla information på SKB vore 

orimligt. Intressant är däremot då att titta på de myndigheter som är betydligt vanligare att 

allmänheten har kontakt med. Myndigheter som exempelvis Migrationsverket, 

Pensionsmyndigheten och Skatteverket erbjuder föredömligt information, antingen under 

samlingsbeteckning ”SKB” (Migrationsverket och Skatteverket) eller under samtliga tre enskilda 
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beteckningar (Pensionsmyndigheten). Två andra av våra största myndigheter, Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan, har tidigare erbjudit information men idag slutat göra detta. Med tanke på 

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans respektive verksamheter och myndigheternas 

storlek är det anmärkningsvärt att information inte erbjuds på SKB. 

Vad gäller den information som faktiskt finns tillgänglig på SKB visar undersökningen att 

det finns många oklarheter kring hur språken betecknas och behandlas i svensk offentlig 

förvaltning. Ett antal slutsatser kan dras kring val av språkbeteckning och användande av 

dialekttyp. Hos förvaltningsmyndigheterna är samlingsbegrepp av typen SKB den vanligaste 

beteckningen som används för informationen, medan det hos kommunerna är bosniska som är 

vanligast. Enskilda språkbeteckningar är vanliga även hos myndigheter, men det skiljer sig då 

myndigheterna klart oftare tillhandahåller information på tre enskilda språk, bosniska, kroatiska 

och serbiska respektive, medan kommunerna oftare håller sig till endast ett språk.  

  Ett stort antal beteckningar som används är, oavsett om man väljer att betrakta språken som 

ett gemensamt diasystem eller självständiga standardspråk (eller både och), felaktiga och / eller 

missledande. Det finns exempelvis felstavningar som ”Srbski” – ska vara ”srpski”, 

felöversättningar som ”Srbin” eller den i 4.1.5 nämnda ”босанских/Срба/ Хрвата”. Därtill 

används den daterade beteckningen ”serbokroatiska” i olika varianter hela tio gånger, varav sex 

av dessa i kommunal information.  

Användandet av de två dialekttyperna ekaviska och jekaviska följer hos myndigheter 

övervägande den förväntade regeln – det vill säga att texter med beteckningen serbiska skrivs på 

ekaviska medan bosniska och kroatiska texter använder jekaviska. Hos de svenska kommunerna 

är situationen mer splittrad och fler undantag förekommer. Exempelvis är alla texter som har 

förväntad jekavisk dialekttyp (språkbeteckning kroatiska eller bosniska) men skrivs på ekaviska 

publicerade på kommuners hemsidor. Även Regeringskansliets fyra texter på SKB är på olika sätt 

inkonsekventa och innehåller många slarvfel. Respektive texts användande av dialekttyp är, med 

undantag för den serbisk-latinska (jekavisk) förvisso de förväntade, men det är endast den 

kroatiska texten som är konsekvent texten igenom. De övriga tre texterna har flera undantag från 

sin respektive dialekttyp vilket ger ett splittrat intryck. 

Anledningarna till att man väljer att publicera information på ett eller två enskilda språk 

och inte alla tre lämnar en del frågor. Menar man att en text på bosniska ska förstås av personer 

med serbiska eller kroatiska som modersmål? Om så är fallet – varför använder man inte en 
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gemensam beteckning? Eller är texten på bosniska publicerad för att man antar att endast personer 

med bosniska som modersmål är intresserade av den? En möjlig förklaring till att det är mycket 

vanligare med enspråkigt informationsutbud hos kommunerna skulle kunna vara att man där är 

närmre sina invånare och lättare vet exakt vilka grupper som är i behov av information.  

  Metoderna som används vid publicering av information under separata språkbeteckningar 

är mycket intressanta. I de fall där separata beteckningar (serbiska och kroatiska och bosniska 

respektive) används för tre identiska texter är det frågan om det överhuvudtaget fyller någon 

funktion. Tanken är möjligtvis att man genom att använda de enskilda standardspråkens 

beteckningar ”erkänner” standardspråkens existens och självständighet. Detta motsäger dock sig 

själv genom att man i dessa fall helt ignorerar de olika språkens särdrag. Den enklare anpassningen 

med lättare omskrivningar för att anpassa dialekttyp, grammatik och ordförråd efter de olika 

standardspråkens regler och normer är då en något mer rimlig strategi, men får en ändå att ställa 

sig fortsatt frågande till om det går att rättfärdiga användandet av separata beteckningar. 

