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Abstrakt 

Táto sociolingvistická štúdia sa zaoberá analýzou vplyvu angličtiny na jazykovú 

politiku a jazykové plánovanie vo Švédsku. Teoretickým východiskom práce je teória 

jazykového manažmentu. Prvá časť sa venuje analýze diskurzu o vzťahu švédčiny a 

ostatných jazykov v krajine, pričom sa zameriava hlavne na problematiku ohrozenia 

švédskeho jazyka angličtinou a s tým súvisiacu stratu domén. Zaoberá sa taktiež 

nedávno prijatým jazykovým zákonom, ktorý vznikol ako reakcia na tento vývoj 

a oficiálne potvrdil švédčinu ako hlavný jazyk krajiny, ktorý má byť použiteľný vo 

všetkých doménach. Problematika straty domén a možného vzniku diglosie je následne 

konkrétne prezentovaná na doménach vyššieho vzdelania a vedy v druhej časti práce. 

Princípy hlásané jazykovým zákonom sú tu konfrontované so zvýšenou potrebou 

používania angličtiny. Ako možné riešenie ja navrhnuté paralelné používanie oboch 

jazykov. Pre celkové zhodnotenie situácie sú cenným zdrojom informácií dva rozhovory 

s  členmi Jazykovej rady, inštitúcie zodpovednej za dohliadanie na dodržiavanie 

Jazykového zákona a celkovú jazykovú situáciu v krajine. 

 

Kľúčové slová: švédčina, jazyková politika a plánovanie, jazykový manažment, strata 

domén, paralelné používanie jazykov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This sociolinguistic study deals with the impact of English on language policy and 

planning in Sweden. The analysis is based on the principles of the language 

management theory. The first part is devoted to the discourse of relations between 

Swedish and other languages in the country, mostly dealing with Swedish as an 

endangered language due to the extensive use of English causing domain loss. The 

recently adopted  language law is presented as a reaction to this development, giving an 

official status to Swedish as the main language of the country. According to this, it 

should be possible to use Swedish within all domains of language use. The problems of 

domain loss and the risk of diglossia are demonstrated on the example of the domains of 

higher education and science in the second part. The principles of the Language law are 

confronted with the need of increased use of English and the strategy of parallel 

language use suggested as a possible solution. A very valuable source of information for 

the analysis also are two interviews with the members of the Swedish language council, 

the institution responsible for implementation of the Language law as well as for 

observation of the general language situation. 

 

Keywords: Swedish, language policy and planning, language management, domain loss, 

parallel language use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

Tato sociolingvistická studie se věnuje analýze vlivu angličtiny na jazykovou politiku a 

jazykové plánovaní ve Švédsku. Teoretickým východiskem práce je teorie jazykového 

managementu. První část se zaměřuje na analýzu diskurzu o vztahu švédštiny a 

ostatních jazyků v zemi a zaměřuje se hlavně na problematiku ohrožení švédského 

jazyka angličtinou a s tím související ztrátu domén. Zaobírá se taktéž nedávno přijatým 

jazykovým zákonem, který vznikl jako reakce na tento vývoj a oficiálně potvrdil 

švédštinu jako hlavní jazyk v zemi, který má být použitelný ve všech doménách. 

Problematika ztráty domén a možného vzniku diglosie je následně konkrétně 

prezentována na doménách vyššího vzdělání a vědy v druhé části práce. Principy 

hlásané jým zákonem jsou tu konfrontované se zvýšenou potřebou používaní angličtiny. 

Jako možné řešení je navrhnuté paralelní užívání obou jazyků. Pro celkové zhodnocení 

situace jsou cenným zdrojem informací dva rozhovory s  členy Švédské jazykové rady, 

instituce zodpovědné za dohlížení na dodržování jazykového zákona a celkovou 

jazykovou situaci v zemi. 

 
Klíčová slova: švédština, jazyková politika a plánovaní, jazykový management, ztráta 
domén, paralelní používání jazyků 



 
 

Abstrakt 

Denna socioligvistisk uppsats handlar om engelskans påverkan på språkpolitik och 

språkvård i Sverige. Teoretiskt utgår den från language management theory. Första 

delen behandlar diskursen om förhållanden mellan svenskan och andra språk i landet. 

Framför allt syftar den på engelskans starka ställning i samband med domänförlust 

vilket uppfattas som hot mot svenska språket. Den nyligen antagna språklag, som ger 

svenskan status som landets huvudspråk, presenteras som en reaktion på denna 

utveckling. Enligt lagen ska svenskan fungera som ett komplett och samhällsbärande 

språk inom alla domäner. I andra delen används högre utbildning och vetenskap som ett 

exempel för domänförlust. Språklagens principer konfronteras med behov av ökad 

användning av engelskan i dessa områden. Som en möjlig lösning föreslås 

parallellspråkighet. En mycket värdefull informationskälla för analysen är också två 

intervjuer med medlemmar av Språkrådet, institutionen som är ansvarig får uppföljning 

av Språklagen och språksituationen i Sverige. 

 

Nyckelord: svenskan, språkpolitik och språkvård, language management, domänförlust, 

parallellspråkighet 
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1. Úvod 
  

Táto práca sa zaoberá aktuálnym dianím vo švédskej jazykovej politike a 

plánovaní, pričom je jej cieľom zachytiť reakcie na zmenu jazykovej i spoločenskej 

klímy v krajine a nové očakávania, ktoré s ňou súvisia. Jeden z rozhodujúcich faktorov 

je pritom vplyv angličtiny, jazyka s vysokou prestížou, ktorý je vnímaný ako 

potenciálna hrozba pre ďalší vývoj švédčiny.  

Zloženie švédskej populácie sa behom posledných desaťročí radikálne zmenilo a z 

relatívne homogénnej spoločnosti sa v dôsledku prisťahovalectva v pomerne krátkej 

dobe stala spoločnosť multikultúrna. Jednu z výziev spojených s integráciu imigrantov 

predstavuje vyrovnanie sa s mnohojazyčnosťou. Hoci boli tieto zmeny švédskymi 

jazykovými expertmi  a politikmi dlhodobo prehliadané, po vstupe krajiny do Európskej 

únie sa ich postoj zmenil a je možné sledovať obrat k pozitívnemu vnímaniu 

multikulturality i mnohojazyčnosti. S rôznorodým pôvodom obyvateľov sa dnes počíta 

do takej miery, že švédčina automaticky nie je pokladaná za materský jazyk obyvateľov.  

Hoci história inštitucionalizovanej  starostlivosti o jazyk vo Švédsku siaha až do 

konca 18. storočia, stál až do nedávnej minulosti v centre záujmu jazykových expertov a 

inštitúcií takmer výhradne jazykový korpus. Postavenie švédčiny ako hlavného jazyka 

krajiny bolo totiž natoľko samozrejmé, že bolo vnímané ako fakt. Až s uvedenou 

zmenou spoločenskej a s tým súvisiacej jazykovej klímy v priebehu druhej polovice 20. 

storočia sa situácia problematizovala a švédčina sa z jednoznačne dominujúceho jazyka 

zmenila na jazyk potenciálne ohrozený. V súvislosti s jej ohrozením však až tak 

nebývajú uvádzané jazyky imigrantov, ako ďalší jazyk – angličtina, ktorá sa ako lingua 

franca postupne začala čoraz viac presadzovať v rôznych oblastiach, predovšetkým vo 

vede a vzdelávaní, zábavnom priemysle, obchode a pod. Prenikanie angličtiny do 

švédskej spoločnosti sprvu nebolo považované za problém, postupne sa však ozývajú 

jazykoví experti a varujú pred dôsledkami jej prehnaného používania. Spočiatku sa 

venujú len kritike výskytu anglických slov vo švédskom kontexte. Obava zo silného 

vplyvu angličtiny, konkretizovaná ako strata domén, nakoniec prerastie do strachu 

z celkového oslabenia švédčiny. 

Táto práca sa na pozadí uvedených skutočností zaoberá vznikom jazykového 

zákona, prijatého v roku 2009. Pri sledovaní vývoja, ktorý viedol k jeho prijatiu, 

vychádza z analýzy diskurzu o ohrození švédčiny, na ktorý zákon priamo reaguje.  

Jedná sa o výber najreprezentatívnejších textov, publikovaných odborníkmi vo 
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švédskych časopisoch a zborníkoch, prípadne o príspevky z jazykovedných konferencií, 

na ktoré neskôr nadviazali oficiálne dokumenty jazykovej politiky. Analýza vychádza 

z princípov teórie jazykového manažmentu, ktorý dobre umožňuje pochopiť celý 

proces, rovnako ako očakávania, ktoré sú do zákona vkladané.   

