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Arne Olofsson

Den svenska språkvårdens centralstyrning
Är språkvården i Sverige mer centraliserad än i andra länder? Nej, den ser ut ungefär
som i de flesta någorlunda jämförbara stater, vill jag påstå.

Frågan och svaret föranleds av Daniel Wojahns angelägna och tankeväckande dok-
torsavhandling Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sve-
rige från 1960-talet till 2015 (Uppsala universitet 2015). Den bygger på ett förhållan-
devis stort material och är nog det hittills längst drivna försöket inom svensk nordistik
att anlägga en renodlat socialkonstruktivistisk syn på samtida språkbruk. Den för en vik-
tig diskussion om språkförändringar som initieras av subkulturer »underifrån» och hur
den institutionaliserade språkvården förhåller sig till dem i rekommendationer och
språksyn.

Såsom uttryckligen ifrågasatt av Wojahn (till exempel s. 196, 206, 218, 236) vore det
konstigt om jag instämde i allt han skriver. Avsikten med följande rader är dock inte en
systematisk granskning av hans argumentation, än mindre en recension. Jag vill endast
invända mot en bedömning av den svenska språkvårdens maktställning som mer har ka-
raktär av sakfel. Wojahn tillskriver svensk språkvård en nästan unik centralisering. Jag
har hört uppfattningen också från annat håll; desto viktigare därför att korrigera den.

Wojahn arbetar med tre typer av material: texter och samtal från språkaktivister som
vill ändra genusrelaterat språkbruk, kommentarer till dessa förslag på några olika inter-
netsajter och texter från den institutionaliserade språkvården och dess företrädare. I ka-
pitel 4, där materialet presenteras, skriver Wojahn på sidan 60: »I internationellt per-
spektiv har den institutionaliserade språkvården en stark ställning i Sverige, något som
inte minst visar sig genom att språkvård här bedrivs i statens regi. Språkvård förstås så-
lunda som något som bör vara en statlig angelägenhet och utövas av en myndighet, nå-
got som saknar motsvarighet i många andra västeuropeiska länder.»

I det avslutande diskussionskapitlet har denna bedömning skärpts (s. 245): »Genom
att språkvårdare ger tydliga rekommendationer i fråga om diskriminerande benäm-
ningspraktiker, som sällan ger utrymme för egna resonemang, och genom att många
språkbrukare tillskriver språkvården förmågan och makten att göra detta, skapas i viss
utsträckning också en monopolställning i dessa frågor. Detta saknar motstycke i andra
hittills analyserade språk.»
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Frasen många andra i det första citatet och hittills analyserade språk i det andra (ana-
lyserade av vem? Wojahn?) kan nog rädda Wojahn från att beslås med direkta fel, men
sakförhållandena behöver redas ut. Jag vill hävda att i internationellt perspektiv har den
svenska språkvården en ställning som har motstycken i många andra västeuropeiska
länder.

För att belägga denna tes borde jag egentligen replikera Wojahns undersökning för
ett tiotal europeiska språk. Det klarar jag ju inte. Jag får därför tillämpa ett lättvindigt
metodiskt grepp för att operationalisera min jämförelse. Två enkla frågor är hanterbara:
Varifrån emanerar normerande ordböcker, och finns det statsfinansierade institutioner
som ger råd i enskilda språkfrågor under åberopande av ett statligt uppdrag? Ordböcker
normerar visserligen i första hand stavning och böjning, en fråga som Wojahn inte dis-
kuterar, men redan genom att uppta ett ord som lemma, med eller utan uppgifter om
bruk och betydelse, har de en normerande verkan utöver ortografi och morfologi.

Jag börjar med de nordiska länderna. Dansk Sprognævn är en statlig institution som
påminner mycket om Språkrådet, och som ger råd i lexikala frågor. Man ger också ut
Retskrivningsordbogen med en starkare ställning i det danska språksamhället än SAOL
i det svenska. Det finns en lag om att de som är verksamma i offentlig tjänst måste följa
Retskrivningsordbogen, som i sin avslutande del har ett långt parti som snarast motsva-
rar Språkrådets Svenska skrivregler. Dansk Sprognævn kan på eget bevåg göra mindre
ändringar i ordboken, men ändringar av principiell natur måste godkännas av kulturmi-
nistern. Den danska motsvarigheten till SAOB – som ju indirekt kan ha en starkt nor-
merande roll – är Ordbog over det danske sprog (avslutad 1955), som givits ut av Det
danske Sprog- og Litteraturselskab. Sprog- och Litteraturselskabet har en ställning som
i viss mån påminner om Svenska Akademiens, men man är mer beroende av statlig fi-
nansiering.