  Frågan om det går att rättfärdiga publicering av information på flera olika språk kan vi 

lättare besvara genom att titta närmre på närstudiens analys av Regeringskansliets trespråkiga 

informationsutbud. Förutom att deras fyra texter ger intrycket av att inte vara noggrant 

kontrollerade med dess många slarv- och stavfel visar analysen av texternas lexikon på mycket 

stor ömsesidig begriplighet. Texternas respektive lexikon skiljer sig åt mycket, men klart är ändå 

att graden av ömsesidig begriplighet är mycket hög. Spannet ligger mellan 83 till 96% 

överensstämmelse mot Lexins olika ordböcker, med den kroatiska textens ordförråd som minst 

överensstämmande med 83, 88 och 89%. Med ett genomsnitt på nästan 90% av orden som återfinns 

i Lexins tre ordböcker på bosniska, kroatiska och serbiska är det rimligt att konstatera att texterna 

är ömsesidigt begripliga. Viktigt här är dock att nämna att detta endast mätts och analyserats utifrån 

Lexins olika ordböcker, och att en liknande undersökning med andra källor hade kunnat leda till 

ett annat resultat.  

Analysen av Regeringskansliets texters översättningar av specifika facktermer visar också 

på brister i genomförandet. Trots att Språkrådet förordar att allmänna och entydiga ord ska 

användas är det endast fyra av de 50 utvalda termerna översätts likadant i de fyra texterna. Vidare 

kan det konstateras att rådet om att stämma av facktermer mot Lexin och Rikstermbanken följs i 

mycket låg utsträckning. Översättningen till kroatiska har högst frekvens överensstämmande ord 
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med Lexin och Rikstermbanken, men den andelen är ändå bara blygsamma 53%. De serbiska 

texterna har 44% och den bosniska 41%.  

Domeij och Spetz konstaterade att det finns en stor brist på kunskap och gemensamma 

regler för hur myndigheter ska sköta sin flerspråkiga kommunikation (Domeij och Spetz 2016, 

62). Mest tydligt är detta förstås hos svenska kommuner, där överlägset flest undantag från vad 

som kan anses riktigt (information på enstaka språk, felaktiga eller föråldrade språkbeteckningar, 

inkonsekvent val av dialekttyp kontra språkbeteckning etc.) kan observeras. Detta kan förmodligen 

förklaras med att kommuner har ännu mindre resurser för flerspråkigt klarspråksarbete och att man 

i mindre utsträckning anlitar professionell hjälp vid översättningarna. Detta betyder dock inte att 

anlitande av översättningsbyråer garanterar kvalitet – något som Regeringens fyra texter på SKB 

är tydliga exempel på. 

Bristen på gemensamma regler för hur svensk offentlig förvaltning ska handskas med SKB 

märks tydligt, kanske framför allt när det gäller beteckningen av språken. Som vi sett under 

avsnittet 2.3.6 finns det goda skäl till att använda en samlingsbeteckning för språken, vilket 

flertalet samhällsrelevanta aktörer – Uppsala universitet och Kammarkollegiet bland annat – redan 

gör. Trots detta är det fortfarande mycket stor variation bland beteckningarna i övrig offentlig 

förvaltning. På kommunal nivå där kontakten med mottagarna av informationen förmodligen är 

närmre är det möjligt att det är lättare att rättfärdiga användandet av enskilda beteckningar då man 

förmodligen har bra kunskaper om den specifika mottagarens beteckning för sitt modersmål. Trots 

detta bör översättningar till enskilda språkbeteckningar övervägas och endast göras med stor 

noggrannhet. Med tanke på att det fortsatt går att säga att språken sinsemellan åtminstone kan vara 

ömsesidigt begripliga bör det åtminstone av ekonomiska skäl vara standard att använda en 

gemensam beteckning för språken. Användandet av en samlingsbeteckning är också som nämnts 

i 2.3.4 inte synonymt med att man betraktar språken som ett och samma utan kan också betyda att 

man ser språken som fyra självständiga standardspråk inom samma diasystem.  