Ďalšia časť práce sa zameriava na situáciu vo vybraných doménach, presnejšie 

vo vede a vzdelaní, ktoré sú považovaná za najohrozenejšie. Na príklade dát 

kvantitatívnych charakteru je prezentovaná konkurencia oboch jazykov v rámci 

jednotlivých odborov, pričom sú brané do úvahy rôzne faktory vplývajúce na voľbu 

jazyka. Situácia je porovnaná s očakávaniami, ktoré reprezentuje jazykový zákon, a ako 

možné riešenie je prezentovaný koncept paralelného používania oboch jazykov. 

Pri analýze situácie slúžia ako cenný zdroj dát dva rozhovory s členmi Švédskej 

jazykovej rady, inštitúcie, ktorá je zodpovedná za dohliadanie na dodržiavanie 

jazykového zákona. Oba rozhovory boli nahrané v Štokholme v roku 2012, teda len tri 

roky po prijatí zákona. 
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2. Teoretické východiská 

 

  Jazyk je fenomén úzko spojený so spoločnosťou. Reflektuje jej zmeny a stav 

ako celku, a zároveň sa bezprostredne týka každého jej jednotlivého člena. Rovnako ako 

v iných oblastiach, aj v rámci používania jazyka vznikajú problémy. Tieto  komplikujú 

alebo dokonca znemožňujú komunikáciu, prípadne sa stávajú zdrojom ďalších 

konfliktov. V súvislosti s čoraz rýchlejším vývojom švédskej spoločnosti, najmä 

internacionalizáciou a globalizáciou krajiny, sa otázky späté s jazykovou problematikou 

čoraz častejšie stávajú predmetom diskusie nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi 

laickými používateľmi jazyka.  

 V tejto časti predstavím teoretické koncepty, s ktorými budem v texte pracovať. 

Začnem klasickým jazykovým plánovaním, ktoré sa síce švédskej situácie priamo 

netýka, na ktorú ale švédski jazykoví experti odkazujú a ktorého znaky švédska 

jazyková politika do istej miery nesie. Následne sa podrobne zameriam na teóriu 

jazykového manažmentu, z ktorej táto práca vychádza, a na definíciu jazykovej politiky.  

Ďalej sa v krátkosti budem venovať špecifikám švédskej terminológie. Nakoniec sa 

zameriam na najdiskutovanejšie pojmy v rámci diskurzu švédskej jazykovej politiky – 

domény, diglosiu a angličtinu ako lingua franca. 

 

2.1. Klasické jazykové plánovanie 

 So záujmom o jazyk a jeho kultiváciu sa v rôznych podobách stretávame v 

priebehu celých  ľudských dejín. Medzi najznámejšie prípady z novovekej histórie 

patria napr. Francúzska akadémia zo 17. storočia, európske národnostné hnutia v 19. 

storočí či pražská škola zo začiatku 20. storočia. Počiatky jazykového plánovania v 

modernej podobe však siahajú až do 60. rokov 20. storočia a sú nepriamo spojené s 

pádom kolonializmu v Afrike. Novovzniknuté, často mnohonárodnostné štáty na 

africkom kontinente čelili okrem iného problémom spojeným s presadením jednotného 

či dokonca jednotiaceho štátneho jazyka, ktorý mal nahradiť predtým dominantný jazyk 

koloniálnej mocnosti. Okrem voľby konkrétneho jazyka či jeho variety bolo dôležité 

myslieť napr. aj na rozvoj potrebných lexikálnych prostriedkov či dokonca samotnej 

grafickej podoby jazyka. Situácia vyžadovala nové postupy a teórie a umožňovala ich 

priamo otestovať v praxi. Do pozornosti sa dostáva postavenie jazyka v spoločnosti – 

jeho status, i systém jazyka ako taký – korpus.  Najvplyvnejší predstavitelia tohto 

obdobia sú Charles Ferguson, Joshua Fishman a Einar Haugen, zameraní predovšetkým 
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na americké a škandinávske prostredie, ďalej Björn Jernudd, Jyotirinda Das Gupta, Joan 

Rubinová a Jiří V. Neustupný, ktorí sa viac venovali rozvojovým krajinám (Neustupný 

2002). 

 Klasické jazykové plánovanie, ako sa na obdobie 60. a 70 rokov začalo 
odkazovať neskôr (napr. Ricento: 2000) je pojaté predovšetkým ako proces 
rozhodovania politických subjektov, ktoré má smerovať k riešeniu jazykových 
problémov spoločnosti (Jednudd/Das Gupta 1971: 211): 
 

„This paper outlines an approach to language planning as decision-making. We do not define planning as 
an idealistic and exclusively linguistic activity but as a political and administrative activity for solving 
language problems in society. Public planning, that is, orderly decision-making about language on a 
national level, is motivated by public effects of some language problems and by the social context. We 
maintain that language is subject to planning because it is a resource that is and can be valued. Aspects 
of language code and language use can be changed to better correspond to the goals of society.“ 
 

 K jazyku sa pritom pristupovalo ako k určitej forme kapitálu a pri plánovaní sa 

zohľadňovala hlavne jeho ekonomická hodnota. Vychádzalo sa taktiež z predpokladu, 

že cieľom aktérov je dosiahnutie najlepšieho riešenia pre celú spoločnosť. Neprihliadalo 

sa teda k ich súkromným cieľom a motivácii a k tomu, že si môžu navzájom odporovať 

(Nekvapil 2009). Neustupný (2002: 432 ff.) menuje päť hlavných rysov (a zároveň 

nedostatkov) tohto obdobia: jazykové problémy sú takmer vždy chápané  len ako 

"problémy jazyka v užšom zmysle slova"; jazykové plánovanie je pojaté ako iniciatíva 

štátu, pričom štát je považovaný za reprezentanta celej spoločnosti; jazyk je stotožnený 

s gramatickou kompetenciou a jeho variabilita je prípustná len sporadicky; jazykové 

problémy sú identifikované expertmi a sú v zásade riešiteľné. 

 Pomerne rýchlo sa však ukazuje, že problematiku je potrebné pojať zo širšej 

perspektívy. Kritické ohlasy vrcholia v 80. rokoch dielom Roberta L. Coopera 

Language planning and social change (1989). Cooper jazykové plánovanie už 

neobmedzuje len na proces spojený s riešením problémov, ale definuje ho ako 

„deliberate efforts to influence the behaviour of others with respect to the acquisition, 

structure, or functional allocation of their language codes“ (Cooper 1989: 45). Na 

plánovanie sa postupne prestáva nahliadať ako na objektívnu činnosť a začínajú sa brať 

do úvahy ideológie, rôzne záujmy aktérov a politické podmienky. Sociolingvisti si 

taktiež uvedomujú, že jazykové plánovanie sa má svoje miesto aj vo vyspelých 

krajinách, pretože jazykové problémy nie sú len záležitosťou rozvojových štátov, ale 

bežne sa vyskytujú v každej spoločnosti. Postupne vznikajú nové smery, ktoré sa  snažia 

pojať jazykové plánovanie z v čo najširších súvislostiach. Jedným z nich je jazykový 

manažment, ktorý je východiskom mojej práce. 



14 
 

2.2.  Jazykový manažment 

 Pojem jazykový manažment je možné chápať rôzne (porov.  napr. Nekvapil 

2009:1, prípadne Neustupný 2002: 433-434), v tejto práci však vždy budem odkazovať 

na teóriu jazykového manažmentu (TJM), ktorá bola predstavená Jernuddom a 

Neustupným v roku 1987 (Jernudd/Neustupný: 1987). Tento smer kriticky nadväzuje na 

zmienené klasické plánovanie. Na rozdiel od neho komplexne analyzuje aj 

socioekonomické a ďalšie aspekty používania jazyka, rovnako ako rozdielne záujmy 

aktérov a rôzne mocenské vzťahy medzi nimi. Nesústredí sa pritom len na konanie 

inštitúcií, ale aj na správanie jednotlivých používateľov jazyka, ktorých taktiež považuje 

za relevantných aktérov. Východiskom TJM je rozdelenie používania jazyka na aktivity 

jazykové – komunikáciu, keď jazyk slúži ako médium, a metajazykové, keď sa jazyk 

sám stáva objektom komunikácie, pričom TJM spadá do druhej skupiny. Jazykový 

manažment teda predstavuje diskurz venovaný používaniu jazyka a správanie sa voči 

nemu (Nekvapil 2009:1). 

 Východiskom TJM sú jazykové problémy. Tieto spravidla vznikajú na 

mikroúrovni v konkrétnej interakcii. V prípade, že experti považujú za problematické 

niečo, čo používatelia ako problém nevnímajú, však môžu vzniknúť aj na makroúrovni 

(bližší popis v časti 2.2.2 ). Neznamená to však, že nevyhnutne nastane komunikačné 

nedorozumenie (môže sa jednať aj o otázky symbolické, socioekonomické a pod.), ale 

že práve odtiaľto vychádzajú postoje aktérov, ktoré následne môžu (ale nemusia) spustiť 

celý proces. Spektrum jazykových problémov je veľmi široké, tento pojem „zahrnuje 

nejen problémy "gramatické kompetence", nýbrž i problémy jazyka ve smyslu 

"komunikace"“ (Neustupný 2002: 435). Môže sa teda jednať o konkrétnu gramatickú 

otázku, status jazykovej variety v jazykovom spoločenstve či prekážku, ktorá 

účastníkom komunikácie bráni v dorozumení sa. 