I Norge finns statliga Språkrådet med uppgifter som är snarlika det svenska Språk-
rådets, med omfattande rådgivning. Språkrådet har ett särskilt ansvar för rättskrivnings-
och definitionsordböckerna Bokmålsordboka och Nynorskordboka som utarbetas av
Språkrådet och Oslo universitet i samarbete och som har normerande ställning. Motsva-
righeten till SAOB är för nynorskans del närmast Norsk ordbok (2014), som också ut-
arbetats vid universitetet i Oslo, och för bokmålet Det Norske Akademis Store Ordbok
som är under arbete under ledning av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur (den
beräknas vara klar 2017). Akademin är inte en statlig institution utan har mer karaktär
av kamporganisation för bokmål, och ordboksarbetet har till stor del finansierats av stif-
telser och fonder. Men från och med 2015 har statsmakterna gått in med mycket stora
anslag för att ordboken ska bli färdig.

I Finland finns den statliga myndigheten Institutet för de inhemska språken med en
ställning som påminner starkt om svenska Institutet för språk och folkminnen. Det
finska Institutet har alltså stora dialekt- och namnsamlingar men också särskilda språk-
vårdsavdelningar för finska och svenska. Institutet ger också ut den stora ordboken
Kielitoimiston sanakirja med officiell ställning som norm för finskan. Svenskan i Fin-
land följer i princip den sverigesvenska standardnormen (i skrift), men den mindre Fin-
landssvensk ordbok (2 uppl. 2008) med ca 2 500 uppslagsord är intressant i detta sam-
manhang. Den ger rekommendationer om vilka särfinlandssvenska ord som kan använ-
das eller bör undvikas. Den har författats av tidigare och nuvarande chefen för den
svenska språkvårdsavdelningen inom Institutet, Mikael Reuter respektive Charlotta af
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Hällström-Reijonen, och ges ut i deras namn, men deras positioner som företrädare för
Institutet klargörs tydligt.

På Island ger det statsfinansierade Árni Magnússon-institutet (Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum fræðum) ut ordböcker och språkhandböcker, bland annat Stafset-
ningarorðabókin som normerar stavningen. Den ordbok som framför allt har position
som normkälla, Íslensk orðabók, är dock i huvudsak ett förlagsprojekt.

Sverige har alltså inte en mer centraliserad institutionaliserad språkvård än andra
nordiska länder. Det är nästan tvärtom. Den svenska normeringsmakten för allmän-
språket är påtagligt delad mellan å ena sidan det statliga Språkrådet, å andra sidan den
från staten fristående Svenska Akademien. Den senare råder över SAOL, den utan gen-
sägelse starkaste normkällan. När SAOL i sin 15:e upplaga tar upp hen som personligt
pronomen och en som indefinit pronomen också i subjektsform, så har dessa ord utan
tvivel införlivats i standardspråket. Maktdelningen är troligen av godo. Bland annat
innebär den att det lexikografiska arbetet i Akademiens regi har kunnat bedrivas med
större kontinuitet än i de länder där det varit mer beroende av marknader under ekono-
miska konjunkturer eller statliga anslag under politiska konjunkturer (se Hannesdóttir
2013). Helhetsbilden är dock att skillnaderna mellan de nordiska länderna är liten. Ord-
boks- och handboksutgivning kombineras med daglig rådgivning, i huvudsak i statlig
regi men med större eller mindre insatser av fristående institutioner.

En jämförelse med andra europeiska stater är mer komplicerad, eftersom landskapen
av akademier, myndigheter och andra institutioner skiftar mellan olika stater och olika
politiska kulturer. En enkel metod är att gå igenom medlemsförteckningen för det euro-
peiska samarbetsnätverket European Federation of National Institutions for Language
(EFNIL). Redan förekomsten av ett sådant nätverk visar att tanken på mer eller mindre
statliga språkvårds- och språkplaneringsorgan inte är främmande i europeiska samman-
hang.