 

6. Slutord 

Språkrådet menar att alla människor i Sverige ska ha möjlighet att förstå myndighets- och 

samhällsinformation, vilket kräver ett välorganiserat språkvårdsarbete både gällande 

svenskspråkig och översatt information. Denna undersökning har kunnat visa på att det finns 

mycket att göra när det gäller arbetet med information på SKB. Ett steg i rätt riktning skulle vara 
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att en gång för alla ta fram gemensamma och tydliga riktlinjer för översättning till SKB. Detta 

arbete skulle dels kunna utgå från att man använder en samlingsbeteckning för språken som utgår 

ifrån definitionen av språk som i betydelsen diasystem för att undvika den potentiella politisering 

som finns vid användande av enskilda beteckningar. Tillsammans med ett noggrant utfört 

terminologiarbete som grund, och en stavningsmodell som kombinerar de två dialekttyperna till 

en (j)ekavisk stavning som nämndes i 4.1.5 skulle det finns en modell för myndigheter och andra 

offentliga instanser att använda sig av vid översättning av information till SKB. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Inventeringsresultat, förvaltningsmyndigheter 

Beteckning Ekaviska Jekaviska 
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Konkurrensverket 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

Skatteverket 

Socialstyrelsen 

Statens institutionsstyrelse 

Statens skolverk 

Universitets- och högskolerådet 

  

Arbetsmiljöverket 

Brottsförebyggande rådet 

Centrala Studiestödsnämnden 

Diskrimineringsombudsmannen 

Energimyndigheten 

Folkhälsomyndigheten 

Konsumentverket 

Migrationsverket 

Polismyndigheten 

Statens skolverk 

Statistiska centralbyrån8 

Säkerhetspolisen 

Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket 

Trafikverket 

Valmyndigheten 

                                                
8 Finns även som (j)ekavisk, se nedan 
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Statens tjänstepensionsverk 
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Länsstyrelsen i Stockholms län 

Myndigheten för tillgängliga 

medier 

Naturvårdsverket 

Pensionsmyndigheten 

Regeringskansliet (kyrilliskt) 

Socialstyrelsen 

Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 

Statens kulturråd 

Statens skolverk 

Totalförsvarets 

rekryteringsmyndighet 

Transportstyrelsen 

Överklagandenämnden för 

studiestöd (latinskt och kyrilliskt) 

Regeringskansliet 

Statens tjänstepensionsverk 

Serbokroatiska Socialstyrelsen   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

58 

Bilaga 2. Förvaltningsmyndigheter med flest beteckningar av SKB 

Myndighet Antal beteckningar Beteckningar 

Socialstyrelsen 5 Bosniska 

Serbiska 

Kroatiska 

SKB 

Serbokroatiska 

Statens kulturråd 3 Bosniska 

Kroatiska 

Serbiska 

Brottsoffermyndigheten 3 Bosniska 

Kroatiska 

Serbiska 

Myndigheten för tillgängliga 

medier 

3 Bosniska 

Kroatiska 

Serbiska 

Naturvårdsverket 3 Bosniska 

Kroatiska 

Serbiska 

Pensionsmyndigheten 3 Bosniska 

Kroatiska 

Serbiska 

Regeringskansliet 3 Bosniska 

Kroatiska 

Serbiska 
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Bilaga 3. Inventeringsresultat, kommuner 

Beteckning Ekaviska Jekaviska 

BKS Härnösands kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Laholms kommun 

Lunds kommun 

Malmö stad 

Melleruds kommun 

Staffanstorps kommun 

Örebro kommun 

Gislaveds kommun 

Göteborgs kommun 

Helsingborgs kommun 

Hässleholms kommun 

Jönköpings kommun 

Kristianstads kommun 

Landskrona kommun 

Linköpings kommun 

Tjörns kommun 

Trollhättans kommun 

Bosniska Göteborgs kommun 

Laholms kommun 

Nybro kommun 

Ronneby kommun 

Örebro kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Arboga kommun 

Eskilstuna kommun 

Eslövs kommun 

Gislaveds kommun 

Göteborgs kommun 

Halmstads kommun 

Huddinge kommun 

Hultsfreds kommun 

Jönköpings kommun 

Landskrona kommun 

Laxå kommun 

Laholms kommun 

Malmö stad 

Stockholms stad 

Tranemo kommun 

Vaggeryds kommun 
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Vänersborgs kommun 