 Keďže jazyk neexistuje v izolácii, je existencia jazykových problémov úzko 

spätá s problémami na komunikačnej a sociokultúrnej úrovni. Nekvapil a Neustupný 

(2003: 186) odporúčajú nasledujúcu hierarchiu:  

 
socioekonomický manažment → komunikačný manažment → jazykový manažment 

 
 Pri riešení jazykových problémov je doporučené začať na socioekonomickej 

úrovni, pokračovať na komunikačnej a skončiť jazykovou. Nie je však pravidlom, že 

problémy sú v praxi riešené v takomto poradí, rovnako ani nemusia jednotlivé fázy 
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takto po sebe nasledovať. Problém môže dokonca z rôznych dôvodov zostať 

nevyriešený. TJM pripúšťa, že nie všetky jazykové problémy sú riešiteľné, ale dúfa, že 

mnoho z nich sa riešiť dá (Neustupný 2002: 436). 

 TJM sa od klasických teórií odlišuje hlavne zohľadnením rôznych záujmov, 

ktoré sledujú aktéri procesu. Naviac poukazuje na to, že tieto záujmy sa postupne, či 

dokonca počas jednotlivých fáz procesu môžu meniť (Jernudd/Neustupný 1987: 80-81). 

Hoci v pôvodnej teórii z roku 1987 nebola otázka moci ešte úplne rozvinutá, v 

súčasnosti sa pri analýze situácie berú do úvahy aj rôzne mocenské vzťahy medzi 

aktérmi a s tým súvisiaca schopnosť vlastné záujmy presadiť (Neustupný 2002: 434). 

 

2.2.1. Proces jazykového manažmentu 

 Proces jazykového manažmentu sa dá rozdeliť na viacero fáz. V pôvodnom texte 

z roku 1987 Jernudd a Neustupný menujú štyri (s. 75-76): 

(1) Language is monitored by speaker/writer and hearer/reader and compared    
            with norms that they possess, thus deviations being noted. 
(2) Deviations from norms are evaluated, the inadequacies being established 
(3) and corrective designs are selected, thus correction adjustments may be carried 
 out, 
(4) the process is completed when correction has been implemented. 
 

 V neskorších prácach (napr. Neustupný 2002: 436) však nájdeme trochu odlišný 

popis, pričom je prvá fáza rozdelená na dve: 

(1) V interakční situaci vznikají odchylky od norem jednání (deviation). 
(2) Těchto odchylek si mluvčí povšimnou (noting). 
(3) Takové odchylky hodnotí negativně či pozitivně (evaluation). 
(4) Za účelem úpravy hodnocených odchylek vybírají akční plán (adjustment 
 design) 
(5) a ten realizují (implementation). 
 
 V tejto práci vychádzam z neskoršieho päťfázového modelu, ktorý pôvodnú 

prvú fázu delí na dve. Existencia odchýlky totiž nemusí nevyhnutne znamenať, že si ju 

niekto všimne, proces teda môže skončiť nepovšimnutím. V nasledujúcom 

podrobnejšom popise možno vidieť, že poradie jednotlivých fáz je dané, no nie všetky 

musia prebehnúť. 

 
 (1) Je predpokladaná existencia očakávania – normy. V ideálnom prípade, keď 

interakcia prebieha podľa nej, nie je zásah manažmentu potrebný. Ten môže začať až v 

okamihu, keď sa od normy jeden z aktérov odchýli. Samotná odchýlka ešte nie je 
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považovaná za problém, ale je základným predpokladom pre jeho vznik. 

 (2) Pre vznik problému je dôležité, aby si účastníci komunikácie odchýlku 

všimli. V niektorých prípadoch zostávajú odchýlky zámerne nepovšimnuné, resp. 

účastníci komunikácie si ich všimnú, ale rozhodnú sa nejednať (napr. pri použití 

angličtiny ako lingua franca, ktorej sa budem venovať neskôr), iné sú naopak 

registrované veľmi intenzívne (napr. pri systéme zdvorilostných prostriedkov). 

Povšimnutie môže byť vedomé, polovedomé či úplne nevedomé. 

 (3) Po povšimnutí môže, ale nemusí nasledovať hodnotenie odchýlky, ktoré sa 

pohybuje na škále medzi jasne pozitívnym až jasne negatívnym. Aj hodnotenie môže 

byť vedomé i nevedomé. TJM sa neobmedzuje len na negatívne hodnotenie, pretože aj 

pozitívne môže spustiť ďalšiu fázu procesu. 

 (4) V prípade negatívneho hodnotenia môže aktér chcieť odchýlku napraviť 

alebo jej v budúcnosti zabrániť, teda vrátiť sa k pôvodnej norme. V prípade pozitívneho 

hodnotenia zase môže chcieť odchýlku zachovať, prípadne z nej dokonca spraviť novú 

normu. Môže preto prísť s akčným plánom, ako tento úmysel zrealizovať. 

 (5)  Nakoniec sa aktér môže pokúsiť navrhnutý plán previesť do praxe, teda 

implementovať. Implementácia sa môže podariť úplne, čiastočne alebo vôbec. Jedine v 

prípade úspešnej implementácie sa však proces manažmentu dá označiť za úspešný. 

 
 Ako už bolo naznačené, ak sa aktéri rozhodnú ďalej nejednať, môže byť 

manažment v každej fáze ukončený. Ak proces prebehne celý, môže byť výsledkom 

dokonca nová norma. V každom prípade aj po úspešnej implementácii dochádza k 

ďalšej jazykovej produkcii, ktorá môže byť zdrojom podnetov k ďalším a ďalším 

cyklom – jedná sa teda o cyklický proces. Schematické znázornenie jedného cyklu je 

možné vidieť na obrázku č. 1.   
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2.2.2. Organizovaný a jednoduchý manažment 

 Podľa charakteru jazykových problémov, typu aktérov a organizačných štruktúr, 

ktoré sa na procese podieľajú, je v zásade možné jazykový manažment rozdeliť na 

jednoduchý, odohrávajúci sa na mikroúrovni, a organizovaný, odohrávajúci sa na 

mikro- i makroúrovni. To však neznamená, že oba typy existujú oddelene, naopak, v 

komplikovanejších prípadoch sú väčšinou zapojené obe varianty. Nekvapil (2006: 100) 

toto prepojenie popisuje nasledovne: 

 
„The relation between “macro” and “micro” is dialectical, in other words, these two dimensions of 
social phenomena elaborate on one another. What this means is, firstly, that in particular interactions the 
participants recognizably orient themselves towards social structures and thereby reproduce them, and 
secondly, that in particular interactions the participants contribute to the transformation of these 
structures.“ 
 
 Jednoduchý manažment sa vzťahuje na jednu konkrétnu interakciu a prebieha 

bezprostredne medzi jej účastníkmi. Za takýto prípad sa dá považovať chybná 

gramatická konštrukcia žiaka, ktorú si učiteľ všimne, ohodnotí negatívne a následne 

opraví, pričom si žiak v ideálnom prípade osvojí správnu variantu. Pretože celý proces 

prebehne veľmi rýchlo, jednotlivé fázy sa často dajú len ťažko spozorovať.   