Många stater, kanske särskilt de östeuropeiska, är representerade av ett organ som
tillhör respektive lands vetenskapsakademi, till exempel Ungern (Magyar Tudományos
Akadémia Nyelvtudományi Intézet) eller Kroatien (Institut za hrvatskij jezik i jeziko-
slovlje). Andra företräds av akademier som liknar Svenska Akademien, såsom Camões
Instituto från Portugal eller Accademia della Crusca från Italien (som också represente-
ras av det lexikografiska institutet Opera del Vocabolario Italiano). I en del fall är orga-
nisationen i fråga en avdelning inom regeringsadministrationen: Služba za slovenski je-
zik från Slovenien, Le service de la langue française för franskan i Belgien eller Déléga-
tion générale à la langue française et aux langues de France från Frankrike. Den senare
råder bland annat över stora lexikala databaser och har också ett nära samarbete med
Franska akademin.

En organisation som påminner relativt mycket om de nordiska är Nederlandse Taalu-
nie, ett statsfinansierat institut med ansvar för nederländskan i Nederländerna och Bel-
gien (jämför den något annorlunda ordningen för svenskan i Sverige och Finland). Man
ger dagliga språkråd, ägnar sig åt namnvård, försöker gynna nederländskans internatio-
nella ställning, och inte minst ger man ut den normerande ordboken Het Groene Boekje.
Woordenlijst Nederlandse Taal.

Uppgifterna skiftar alltså mellan olika organisationer. I en del fall ligger tonvikten på
undervisning, inte minst för att främja det egna språket utomlands. I andra fall är forsk-
ning det viktigaste, gärna med inriktning på bred dokumentation, korpusarbete och även
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ordboksutgivning. Rådgivning i enskilda språkfrågor förekommer, men har mestadels
inte en lika framträdande plats som i de nordiska institutionernas språkvårdsarbete. Ge-
mensamt för alla är att de åberopar någon form av offentligt mandat för sitt språkpoli-
tiska och språkvårdande arbete.

Det gäller dock inte riktigt de två brittiska organisationer som ingår i EFNIL. Det är
dels British Council vars enda uppgift är att sprida brittiskt språk och brittisk kultur
utomlands, dels Oxford English Dictionary, det stora statsfinansierade ordboksprojektet
med enda uppgift att ge ut »the definitive record of the English language». Kulturimpe-
ralism och normativitet är alltså – något tillspetsat – vad som utmärker brittisk språkpo-
litik i detta sammanhang.

Tyskland företräds dels av Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, fristående
från staten och med vissa avlägsna likheter med Svenska Akademien (den grundades
dock först 1949 och driver inget lexikalt arbete), och Institut für Deutsche Sprache
(ISD). Det senare är ett stort forskningsinstitut, finansierat både av federala medel och
av delstatsmedel (Baden-Württemberg). Institutet arbetar med forskning och dokumen-
tation, främst av modern tyska, men direkt rådgivning förekommer knappast. Både Aka-
demie für Sprache und Dichtung och ISD är dock representerade i Rat für deutsche
Rechtschreibung som normerar ortografin. För lexikal normering har förlagsprojektet
Duden stor betydelse, dock ej officiellt sanktionerad, vad jag kan förstå.

Den här snabba genomgången är naturligtvis mycket skissartad. Men den räcker,
menar jag, för att konstatera »motsvarighet i många andra västeuropeiska länder». 

Snarast tycks Storbritannien och Tyskland skilja ut sig som avvikande. Så fort man
kommer till mindre språk närmar man sig den svenska modellen. Det är inte så förvå-
nande att engelska och tyska, som är utpräglat pluricentriska språk med många talare,
på ett helt annat sätt än svenskan kan generera debatter, förlagsprojekt och forskning
som gör att statsfinansierad språkvård inte blir så nödvändig. Wojahn skriver (s. 245):
»I andra språkområden, där motsvarande inflytelserika institutioner med ett statligt
mandat att vårda språket inte existerar, är makten mer decentraliserad. I engelsk- och
tyskspråkiga länder har detta resulterat i en stor mängd olika handböcker om framför allt
anti-sexistiskt språkbruk, där så olika verksamheter som universitet, flygplatser eller
kommuner skapat sina egna rekommendationer.» Det är tänkvärt, men en smula dema-
gogiskt. Med tanke på antalet språkbrukare borde det tyska språkområdet generera
minst tio gånger så många handböcker om anti-sexistiskt språkbruk som det svenska,
och det engelska kanske hundra. Frågan är om inte läget är just så.