Värnamo kommun 

Kroatiska   Göteborgs kommun 

Halmstads kommun 

Landskrona kommun 

Stockholms stad 

Örnsköldsviks kommun 

Serbiska Bjuvs kommun 

Falu kommun 

Gislaveds kommun 

Göteborgs kommun 

Halmstads kommun 

Stockholms stad 

Säffle kommun 

Örebro kommun 

Landskrona kommun 
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Serbokroatiska Landskrona kommun 

Örebro kommun 

Falköpings kommun 

Göteborgs kommun 

Malmö stad 

Nacka kommun 

  

Bilaga 4. Kommuner med flest beteckningar av SKB 

Göteborgs kommun 5 Bosniska 

SKB 

Serbokroatiska 

Kroatiska 

Serbiska 

Landskrona kommun 5 SKB 

Bosniska 

Kroatiska 

Serbiska 

Serbokroatiska 

Örebro kommun 4 SKB 

Serbiska 

Serbokroatiska 

Bosniska 
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Bilaga 5. Inventeringsresultat, regioner 

Beteckning Ekaviska Jekaviska 

SKB Region Sörmland 

Region Värmland 

Region Örebro län 

Region Västerbotten 

Region Kronoberg 

Region Blekinge 

Västra Götalandsregionen 

Region Värmland 

Region Örebro län 

Region Dalarna 

Bosniska Region Örebro län Region Sörmland 

Västra Götalandsregionen 

Kroatiska   Västra Götalandsregionen 

Serbiska Region Örebro län 

Region Västernorrland 

Västra Götalandsregionen 

Region Örebro län 

Serbokroatisk

a 

  Region Dalarna 
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Bilaga 6. 50 facktermer från Regeringens texter, på svenska, serbiska, kroatiska respektive bosniska. 

Svenska Serbiska Kroatiska Bosniska 

riksdagens talman predsjednik skupštine (riksdagen) predsjednik švedskog 

parlamenta 

predsjednik parlamenta (talman) 

riksdag  skupština parlament parlament 

Regeringskansliet vladin kabinet ured vlade Sekreterijat vlade 

Statsrådsberedningen Premijerovi ured predstavništvo vlade Odbor za rad Sekretarijata vlade 

Departement ministarstvo ministarstvo odsjek 

Förvaltningsavdelningen Odjeljenje za upravu upravni odjela Odjela za pitanja upravljanja 

Statsminister Premijer Predsjednik vlade Premijer vlade 

statsråd ministar ministar  ministar/ministrica 

Arbetsmarknadsdepartementet Ministarstvo tržišta rada Ministarstvo rada Ministarstvo za tržište rada 

Finansdepartementet Ministarstvo finansija Ministarstvo financija Ministarstvo financija 

Försvarsdepartementet Ministarstvo odbrane Ministarstvo obrane Ministarstvo odbrane 

Justitiedepartementet Ministarstvo pravde Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo pravde 

Kulturdepartementet Ministarstvo kulture Ministarstvo kulture Ministarstvo kulture 

Landsbygdsdepartementet Ministarstvo ruralne sredine Ministarstvo ruralnog razvoja Ministarstvo za pitanja seoske 

sredine 

Miljödepartementet Ministarstvo za zaštitu životne 

sredine 

Ministarstvo za zaštitu okoliša Ministarstvo za pitanja okoline 

Näringsdepartementet Ministarstvo privrede Ministarstvo privrede Ministarstvo privrede 

Socialdepartementet Ministarstvo socijalnog staranja Ministarstvo socijalne politike Ministarstvo za socijalna pitanja 

Utbildningsdepartementet Ministarstvo obrazovanja Ministarstvo školstva Ministarstvo obrazovanja 

Utrikesdepartementet Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo vanjskih poslova 
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Myndigheter Organi vlasti Državna tijela Državne ustanove 

