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                            Svenskan i ständig förändring 

Alla forskare är överens om att ett språk som människor talar och har som modersmål alltid 
förändras.  Hur har det svenska språket utvecklats från runsvensk tid fram till i dag? Vilka 
markanta händelser har format sättet vi talar och skriver på? 
   Svenska språket har genomgått en hel del förändringar fram till den svenska som idag talas. 
På runsvensk tid fanns inte ord som ”bibliotek” eller ”samhällsekonomi” eftersom dessa 
företeelser inte förekom i det fornsvenska samhället. Förändringen är ett faktum. Lars Melin 
berättar i sin artikel ”Svenskan det svenskaste som finns ” (SvD, 2012-06-05) om ursprunget 
till våra ord. Ungefär en tredjedel av de femtusen vanligaste orden är ursvenska, en tredjedel 
är tyska och en tredjedel är från språk som engelska och franska. Har det alltid varit så? 
   Det har skett en mängd domänerövringar av det svenska språket berättar Melin. Den första 
tog plats i början av 1200-talet då Birger Jarls bror skrev ner Västgötalagen på svenska istället 
för på latin som lagböcker ofta var skrivna på. Reformationen var nästa stora händelse där 
ännu en domän erövrades, svenskan såg då till att distansera sig från det danska språket. 
Under 1700-talet skedde många förändringar som bidragit till att vårt språk ser ut som de gör 
idag. Kungliga vetenskapsakademin publicerade bl.a. vissa av deras texter på svenska istället 
för latin. En annan viktig händelse var att den första tidningen publicerades.  
   Lars Melins yttrande förtydligas av Bo Lindberg i artikeln ”Svenska språket spås framtid i 
reservat” (SvD, 2004-05-16 ). Lindberg berättar att latinet hade en betydande roll under 1600-
talet. Latin var det fina, mer bildade språket och svenskan det vardagliga språket. Hundra år 
senare blev svenskan ett fullvärdigt språk. Skribenten skriver om Ulf Telemans två böcker om 
språkvård. I artikeln framgår det att Teleman är någorlunda kritisk till engelskans stora 
inflytande på svenskan. Det beskrivs som ” domänförluster till engelskan”. Många 
naturvetenskapliga texter skrivs på engelska, den film och musik vi tar del av är ofta på 
engelska samt att det är språket som ofta talas vid t.ex. internationella sammankomster. En 
som har en mer positiv inställning till språkförändringar som dessa är Lars Melin. Han 
konstaterar att vi har förlorat makt över domäner, men att skeenden som dessa nödvändigtvis 
inte måste vara negativa. Svenskan är inte hotad av andra språk då vi lätt kan inkorporera 
låneord till vårt system. Melin menar på att svenskan mår hur bra som helst.  
   Att skriva ett inlägg på en blogg eller göra en tweet på Twitter är enkla vardagliga 
aktiviteter som håller vårt skriftspråk vid liv och i rullning. Tekniken ger oss rika möjligheter 
att uttrycka oss i skrift förklarar Lars Melin.  
   Hur språket vårdas är en viktig faktor till förändring. Finns det regler för t.ex. stavning följs 
dem och språket förändras sakta åt det håll man riktat det åt, om befolkning följer reglerna 
d.v.s. En vilja att vårda det svenska språket har sedan länge funnits.  I samma artikel av Bo 
Lindberg skriver författaren att Carl Gustav Leopolds gav riktlinjerna för hur man hanterar 
främmande ord. Han är anledning till att vi bl.a. inte skriver philosophie utan filosofi.  
   Vi har konstaterat några av de förändringar som har skett, men med vilken hastighet har 
språket ändrats? Det beror helt på vilka ord det är som tillförs respektive inte används.  Anna 
Melin Karlsson förklarar i sin artikel ”Språkförändring går allt snabbare”(SvD, 2013-10-23) 
att på 1960-talet gjordes det en skiftning i hur man tilltalade människor, istället för att säga ni 
sa man du. Detta skedde på bara några år. Förändringar sker snabbt men Lars Melin nämner 
att ” De flesta har dock en överdriven föreställning om språkförändringarnas takt”. Ett språk 
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förändras med 15 % på 1000 år framkommer det att språkhistorikern Larry Trask har beräknat 
i samma artikel.  
  Språk förändras och kommer alltid att göra det. Nya händelser skapar nya ord och behovet 
av språket ändras. Bo Lindberg konstaterar att svenskan påverkas och hotas främst av 
engelskan. Lars Melin ser inget större problem i det eftersom de engelska orden kan 
inkorporeras i svenskan. Anna Melin Karlsson ser hur språk och samhällsutveckling går hand 
i hand. Sammantaget kan vi vara säkra på att den svenska som omger oss idag inte kommer 
att se likadan ut om några decennier. Förändring är oundvikligt, hur vårt samhälle ser ut 
präglar språket.  
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