 Jednoduchý manažment sa teda týka len jednoduchých problémov, teda takých, 

ktoré sú vyriešené v priebehu jednej interakcie, prípadne nie sú vyriešené v priebehu 

jednej interakcie, ale sú vyriešené jej účastníkmi neskôr bez cudzej pomoci (Nekvapil 

2009: 5-6). V zložitejších prípadoch, keď sa problém nedotýka len jednej interakcie, ale 

širšieho okruhu používateľov jazyka, nastupuje manažment organizovaný. Podľa 

Nekvapila (2009: 6) sú preň charakteristické tieto body: 

 

(1) transsituačnosť procesu manažmentu 

(2) zapojenie sociálnej siete či inštitúcie 

(3) explicitná komunikácia o celom procese 

(4) zapojenie teórií a ideológií 

(5) objektom manažmentu je jazyk ako systém 

 

 Organizovaný manažment sa od jednoduchého líši hlavne množstvom 

zapojených aktérov a s tým spojenou dĺžkou a komplexnosťou celého procesu, rovnako 

ako aj rozsahom dopadu na jazykovú komunitu. V praxi sa vyskytujú rôzne formy 

manažmentu, pričom sa proces môže striedavo odohrávať na oboch úrovniach a môže i 

nemusí byť úspešne dokončený (porov.  Nekvapil 2009: 6 ff.). V analyticky ideálnom 
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prípade je problém identifikovaný používateľmi jazyka – laikmi – na mikroúrovni, 

vyriešený expertmi na makroúrovni, a riešenie je následne (úspešne) implementované 

medzi používateľov na mikroúrovni. Reálne sa však často vyskytujú rôzne formy 

čiastočne uskutočneného manažmentu. Nekvapil (2009: 6-8) rozlišuje nasledujúce 

základné situácie: 

 

(1) mikro → makro – laici identifikujú problémy, ktoré však experti nie sú 

 schopní vyriešiť, prípadne laici neakceptujú navrhnuté opatrenia 

(2) makro → mikro – experti, prípadne inštitúcie, identifikujú problém bez ohľadu 

 na skutočné potreby používateľov jazyka, a následne implementujú navrhnuté 

 opatrenia 

(3) proces prebieha len na mikroúrovni – problémy sú identifikované len laikmi a 

 sú priamo riešené v jednotlivých interakciách 

(4) proces prebieha len na makroúrovni – experti nevenujú pozornosť skutočnej 

 jazykovej situácii a skutočným problémom, ale hľadajú a riešia jazykové 

 problémy bez ohľadu na používateľov jazyka, pričom často neberú ohľad ani na 

 úspešnosť implementácie  

  

 V posledných dvoch prípadoch sa už nedá hovoriť o kompletných cykloch, ale 

len o fragmentoch manažmentových cyklov, ktorých dopad na skutočnú jazykovú 

situáciu je malý. 

 

2.2.3. Jazykový manažment mimo priamych interakcií 

 Špeciálne formy manažmentu je možné pozorovať dokonca mimo priamych 

interakcií – jedná sa o tzv. predinterakčný a postinterakčný manažment , teda proces, 

ktorý sa deje pred resp. po interakcii, na ktorú sa vzťahuje (porov.  Nekvapil/Sherman 

2009: 181-198). 

 V prípade predinterakčného manažmentu sú možné odchýlky predvídané a 

vyhodnotené negatívne, následkom čoho sú navrhnuté a implementované opatrenia, 

ktoré majú problémom zabrániť. Nekvapil a Sherman uvádzajú nasledujúcu definíciu 

(2009: 185): 

„We therefore define pre-interaction management as the language management process (noting of a 
deviation from a norm, evaluation, adjustment design, implementation) done in anticipation of a future 
interaction or, more precisely, in anticipation of potential problems in a future interaction. Pre-interaction 
management can be targeted, i.e. oriented towards a specific future action, or generalised, i.e. oriented 
towards a multitude of similar interactions.“ 
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 V prípade postinterakčného manažmentu reflektujú aktéri interakciu z minulosti, 

pričom sa snažia vyriešiť problém, ktorý sa v nej vyskytol. Pretože navrhnuté opatrenia 

majú zároveň slúžiť na to, aby podobný problém opäť nenastal, upozorňujú Nekvapil a 

Sherman (2009: 185) na to, že sa zároveň jedná zároveň aj o istú formu 

predinterakčného manažmentu: 

 
„In an analogous manner, we define post-interaction management as the language management process 
(noting of a deviation from a norm, evaluation, adjustment design, implementation) which takes place 
after the given interaction. Obviously, post-interaction management also takes place before future 
interactions, it cannot be otherwise, but while pre-interaction management is oriented to an upcoming 
specific interaction or, generally, to a particular set of upcoming interactions, post-interaction 
management is oriented to what has happened in the previous interaction without the speaker’s 
immediate considerations of future interactions.“ 
 

2.3. Jazyková politika 

 Keďže k jazyku majú prístup všetci členovia spoločnosti, musia plánované 

zmeny prebiehať organizovane, pričom aktéri musia disponovať dostatkom moci na ich 

implementáciu. Efektívne jazykové plánovanie je preto spojené s aktivitami oficiálnych 

inštitúcií. V týchto prípadoch môžeme hovoriť o jazykovej politike, ktorú Grin (2003: 

30) definuje nasledovne: 

„Language policy is a systematic, rational, theory-based effort at the societal level to modify the 
linguistic enviroment with a view to increasing aggregate welfare. It is typically conducted by official 
bodies or theit surrogates and aimed at part or all of the population living under their jurisdiction.“ 
 

 Grin ďalej vyzdvihuje úlohu štátnych orgánov, ktoré majú voľbou 

najvhodnejšieho riešenia prispieť k zlepšeniu situácie spoločnosti. Práve od nich sa totiž 

očakáva, že zabezpečia všeobecný blahobyt občanov, k čomu nepochybne patrí aj 

stabilizácia jazykovej situácie. Ako jazyková politika však nemusia byť chápané iba 

opatrenia na úrovni štátu. Rozhodnutia interných orgánov s dostatočnou mocou v rámci 

inštitúcií majú pre ich členov obdobný dopad. 

 Shiffman (1998: 3) definuje jazykovú politiku ako „the set of positions, 

principles and decisions of a society with respect to linguistic communication“ a 

jazykové plánovanie ako „concrete measures derived from policy“. Rozlišuje pritom 

medzi explicitne formulovanou politikou – overt policy -  a implicitnou – covert policy. 

V prípade implicitnej jazykovej politiky nie sú samotné jazykové problémy predmetom 

politickej diskusie, ale regulácia jazykovej situácie je obsiahnutá v nariadeniach 

a zákonoch z iných oblastí.   
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2.4. Špecifiká švédskej terminológie a jazyková kultivácia 

 V diskurze švédskej jazykovej politiky a jazykového plánovania sa s uvedenými 

termínmi narába trochu inak ako je uvedené v predchádzajúcom texte, preto sa budem 

švédskej terminológii venovať podrobnejšie. Zatiaľ čo v anglickojazyčnej literatúre sa 

etablovali termíny language policy a language planning, vo Švédsku sa popri 

språkpolitik (language policy – jazyková politika) namiesto språkplanering (language 

planning – jazykové plánovanie) presadil termín språkvård (jazyková kultivácia – 

language cultivation). Pojatie jazykovej politiky je v podstate rovnaké ako vyššie 

uvedené definície: jedná sa o „aktivity oficiálnych inštitúcií, ktoré sa týkajú otázok 

jazyka.1“ V prípade språkvård však môžeme naraziť na isté nejasnosti. 

 Pri språkvård a språkplanering sa jedná o dva rôzne pojmy, ktoré sa spravidla 

používajú v rôznych kontextoch. Ich obsahové vymedzenie však nie je úplne bez 

problémov. Språkvård je pojaté ako „činnosť, ktorej cieľom je ovplyvniť vývoj 

jazyka2“. Trochu konkrétnejšiu, no stále dosť širokú definíciu nájdeme na stránkach 

Jazykovej rady: „cieľom jazykovej kultivácie je umožniť, aby jazyk, príp. jazyky, boli 

ľahko použiteľné a dostupné pre čo najviac členov spoločnosti3“. Tieto definície by sa 

však dali rovnako aplikovať aj na jazykové plánovanie.  

 Odlišnosť spočíva v tom, na akú spoločnosť odkazujú. V spojitosti s jazykovým 

plánovaním v rámci Švédska sa takmer výlučne používa språkvård. Oveľa menej 

frekventované språkplanering spravidla odkazuje na rovnaké metajazykové aktivity v 

„krajinách, kde nedávno došlo ku zmene politickej situácie, napr. JAR, Tanzánii a 

mnohých ázijských krajinách.4“ Jediný rozdiel medzi oboma termínmi je teda kontext, 

v ktorom jazykové plánovanie prebieha. V oboch prípadoch sa v podstate jedná o 

problémy rovnakej povahy, pričom ich riešenie sleduje rovnaké princípy a postupy. 

Napriek tomu cítia Švédi potrebu rozlišovať medzi krajinami so stabilnou a nestabilnou 

jazykovou (a politickou) situáciou. 

 Problematický je v tejto súvislosti aj sám termín jazyková kultivácia, ktorý sa 

                                                 
1 V origináli: Verksamhet som bedrivs inom ramen för offentliga institutioner och som rör 

språkförhållanden. Dostupné na http://www.svenskaspraket.nu/vadarsprakvard.htm 
2 V origináli: Verksamhet som syftar till att styra språkutvecklingen. Dostupné na  

http://www.svenskaspraket.nu/vadarsprakvard.htm; 29.5.2015. 
3 V origináli: Språkvård handlar om att göra ett eller flera språk tillgängliga och lätta att använda för 

så många som möjligt i ett samhälle. Dostupné na http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-
sprakvard.html; 29.5.2015. 