Migrationsverket Zavod za migracije Zavod za migraciju Migracijski zavod 

Skatteverket Poreska uprava  porezna uprava  Poreski zavod 

Regleringsbrev direktive o raspodjeli sredstava iz 

budžeta 

odluka o smjernicama za 

državna tijela 

regulacijske pravile (za ovakve 

institucije) 

Lagrådet Odbor za zakonodavstvo 

(Lagrådet) 

zakonski vijeć Lagrådet Odbor za pravna pitanja 

(Lagrådet) 

Utskott parlamentarni odbor (utskott) parlamentarni odbor parlamentarni odbor 

Utskottsbetänkande mišljenje o prijedlogu 

(utskottsbetänkande) 

stajalište u vezi prijedloga 

(odborsko razmatranje). 

Mišljenje o predlogu 

(utskottsbetänkande). 

Remissvar odgovor na upućeni prijedlog na 

razmatranje (remissvar). 

Mišljenje povratne odgovore (remissvar) 

svensk författningssamling švedski službeni list (SFS- svensk 

författningssamling). 

Švedska knjiga zakona svensk 

författningssamling (SFS). 

Državni zbornik zakona (svensk 

författningssamling, SFS). 

Länsstyrelsen sreska uprava (länstyrelsen [sic!]) meduopćinska uprava ? okružna uprava (länsstyrelsen) 

Landsting okrug  županijska uprava okružna uprava 

Kommun  Opština (kommun) općina općina 

Regeringsformen Oblik vladavine Oblik vlade ustavni zakon ’regeringsformen’ 

Successionsordning Zakon o nasljeđivanju prijestola 

(successionsordningen 

Uredba o nasljedstvu prijestola 

Successionsordningen 

ustavni zakon 

’successionsordningen’ 

Tryckfrihetsförordning Pravilo o slobodi štampe Uredba o slobodi tiska ustavni zakon 

’tryckfrihetsförordningen’ 

Yttrandefrihetsgrundlag Ustavni zakon o slobodi govora Ustav slobode govora ustavni zakon 

’yttrandefrihetsgrundlagen’ 

Offentlighetsprincipen Princip javnosti Načelo javnosti Princip javnosti 

Ombudsmän Zaštitnik građana  Povjerenik Zastupnik 



 
 

   
 

65 

Justitieombudsmännen (JO) Zaštitnici prava građana 

(Justitieombudsmännen – JO) 

Pravni povjerenik (JO) Ombudsman za pitanja pravde 

(JO) 

Justitiekanslern (JK) Kancelar pravde (Justitiekanslern 

– JK) 

Kancelar za pravosuđe (JK) Generalni inspektor za pravosuđe 

i državnu upravu (JK) 

Konsumentombudsmannen 

(KO) 

Zaštitnik prava potrošača 

(konsumentombudsmannen – KO) 

Povjerenik potrošača (KO) Ombudsman za konzumente (KO) 

Diskrimineringsombudsmannen 

(DO)  

Zaštitnik građana protiv 

diskriminacije 

(Diskrimineringsombudsmannen- 

DO) 

Povjerenik za zašitu (sic!) od 

diskriminacije (DO) 

Ombudsman za pitanja 

diskriminacije (DO) 

Barnombudsmannen (BO) Zaštitnik djece 

(Barnombudsmannen – BO) 

Povjerenik za zašitu (sic!) 

prava djece (BO) 

Ombudsman za pitanja djece (BO) 

Barn- och elevombudet (BEO) Predstavnik djece i učenika (Barn- 

och elevombudet – BEO) 

Povjerenik za zaštitu prava 

djece i učenika (BEO 

Zastupnik za djecu i 

učenike/učenice (BEO) 

Konstitutionsutskottet (KU) Ustavni odbor 

(Konstitutionsutskottet- KU) 

Ustavni odbor (KU) Ustavni parlamentarni odbor, KU 

Riksrevisionen Državna revizija Državna revizija Riksrevisionen 

Nordiska rådet Nordijski savjet Nordijsko vijeće Nordijsko vijeće 

Nordiska ministerrådet Nordiski (sic!) savjet ministara Nordijsko ministarsko vijeće Nordijsko vijeće ministara 

lagförslag prijedloge o zakonima prijedloge zakona predloge zakona 

tillsynsmyndighet organ zadužen za nadgledanje nadzorno tijelo nadzorna ustanova 

enkammarriksdag jednokomorna skupština - jednodomni parlament 
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Bilaga 7. Textutdrag från Regeringens texter som används för att bilda ordlistor. 