Ju färre talare ett språk har, desto mer är det beroende av allmänfinansierade insatser
för att det ska bli möjligt att ge ut ordböcker, skriva grammatikor, utveckla översätt-
ningsprogram och över huvud taget hålla en vital språkdebatt vid liv. Tydligaste blir
detta när minoritetsspråk ska ges möjlighet att hävda sig. Svenskan är inget litet språk,
men i förhållande till engelska och tyska är det litet. Liksom finska, ungerska, grekiska
eller till och med nederländska måste därför det svenska språksamhället i större ut-
sträckning lita till det allmänna för att det egna huvudspråket ska frodas, debatteras och
utsättas för kritisk granskning.

Wojahn är med all rätt mycket upptagen av hegemoniförhållanden i sin undersökning
av feministisk språkaktivism och reaktioner på den. Det förvånar därför att han tämligen
oreflekterat låter Europas två största språk stå modell för svensk språkpolitik. Vart tog
hegemonikritiken vägen?
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Bör statlig språkvård vara språkaktivistisk?
Hur ska språkvården förhålla sig till språkaktivism? Och medför språkvårdens språksyn
att rekommendationer om könsrelaterade språkfrågor är anti-feministiska? Dessa frågor
aktualiseras av en nyligen utkommen avhandling, Språkaktivism – diskussioner om fe-
ministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015 av Daniel Wojahn
(2015). Avhandlingen handlar om det som benämns språkaktivism, det vill säga med-
vetna språkförändringsförsök som görs av den feministiska rörelsen i syfte att förändra
samhället genom att förändra språket. Det är ett intressant arbete som ger inblick i tidi-
gare obeskrivna språkförändringsstrategier. 

Avhandlingen är i första hand en studie över feministiska rörelsers språkförändrings-
förslag som rör benämningspraktiker, men den gör också anspråk på att täcka in de reak-
tioner som språkförändringarna ger upphov till. Wojahn analyserar därför dels språkak-
tivisternas meningsmotståndare i kommentarsfält i diskussionsforum, dels det han
kallar »den institutionella språkvården» och dess rekommendationer över tid. Som
språkvårdare på Språkrådet gläds vi åt avhandlingens vilja att diskutera språksyner och
deras konsekvenser, men vi vill också invända mot några av avhandlingens antaganden
och slutsatser som rör just den institutionaliserade språkvården. 

För det första vill vi diskutera Wojahns antagande att språkvården i större utsträck-
ning borde anamma språkaktivisternas förslag (t.ex. s. 234–235). Föga förvånande häv-
dar vi att skilda kontexter, syften och mottagare gör att språkvården och språkaktivis-
terna har olika förutsättningar och roller, vilket påverkar de språkrekommendationer
som ges. För det andra vill vi ifrågasätta avhandlingens bild av en radikal, verklighets-
konstruerande språksyn som en förutsättning för feministiska språkförändringar (s.
241). Vi vill påstå att man kan ifrågasätta könsnormer även med en språksyn som antar
att språk och verklighet påverkar varandra.

Wojahn tillskriver med all rätt språkvården en institutionaliserad maktposition. Men
det som inte kommer fram är att den rollen också är starkt styrd av just de institutionella
ramar som gör den till en maktposition. Myndighetsspråkvårdare har att förhålla sig till
flera styrande dokument. Instruktionen (SFS 2007:1181) sätter ramar för vad verksam-
heten kan och ska ägna sig åt, och slår bland annat fast att arbetet ska vila »på veten-
skaplig grund». En av Wojahns slutsatser är att »[f]öreställningar om klarspråk, ett ’vår-
dat, enkelt och begripligt’ offentligt språkbruk, dominerar språkvårdens re_aktioner på
aktivisternas språkförändringar» (s. 245). Dessa »föreställningar» återfinns i språklagen
(SFS 2009:600) och dess uttolkning (Språkrådet 2010), där det slås fast att den offent-
liga språkvården ska arbeta med det offentliga språket och främja demokrati på så sätt