4  V origináli: Språkplanering syftar på verksamhet med att beskriva och utveckla språk framför allt i 
språksamhällen där den politiska situationen har förändrats, t.ex. i Sydafrika, Tanzania och i många 
samhällen i Asien. Dostupné na  http://www.svenskaspraket.nu/vadarsprakvard.htm; 29.5.2015. 
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mimo Švédska používa v odlišnom význame a väčšinou je stotožňovaný s korpusovým 

plánovaním, pričom odkazuje na drobné zmeny v slovnej zásobe, pravopise alebo štýle 

v rámci vopred určenej variety jazyka. Naopak, jazyková politika je stotožňovaná 

hlavne s plánovaním statusovým (Nekvapil 2007: 287-288). Jazyková kultivácia v 

rámci Švédska - språkvård - však podľa stránok Jazykovej rady5 zahŕňa obe zmienené 

oblasti a rovnako je používaná aj v diskurze. Preto v tejto práci budem s týmto 

termínom, za predpokladu, že sa bude vzťahovať na švédsku situáciu, narábať ako so 

švédskym ekvivalentom termínu jazykové plánovanie. 

 

2.5. Domény 

 V tejto časti sa podrobne zameriam na najdiskutovanejší termín v rámci diskurzu 

švédskej jazykovej politiky – domény ((funktions)domäner). Hoci sa jedná o veľmi 

frekventovaný pojem, jeho interpretácia nie je úplne jednoznačná, preto sa budem 

obšírnejšie venovať definícii. Ďalej popíšem rôzny typy zmien, ktoré môžu v rámci 

jazyka z perspektívy domén prebiehať, a nakoniec sa budem venovať špeciálnemu 

prípadu, ktorý môže vzniknúť v dôsledku straty domén – diglosii.  

  Na koncept domén môžeme naraziť už počas 30. rokov u Schmidt-Rohra, do 

modernej podoby ho však rozvinul až Fishman v 60. rokoch. Domény definoval ako 

„major clusters of interaction situations that occur in particular multilingual settings“ 

(1979: 19). Fishman pôvodne vychádzal zo situácie vo viacjazyčnej spoločnosti a 

poukazoval na to, že výber jazyka nikdy nie je náhodnou, ale vždy vedomou voľbou 

účastníkov komunikácie. V ďalších prácach však už predpoklad mnohojazyčnosti 

vypúšťa a koncept aplikuje všeobecne na voľbu konkrétnej variety jazyka v závislosti 

na situácii. Poukazuje na to, že na základe empirického pozorovania je možné 

abstrahovať sociálne faktory, určujúce nastavenia interakcie: kto, s kým, o čom, kde a 

za akých okolností komunikuje. Domény sú teda abstraktné konštrukcie, definované 

kookurenciou sociálnych a jazykových prvkov, ktoré umožňujú pochopiť voľbu 

konkrétneho kódu počas konkrétnej komunikácie (Fishman 1965: 75). 

 Rozsah môže variovať od veľmi širokého pojatia až po veľmi konkrétne. Za 

doménu môžu byť označené napr. rodina, priateľstvo, vzdelávanie, veda či pracovný 

život. V rámci vedy sa môže jej rozsah ďalej zužovať, napr. konkrétnejšie na prírodné 

vedy, ešte konkrétnejšie na biochémiu, či ešte konkrétnejšie výskum na poli určitého 

                                                 
5 Dostupné na http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-sprakvard.html; 29.5.2015. 
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javu. Podstatné sú pritom tri spoločné menovatele interakcií: miesto, sociálne role a 

téma (Werlen 2004: 335). Neexistuje teda univerzálny výpočet možných domén, ale na 

základe týchto kritérií sú v konkrétnej situácii podľa potreby výskumu vždy znova 

definované. 

 

2.5.1. Dynamika domén 

 Pri aplikácii konceptu domén na konkrétny jazyk je vždy potrebné vziať do 

úvahy premenlivý charakter jazyka. Každý jazyk teoreticky môže obsiahnuť všetky 

domény, čiže je teoreticky možné v ňom komunikovať o všetkých témach na všetkých 

úrovniach vo všetkých situáciách. Pretože však používanie jazyka priamo závisí na 

potrebách spoločnosti, ktorá ním hovorí, nie je pokrytie domén vo všetkých jazykoch 

úplné. Výskyt či podiel jazyka doménach sa naviac môže v priebehu času mieniť. 

Laurén, Myking a Picht (2006: 5) definujú túto dynamiku nasledovne: 

„[...] interplay of social, political, economic and cultural conditions existing at a certain point of time in 
a language community which is characterised by a will (directly or indirectly manifested) to maintain its 
overall cultural identity by a language (Gesamtsprache) that can function in all areas of life, or the 
partial or complete abandonment of this identity, respectively.“ 
 
 Spektrum možných zmien, ktoré sú vždy zapríčinené mimojazykovými 

faktormi, je bohaté. Autori uvedenej práce rozoznávajú nasledujúce možnosti 

(2006:5ff.): 

 

1) Strata – domain loss - vedomá či nevedomá postupná strata schopnosti 

komunikovať v jazyku o určitej oblasti na všetkých úrovniach v dôsledku chýbajúcich 

(nerozvinutých) jazykových prostriedkov.   

2) Odovzdanie – domain renouncement - dobrovoľné či vynútené zrieknutie sa 

možnosti používať jazyk v určitej doméne. 

3) Rozdelenie – domain distribution - rozdelenie domén medzi dva a viac jazykov 

v rámci viacjazyčnej spoločnosti, následkom ktorého sú niektoré domény prakticky 

jednojazyčné, zatiaľ čo spoločnosť zostáva viacjazyčná. 

4) Získanie – domain conquest - vyvinutie prostriedkov potrebných na to, aby bolo 

jazyk možné plne používať v určitej doméne, kde doteraz používaný nebol vôbec alebo 

sa používal len obmedzene. 

5) Znovuzískanie – domain reconquest - opätovný rozvoj vyjadrovacích 

prostriedkov potrebných pre komunikáciu v určitej doméne v rámci jazyka, ktorý nimi 

pôvodne disponoval, no postupne sa z rôznych dôvodov v tejto doméne prestal 
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používať. 

6) Rozšírenie – domain expansion - rozvoj jazykových prostriedkov je 

bezprostredne spojený s aktuálnym vývojom v rámci dotyčnej oblasti a jeho 

sprostredkovávaním spoločnosti. 

7) Kultivácia – domain cultivation - rozvoj jazyka je bezprostredne spojený s 

vývojom v rámci dotyčnej oblasti, pričom sa jedná o úplne nové znalosti a teda aj úplne 

nové jazykové prostriedky. 

 

 Vývoj teda môže prebiehať dvojakým smerom: jazyk môže domény 

(znovu)získavať, alebo strácať. Zastúpenie jazyka v jednotlivých doménach a celková 

tendencia vývoja v tejto oblasti okrem iného svedčia o jeho životaschopnosti. Rozvoj 

jazyka je totiž priamo ovplyvnený tým, v koľkých a akých súvislostiach a situáciách sa 

používa. Ak to spoločnosť nepotrebuje, nie sú v praxi mnohé jazyky v určitých 

doménach vôbec používané. Následkom toho prirodzene nedochádza k rozvoju 

potrebných lexikálnych a štylistických prostriedkov, čo komunikáciu postupne 

komplikuje a v extrémnych prípadoch nakoniec až znemožňuje. Cieleným rozvojom 

korpusu jazyka – teda jazykovým plánovaním - je naopak možné doplniť chýbajúce 

prostriedky a vniesť ho tak do nových domén. 

Spôsob, akým ľudia komunikujú v rodinnom kruhu sa výrazne líši od 

komunikácie na úrade či od jazyka vedeckého textu. Niektoré domény tak vyžadujú 

jednoduchšie, iné komplikovanejšie jazykové prostriedky, a práve podľa nárokov na 

slovnú zásobu, gramatiku a štylistiku ich je možné hierarchicky usporiadať. So 

stupnicou jazykovej elaborácie pracuje napr. Kloss (1967). Rozdeľuje  jazyky podľa 

vzťahu k sebe navzájom do dvoch skupín: Abstandsprachen – languages by distance a 

Ausbausprachen – languages by development. Elaborácia je kľúčová práve pre 

Ausbausprachen, ktoré sú definované ako „languages which have been deliberately 

reshaped so as to become vehicles of variegated literally expression” (Kloss 1967: 30), 

teda jazyky, ktorých vyjadrovacie prostriedky boli cielene rozvíjané tak, aby pokryli 

rôzne domény. Elaborácia (Ausbau) je pojatá ako planned language reshaping, teda 

cielená snaha prispôsobiť jazyk potrebám spoločnosti (inými slovami korpusové 

plánovanie). Celý proces je iniciovaný mimojazykovými faktormi, pričom sú jazykové 

zmeny podmienené hlavne kultúrnymi a sociálnymi – najviac modernizáciu a 

internacionalizáciou.  