SERBISKA LATINSK 

Kako funkcioniše Vladin kabinet  

Vladin kabinet čini organ vlasti koji funkcioniše kao vladin štab i 

podržava vladu u radu kod upravljanja Švedskom i ostvarivanja 

njene politike. Vladin kabinet se sastoji od premijerovog ureda 

(Statsrådsberedningen), ministarstava (departement) i Odjeljenje za 

upravu (Förvaltningsavdelningen). Vladin kabinet ima oko 4500 

zaposlenih, od kojih je blizu 200 politički regrutovanih. Prilikom 

promjene vlade, oni koji su politički regrutovani napuštaju svoja 

radna mjesta, a oni činovnici koji nisu politički regrutovani, 

zadržavaju svoja radna mjesta. Odjeljenje za ministarsku izradu 

nacrta, vodi i koordinira rad Vladinog kabineta, i odgovara za 

usklađivanje švedske EU-politike. Premijer je šef Odjeljenja za 

ministarsku izradu nacrta. Na čelu svakog pojedinog ministarstva 

nalaze se jedan do tri ministra, od kojih je jedan šef ministarstva. 

Šef Odjeljenja za upravu je upravni šef, koji je činovnik. Činovnici 

pomažu vladi da pripremi podlogu i prijedloge za različite vladine 

odluke, i istražuju pitanja kako od nacionalnog tako i od 

internacionalnog karaktera. Postupak donošenja zakona i budžeta 

čine najveće radne zadatke. Činovnici takođe rade na upravljanju 

državnim organima vlasti, svaki razvrstan po ministarstvima. Rad u 

Evropskoj uniji (EU) utiče na djelatnost svih ministarstava, i 

činovnici iz svih ministarstava predstavljaju Švedsku u EU i 

pripremaju pitanja pred sastanke Evropske unije. Švedska ima oko 

100 inostranih organa vlasti. Organi vlasti za inostrana pitanja čine 

ambasade, predstavništva, delegacije i konzulati. Zajedno sa onih 

oko 400 honorarnih konzulata, predstavnici su države u 

inostranstvu.  

KROATISKA 

Kako posluje ured vlade  

Ured vlade je državno tijelo koje funkcionira kao stožer i 

podržava vladu u radu upravljanja Švedske i ostvarivanja 

njene politike. Ured vlade se sastoji od predstavništva 

vlade, ministarstava i upravnog odjela. Ured vlade ima 

otprilike 4500 zaposlenih od kojih su otprilike 200 

politički vrbovani. Tijekom promjene vlade, politički 

vrbovani službenici daju ostavku dok oni koji nisu politički 

vrbovani ostaju na svom radnom mjestu. Predstavništvo 

vlade vodi i usklađuje rad ureda vlade i odgovara za 

usklađivanje Švedske europske politike. Predsjednik vlade 

je šef predstavništva vlade. U upravi svakog ministarstva 

postoji jedan do tri ministra od kojih je jedan šef 

ministarstva. Šef odjela uprave je šef uprave koji je 

službenik. Službenici pomažu vladi sa izradom podloga i 

prijedloga za različite odluke vlade i ispituje pitanja na 

državnom kao i međunarodnom nivou. Najveći zadaci su 

provedba zakonodavstva i proračuna. Službenici također 

rade sa upravljanjem državnih tijela koja se svrstavaju pod 

dotično ministarstvo. Rad Europske unije (EU) dotiče 

svaku djelatnost ministarstava i službenici iz svih 

ministarstava predstavljaju Švedsku u EU te pripremaju 

pitanja uoči sastanaka Europske unije. Švedska ima 

otprilike 100 vanjskih državnih tijela. Vanjska državna 

tijela čine naša veleposlanstva, predstavništva, delegacije i 

konzulati. Skupa sa otprilike 400 honorarnih konzulata, oni 

čine vanjsko predstavništvo. 
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.BOSNISKA 

Na ovaj način radi Sekretarijat vlade  

 

Sekretarijat vlade je državni organ koji funkcionira kao centralni 

štab vlade i pruža joj potporu u upravljanju Švedskom i realizaciji 

kreirane politike. Sekretarijat vlade se sastoji od Odbora za rad 

Sekretarijata vlade (Statsrådsberedningen), različitih odsjeka te 

Odjela za pitanja upravljanja (Förvaltningsavdelningen). 