Kloss pri hodnotení úrovne jazykovej elaborácie vychádza z písomnej formy 
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jazyka.  Sleduje pritom koreláciu témy, úrovne publika, pre ktoré sú texty určené, a typu 

textu (obr. č.2). Číslovanie znázorňuje nároky na komplexnosť jazykových prostriedkov 

– texty v č. 1 sú najnenáročnejšie, v č. 9 naopak najnáročnejšie. Číslo preto taktiež 

určuje aj poradie, v akom jazyk jednotlivé úrovne dosahuje, pričom sa vždy vychádza z 

predpokladu, že jazyk sa používa aj vo všetkých úrovniach nižších ako najvyššie 

dosiahnuté číslo.  

 

 

 

2.5.2. Diglosia 

 V súvislosti s dynamikou domén je dôležité ako možný dôsledok straty, 

odovzdania či rozdelenia domén medzi dvoma alebo viacerými jazykmi v rámci 

jedného spoločenstva zmieniť diglosiu. Spolu zo stratou domén je vo Švédsku často 

diskutovaná a vyskytujú sa obavy, že v blízkej budúcnosti v krajine môže vzniknúť či v 

niektorých doménach dokonca už nastala. 

 Táto situácia bola prvýkrát charakterizovaná Fergusonom (1959: 453) 

nasledovne: 

„Diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to primary dialects of the 
language (which may include a standard or regional standard), there is a very divergent, highly codified 
(often gramatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of 
written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by 
formal education and is used for most written and formal purposes but is not used by any section of the 
communiuty for ordinary conversation.“ 
 

 Fergusson popisuje koexistenciu dvoch variet jedného jazyka v rámci jednej 



25 
 

spoločnosti, pričom sa používajú v rozdielnych komunikačných situáciách – v podstate 

sa jedná o rozdelenie domén medzi jazyky. Do istej miery sa jedná o komplementárnu 

distribúciu, pretože použitie jednej variety v doméne patriacej variete druhej je 

jazykovými používateľmi väčšinou hodnotené negatívne (Schiffman 2004). Obe variety 

pritom majú v jazykovom spoločenstve rozličnú funkciu6. Fergusson ich v závislosti na 

oblastiach použitia a s tým súvisiacou prestížou označuje H(igh prestige) varieta a L(ow 

prestige) varieta. H-varieta sa používa vo formálnom styku a L-varieta sa používa najmä 

v styku neformálnom. 

 Neskôr bola bol termín diglosia rozšírený aj na situácie, kde obe variety nie sú 

geneticky príbuzné alebo sú aspoň na základe historického vývoja natoľko odlišné, že sa 

nedajú označiť za dialekty jedného jazyka. Tento jav sa označuje ako rozšírená diglosia, 

zatiaľ čo Fergusonom popísaný stav je označovaný ako diglosia klasická (Fishman 

1967).  

 

2.6. Angličtina ako lingua franca  

 Angličtina, o ktorej pojednáva táto práca, nie je varieta, ktorá je rodným 

jazykom ľudí  niektorej z anglofónnych krajín. Jedná sa o špeciálnu formu, označovanú 

ako lingua franca. V tejto kapitole popíšem, čím sa vyznačuje a aká je jej funkcia. 

Pomenovanie lingua franca pochádza zo stredoveku a pôvodne sa používalo pre 

kontaktný jazyk, ktorým sa arabskí obchodníci dorozumievali s európskymi. Jednalo sa 

o jazyk s úzko vymedzeným poľom pôsobnosti, ktorý umožňoval komunikáciu medzi 

ľuďmi s rozličnými materskými jazykmi, pričom sa nejednalo o materský jazyk ani 

jedného z nich. Tento popis však forme angličtiny ako novodobej lingua franca úplne  

nezodpovedá. Naopak, v jej prípade sa jedná „eine voll entwickelte Hochsprache, die 

auch Nichtmuttersprachlern als Ausdrucksmediumdient und die von vielen Kulturen 

oder Gemeinschaften und vor aller in Bildung und Erziehung auf internationaler Ebene 

als Werkzeug eingesetzt wird“ (Busse 2007: 156). Stále je to však jazyk používaný 

príslušníkmi rôznych jazykových spoločenstiev, ktorí „share neither a common native 

tongue nor a common national culture, and for whom English is the chosen foreign 

language of comunication“ (House 2003: 557). 

 Vzhľadom na špecifické podmienky používania je k lingua franca pristupované 

ako k nástroju slúžiacemu výlučne na dorozumievanie, čo sa často odráža aj na úrovni 

                                                 
6 Toto je hlavný rozdiel medzi diglosiou a bilingvizmom. 
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gramatiky a štylistiky výpovede. Preto sa táto varieta od angličtiny rodených hovorcov i 

od angličtiny osvojenej ako cudzí jazyk najviac odlišuje množstvom variácie, ktorú 

pripúšťa (Jenkins 2006: 137 ff.). Odchýlka od štandardnej normy, ktorá je v ďalších 

uvedených varietách považovaná za chybu, je v rámci lingua franca - pokiaľ 

neznemožňuje dorozumievanie - považovaná za prípustnú variantu. Zjednodušene 

povedané, nezáleží na tom, že je použitá konštrukcia gramaticky nesprávna či 

štylisticky neprimeraná, dôležité je len, aby si všetci účastníci komunikácie navzájom 

porozumeli. Je možné, že odchýlka zostane z dôvodu nepostačujúcich znalostí 

zúčastnených skutočne nepovšimnutá, ale ani v prípade povšimnutia a negatívneho 

ohodnotenia nie je žiaduca oprava.  

 V súčasnej ére postupujúcej globalizácie a internacionalizácie je motivácia pre 

osvojenie tejto lingua francy veľmi silná a v mnohých oblastiach – doménach - sa 

ovládanie angličtiny už prakticky stalo nutnosťou, pričom sa počíta s tým, že tento trend 

bude v budúcnosti ešte silnejší. Zatiaľ čo v priebehu deväťdesiatych rokov bol tento 

vývoj označovaný ako jazykový imperializmus, teda posilňovanie postavenia USA a 

Veľkej Británie prostredníctvom cieleného rozširovania angličtiny po svete ( Phillipson 

1992), objavujú sa dnes čoraz častejšie názory, podľa ktorých angličtina ako lingua 

franca nie je spojená so žiadnou národnou identitou (napr. Jenkins 2000).  
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3. Cesta k prijatiu jazykového zákona 

V tejto časti popíšem vývoj, ktorý viedol k oficiálnemu uzákoneniu švédčiny 

v Jazykovom zákone z roku 2009. Aby som ho zasadila do čo najširších súvislostí, 

najskôr stručne zhrniem históriu jazykovej kultivácie vo Švédsku, pričom popíšem 

najvýznamnejších aktérov – či už inštitúcie, alebo jednotlivcov – a vzťahy medzi nimi. 

Zameriam sa pritom na najdôležitejšie jazykové problémy tej ktorej doby a ich riešenie. 

Zatiaľ čo až do polovice 20. storočia sa jednalo hlavne o stabilizáciu spisovného jazyka 

a výber najvhodnejších variantov v oblasti gramatiky, teda záležitosti jazykového 

korpusu, sú otázky posledných rokov viac sociolingvistického charakteru.  

 V centre však stojí vývoj, ktorý viedol k uzákoneniu statusu švédčiny, a ktorý 

následne budem analyzovať na základe TJM. O postavení švédčiny sa začalo diskutovať 

až v súvislosti s postavením iných jazykov, v okamihu, keď začala byť vnímaná ako 

ohrozená. Zameriam sa preto práve na tento diskurz ohrozeného jazyka (hotat språk). V 

jeho rámci možno rozlíšiť dve potenciálne hrozby: rastúci počet obyvateľov Švédska s 

iným materským jazykom ako švédčinou a s ohrozenie švédčiny prostredníctvom 

postupujúcej internacionalizácie a používania angličtiny.  

 Jazyky národnostných menšín a prisťahovalcov v podstate neboli nikdy 

považované za skutočnú hrozbu, preto sa im bližšie venovať nebudem. Švédčina v 

tomto kontexte dokonca nevystupuje ako jazyk utláčaný, ale utláčajúci. Hoci spolu 

situácia švédčiny a situácia ostatných jazykov vo Švédsku úzko súvisia, jedná sa teda o 

dva rozdielne jazykové problémy. Oficiálne uznanie jej statusu bolo spočiatku dokonca 

chápané ako útok proti ostatným jazykom v krajine (napr. Boyd/Huss 2003) , tento 

názor bol však rýchlo vyvrátený. Legislatíva spojená s menšinovými a ďalšími jazykmi, 

rovnako ako legislatíva spojená postavením národnostných menšín všeobecne, je naviac 

od legislatívy spojenej so švédčinou prakticky nezávislá. Výnimku tvorí len jazykový 

zákon z roku 2009, ktorý predstavuje plán komplexnej jazykovej politiky a týka sa 

všetkých jazykov na švédskom území. Všetkým jazykom je taktiež venovaná pozornosť 

v oficiálnych dokumentoch, ktoré mu predchádzajú. Hoci sa teda nebudem týmto 

jazykom venovať podrobne, musím zmieniť skutočnosti relevantné pre prijatie 

jazykového zákona.  