Sekretarijat vlade ima približno 4500 zaposlenih, od čega je oko 

200 osoba politički postavljeno. Pri izmjeni vlade, samo politički 

postavljeno osoblje napušta svoje pozicije, dok svo ostalo osoblje 

zadržava svoje radno mjesto i sa dolaskom nove vlade. Odbor za 

rad Sekretarijata vlade (Statsrådsberedningen) vodi i koordinira rad 

Sekretarijata vlade te odgovara za koordinaciju švedske politike 

unutar i prema Evropskoj uniji. Premijer vlade predsjedava 

Odborom za rad Sekretarijata vlade. Na čelu svakog posebnog 

odsjeka u Sekretarijatu se nalaze jedan do tri ministra/ ministrice, 

pri čemu jedno od njih vrši dužnost šefa odsjeka. Šef odjela za 

pitanja upravljanja (Förvaltningsavdelningen) je 

službenik/službenica i ima poziciju koja se naziva 

’förvaltningschefen’. Službenici i službenice pomažu vladi da izradi 

predloge za različite odluke koje treba donijeti i da istraži pitanja i 

nacionalnog i međunarodnog karaktera. U najvažnije radne zadatke 

s kojima rade se mogu ubrojiti pitanja zakonodavstva i pravljenja 

budžeta. Osoblje takođe radi sa pitanjima upravljanja državnim 

ustanovama koje potpadaju pod određeni odsjek Sekretarijata vlade. 

Rad u okviru Evropske unije se tiče svih odsjeka Sekretarijata 

vlade, što znači da osoblje iz svih odsjeka predstavlja Švedsku u 

Evropskoj uniji i priprema pitanja pred sastanke na nivou Evropske 

unije. Švedska približno ima oko stotinu državnih ustanova u 

inostranstvu. Takve ustanove u inostranstvu mogu biti ambasade, 

reprezentacijska mjesta, delegacije i konzulati. Zajedno sa približno 

400 počasnih konzulata ove ustanove predstavljaju državu Švedsku 

u svijetu.  

SVENSKA 

Så arbetar Regeringskansliet 

 

Regeringskansliet är en myndighet som fungerar som 

regeringens stab och stödjer regeringen i arbetet med att 

styra Sverige och förverkliga sin politik. Regeringskansliet 

består av Statsrådsberedningen, departementen och 

Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har omkring 4 

500 anställda, varav omkring 200 är politiskt rekryterade. 

Vid ett regeringsskifte avgår de politiskt tillsatta medan de 

opolitiskt rekryterade tjänstemännen har kvar sin 

anställning. Statsrådsberedningen leder och samordnar 

arbetet i Regeringskansliet och ansvarar för samordningen 

av Sveriges EU-politik. Statsministern är chef över 

Statsrådsberedningen. I varje departements ledning finns 

en till tre ministrar, varav en är departementschef. 

Förvaltningsavdelningens chef är förvaltningschefen, som 

är en tjänsteman. Tjänstemännen hjälper regeringen med 

att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut 

och utreda frågor av både nationell och internationell 

karaktär. Till de största arbetsuppgifterna hör 

lagstiftningsprocessen och budgetprocessen. 

Tjänstemännen arbetar också med styrning av de statliga 

myndigheter som sorterar under respektive departement. 

Arbetet i Europeiska unionen (EU) berör samtliga 

departements verksamhet, och tjänstemän från alla 

departement företräder Sverige i EU och bereder frågor 

inför EU-möten. Sverige har omkring 100 

utlandsmyndigheter. Utlandsmyndigheterna utgörs av våra 

ambassader, representationer, delegationer och konsulat. 

Tillsammans med de cirka 400 honorärkonsulaten bildar de 

utrikesrepresentationen. 

 