 Pocit ohrozenia švédčiny súvisí s druhou možnosťou - s internacionalizáciou 

krajiny, jej vstupom do EÚ a strachom z obmedzenia suverenity, a s tým súvisiacou 

silnejúcou pozíciou angličtiny v krajine. Používanie angličtiny a švédčiny je často 

stavané do opozície a jazyky sú prezentované ako konkurenti. Tento pohľad sa s 
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postupom času vyvíja. V nasledujúcich kapitolách sa pokúsim tento diskurz čo 

najkomplexnejšie zhrnúť, pričom budem vychádzať hlavne z textov publikovaných v 

odbornom periodiku Språkvård, ktoré v prvom rade reprezentuje postoj expertov z rád 

Jazykového inštitútu, dáva však priestor aj jeho odporcom. Zameriam sa taktiež aj na 

ďalšie významné publikácie a v neposlednej rade na oficiálne dokumenty. 

  

3.1. Švédska Akadémia a jej konkurenti 

 Počiatky organizovanej starostlivosti o švédsky jazyk sa datujú do roku 1786, 

keď kráľ Gustaf III. podľa vzoru Francúzskej akadémie, založenej v roku 1635 

kardinálom de Richelieu, dal podnet k založeniu Švédskej akadémie (Svenska 

Akademien). Táto privátna inštitúcia, ktorej osemnásť členov potvrdených kráľom je 

vyberaných spomedzi spisovateľov, vzdelancov a šľachty, bola na prelome 18. a 19. 

storočia považovaná za nespochybniteľnú autoritu. Podľa stanov, inšpirovaných 

francúzskou predlohou, je jej poslaním „pracovať na čistote, sile a vznešenosti 

švédskeho jazyka“7. Na začiatku svojej činnosti sa Akadémia venovala najmä 

stabilizácii písomnej formy švédčiny, pričom v krátkom čase hlavne vďaka svojmu 

postaveniu dosiahla veľký pokrok.   

 Počas prvej polovice nasledujúceho storočia stáli v centre pozornosti 

jazykovedcov pravopis a gramatika, obzvlášť hojný výskyt variantov v ešte nie úplne 

ustálenom jazyku. Popri gramatike vydanej Akadémiou v roku 1836 vychádzajú v 

tomto období aj práce ďalších autorov, no všetky majú viac deskriptívny ako 

preskriptívny charakter (Teleman 2007: 50ff.). Švédčina sa stáva predmetom i jazykom 

výučby, preto je záujem o jazyk v tomto období v prvom rade spojený s rozvojom 

školstva. S rastúcou gramotnosťou obyvateľstva tak rýchlo rastie potreba jednotného 

pravopisu. V roku 1874 Akadémia vydáva prvý ročník zoznamu vybraných slov s 

názvom Zoznam slov Švédskej Akadémie (Svenska Akademiens ordlista)8, ktorý uvádza 

odporúčanú podobu pravopisu a má slúžiť aj ako didaktická pomôcka. Nie všetci však s 

preferovanými variantmi súhlasia. Uppsalskí akademici na čele A. Noreenom a J. A. 

Lundellom navrhujú, aby písomná forma slov viac odrážala ich zvukovú podobu, 

                                                 
7   V originále „arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet“, preklad J.Š., zdroj 

http://www.svenskaakademien.se/akademien/historia/mer_om_akademiens_historia; 29.5.2015. 
8
  Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) vychádza od roku 1874 v približne desaťročných intervaloch;  

najnovšie, trináste vydanie, je z roku 2006. Nejedná sa  o výkladový slovník, ale o vybraný zoznam slov 
reprezentujúci  pravopisnú normu. Publikácia vystupuje preskriptívne len vo vzťahu k pravopisu, nie však 
k výberu slov. Ten je založený na preferenciách používateľov, teda zoznam obsahuje najpoužívanejšie 
slová a ustaľuje ich pravopis. 
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lundský profesor E. Tegnér naopak presadzuje morfematický princíp. Hoci 

konzervatívni predstavitelia Akadémie nie sú zmenám naklonení, podarí sa v roku 1906 

v parlamente presadiť pravopisnú reformu v uppsalskom duchu, ku ktorej sa hlási 

väčšina pedagógov a verejne činných predstaviteľov tej doby. Prestíž Akadémie touto 

prehrou utrpí, a hoci je stále považovaná za najsilnejšiu jazykovednú inštitúciu, do 

jazykovej debaty začínajú čoraz výraznejšie zasahovať aj ďalšie hnutia či jednotlivci.  

Diskusia o pravopise a gramatike pokračuje aj v prvej polovici 20. storočia. 

Pedagógovia z ľudových vysokých škôl volajú po ešte radikálnejšom príklone k 

foneticky založenému pravopisu, no tento raz narazia nielen na odpor predstaviteľov 

Akadémie, ale aj vysokoškolských pedagógov a jazykových odborníkov, a ďalšie 

zmeny už nepresadia, hoci sa so svojím návrhom obrátia priamo na parlament. 

 S navrhovanými zmenami nesúhlasil ani uppsalský akademik Erik Wellander, 

najvplyvnejšia osobnosť tohto obdobia (porov.  Teleman 2007: 53-55). Wellander, hoci 

nebol členom Akadémie, sa angažoval vo všetkých aktuálnych jazykových otázkach, a 

aj keď sa mu nie vždy podarilo presadiť svoj názor, jeho príručka Správna švédčina 

(Riktig svenska, 1939) sa napriek konzervatívnym postojom rýchlo stala 

najrozšírenejšou gramatikou tejto doby. Wellander zastával názor, že jazyk má byť v 

prvom rade funkčný, a preto jasný, jednoduchý, ekonomický a, v prípade Švédska, 

švédsky. Kritizoval prehnané používanie cudzích či moderných slov a ľahostajný postoj 

mládeže k pravopisu a štylistike. Prostredníctvom novinových článkov a vystúpeniach v 

rádiu sa snaží priviesť obyvateľstvo k záujmu o jazykové otázky a aktívnemu prístupu k 

ich riešeniu. Veľkou mierou sa taktiež podieľal na založení Švédskeho jazykového 

inštitútu (Svenska språknändnen, 1944) a jeho ďalšej činnosti, ktorej sa bližšie budem 

venovať neskôr.   

 

3.2. Profesionalizácia starostlivosti o jazyk a vznik inštitúcií 

 S postupujúcou industrializáciou a modernizáciou krajiny sa starostlivosť o 

jazyk pomaly profesionalizuje a na prelome storočí sa do jazykovej debaty vracajú 

veľké inštitúcie. Švédska Akadémia síce naďalej vydáva gramatiky, slovníky a iné 

jazykovedné publikácie, no postupne sa prestáva v jazykových otázkach verejne 

angažovať a zameriava sa viac na kultúrne záležitosti. Od roku 1901 každoročne 

udeľuje Nobelovu cenu za literatúru a pomaly upúšťa od ambície aktívne určovať a 

presadzovať jazykovú normu. Vedúce postavenie tak zaujímajú novovzniknuté 

Terminologické centrum a hlavne už zmienený Švédsky jazykový inštitút, ktoré majú 
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byť schopné lepšie reagovať na potreby spoločnosti a riešiť aktuálne jazykové 

problémy. 

 

3.2.1. Terminologické centrum TNC 

 Podnet na založenie Terminologického centra TNC (Teknologiska 

nomenklaturcentralen, dnes AB Terminologicentrum TNC) v roku 1941 okrem 

jazykovedcov dali aj predstavitelia rýchlo sa rozvíjajúceho švédskeho priemyslu a 

odborníci z vysokoškolského prostredia9. Úlohou inštitúcie má byť rozvíjať švédsku 

terminológiu a umožniť tak v rámci švédskej spoločnosti efektívnu odbornú 

komunikáciu. Po vstupe Švédska do EÚ v roku 1995 sa rovnako dôležité stalo aj 

zosúladenie švédskej terminológie s terminológiou ostatných členských jazykov. Služby 

centra sú spoplatnené a tieto príjmy čiastočne pokrývajú prevádzkové náklady, no 

takmer od začiatku existencie je inštitúcia podporovaná aj štátom. 

 

3.2.2. Švédskeho jazykového inštitútu 

 O tri roky neskôr, v roku 1944, bol založený Švédsky jazykový inštitút  

(pôvodne Nämnden för svensk språkvård, neskôr premenovaný na Švédsky jazykový 

inštitút – Svensk Språknämnd, dnes Jazyková rada – Språkrådet, ktorej vzniku sa budem 

venovať neskôr). Pôvodným úmyslom bolo založiť medzinárodnú inštitúciu, ktorej 

úlohou bude dohliadať na jazyk vo Švédsku, Dánsku i Nórsku zároveň a rozvíjať 

jazykovú spoluprácu medzi škandinávskymi krajinami. Ukázalo sa však, že oveľa 

potrebnejšia je inštitúcia, ktorá bude dohliadať na samotnú švédčinu v rámci Švédska 

(Lindgren 2007: 8). Zakladajúcimi členmi boli viaceré dôležité organizácie: veľké 

univerzity, TNC, Švédske rádio, Klub publicistov, Klub švédskych spisovateľov a v 

neposlednom rade Švédska Akadémia.  

 Hoci sa v tomto období jednalo o neštátnu neziskovú organizáciu, od počiatkov 

jej existencie prevažnú časť nákladov na prevádzku pokrýval štátny príspevok. Ostatné 

výdaje sú pokryté príspevkami od sponzorov (súkromných osôb i inštitúcií) a z malej 

časti aj vlastným ziskom, plynúcim najmä z predaja populárno-náučného časopisu 

Språktidningen (Lindgren 2007: 24-25). Inštitút taktiež priebežne vydával publikácie s 

jazykovou tematikou, pričom sa jedná o texty odborného charakteru i o texty určené 

širokej verejnosti10. 

                                                 
9  Zdroj http://www.tnc.se/tnc-19351941.html; 29.5.2015. 
10   Kompletný prehľad dostupný na http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-
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 Poslaním Jazykového inštitútu bolo venovať sa výskumu a sledovať jazykovú 

situáciu v krajine, podporovať používanie štandardnej variety a radiť používateľom 

jazyka v prípade nejasností, rovnako ako podporovať jazykovú spoluprácu medzi 

škandinávskymi krajinami (Svensk språknämnd 2007: 181-186). Čoraz viac ľudí vo 

svojej profesii potrebovalo bezchybný jazykový prejav a Inštitút od svojich začiatkov 

dostával mnoho konkrétnych otázok, na ktoré spočiatku odpovedal v priamej  interakcii 

s pýtajúcim sa, v rokoch 1965-2008 aj prostredníctvom vlastného odborne zameraného 

časopisu Språkvård, kde experti dostávali priestor na vzájomnú diskusiu, a zároveň 

šancu sprostredkovať svoje názory na situáciu v krajine zainteresovanej verejnosti. Od 

roku 2008, v súvislosti s reštrukturalizáciou inštitútu, o ktorej bude reč neskôr, je toto 

periodikum nahradené masovejšie zameraným časopisom Språktidningen (Jazykový 

časopis), ktorého spojenie s Jazykovým inštitútom je už oveľa voľnejšie. Odborné 

diskusie o jazykových problémoch boli nahradené jednoduchšími textami o jazykových 

zaujímavostiach, ktoré však zaujmú širší okruh čitateľov.  

 

3.3. Nové výzvy – jasný jazyk úradov a mnohojazyčnosť 

 S ustálením švédskeho pravopisu a gramatiky sa postupne dostali do centra 

záujmu expertov ďalšie jazykové problémy. Začal byť kladený čoraz väčší dôraz na 

funkčnosť a zrozumiteľnosť jazyka, a taktiež začala byť reflektovaná zmena skladby 

obyvateľstva a v dôsledku toho aj jazykovej situácie v krajine.  

Pokračujúc v tradícii nastolenej Wellanderom, vyzýva od 70. rokov  Švédsky 

jazykový inštitút k modernizácii a zjednodušeniu jazyka úradov – klarspråk (jasný 

jazyk). Po viacerých publikáciách venovaných kritike príliš komplikovaného jazyka 

úradov, ktorému laici nerozumejú, ho v roku 1983 parlament poverí vypracovaním 

návrhu doporučených vylepšení, ktorý inštitút dokončí v roku 1988. Návrhy sú prijaté 

pozitívne a v roku 1991 vydáva štátna správa prvú jazykovú príručku pre určenú 

štátnym úradom. V spolupráci so Štátnym inštitútom pre osobný rozvoj (SIPU) 

prezentuje Jazykový inštitút  v roku 1993 ďalšie návrhy. Na ich základe je ešte v tom 

istom roku ustanovená Klarspråkgruppen - interné oddelenie vlády, ktoré má za úlohu 

dohliadať na implementáciu navrhnutých zmien. 

 Do pozornosti sa pomaly dostávajú aj dlho prehliadané jazyky národnostných 

menšín a iných skupín v krajine. Ako prvá je v roku 1981 oficiálne uznaná švédska 

                                                                                                                                               
utgivning/sprakliga-publikationer/svenska-spraknamndens-skriftserie.html; 29.5.2015. 
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znaková reč ako “jazyk hluchonemých“, následkom čoho je v nej od roku 1983 

poskytované aj vyučovanie. Celkovo je ale postoj švédskej politiky voči menšinám a 

prisťahovalcom napriek ich rýchlo rastúcemu počtu dlho skôr odmietavý. Až so 

vstupom do EÚ v roku 1995 sa Švédsko v súlade s jej oficiálne deklarovanou politikou, 

ktorej cieľom je zachovať multikulturalitu, začína venovať aj ďalším jazykom na 

svojom území, najmä jazykom piatich národnostných menšín s dlhou históriou pobytu 

na švédskom území: Fínom, Sámom, Meänkieli, Rómom a Židom. V roku 1999 sú 

podľa vzoru EÚ ratifikované konvencie o menšinových jazykoch a päť vyššie 

uvedených získava oficiálny status minoritného jazyka, s čím je spojené aj právo tieto 

jazyky používať pri komunikácii s úradmi. Tieto a ďalšie práva sú uzákonené v roku 

2010 (SF 2009: 724).  

 Novodobých imigrantov sa však tieto kroky netýkajú. Právo na používanie 

materského jazyka v škole a pri komunikácii s úradmi im je priznané až zavedením 

jazykového zákona v roku 2009 (SF 2009: 600), ktorému sa budem venovať v ďalšej 

časti.  

 

3.4. Prvé hodnotenie vplyvu angličtiny - svengelska 

 Na rozdiel od jazykov národnostných menšín a prisťahovalcov má angličtina, 

ktorá   od začiatku 20. storočia začína prenikať do švédskej spoločnosti, vysokú prestíž. 

Je to jazyk populárnych USA a zároveň lingua franca v oblasti zábavy, vzdelania, vedy 

a výskumu. V 50. rokoch je jej rozšírenie už skutočne masívne a zanecháva vo švédčine 

stopy, ktoré si čoskoro povšimnú laici i odborníci. Keďže najmenej stabilná zložka 

jazyka je slovná zásoba, začne sa vplyv angličtiny najskôr prejavovať vo forme 

výpožičiek. Hoci sú názory na ne medzi laikmi i odborníkmi nie sú jednotné, vo 

všeobecnosti nie sú prijímané veľmi kladne a pre používanie anglických slov vo 

švédskom kontexte sa presadí výraz svengelska s negatívnymi až hanlivými 

konotáciami (porov.  Salö 2012: 28). 

 Aj keď sa v diskurze o jazyku vyskytujú reakcie na angličtinu pomerne často, 

nevenujú experti tejto problematike spočiatku zvláštnu pozornosť, resp. vyjadrujú sa v 

rámci snahy o kultiváciu jazyka súčasne aj k ďalším jazykovým problémom, napr. 

odchýlkam od noriem či používaniu nesprávnych foriem slov alebo neprimeraného 

štýlu. Napríklad Ståhle (1965) v prvom čísle časopisu Språkvård predstavuje činnosť 

Jazykového inštitútu ako úsilie o zušľachtenie a kultiváciu jazyka, rovnako ako aj o 

ochranu pred "nežiaducimi novotami". Angličtinu však explicitne nemenuje a z celého 
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textu je jasné, že pod týmto výrazom nemyslí len anglicizmy. 

 

3.5. Angličtina ako hrozba  

 Do pozornosti švédskych jazykových expertov sa angličtina dostáva až v 

priebehu 80. rokov. V centre pritom naďalej stojí slovná zásoba, konkrétne strach zo 

škodlivého vplyvu angličtiny na švédčinu. Objektom kritiky je najmä skutočnosť, že 

anglické slová nezapadajú do švédskeho systému a vznikajú problémy s výslovnosťou, 

pravopisom, slovotvorbou i gramatikou – problematická je napr. tvorba množného čísla 

u substantív či konjugácia slovies. 

 Jazyková konferencia usporiadaná Jazykovým inštitútom a ďalšími 

kompetentnými inštitúciami v roku 1985 bola celá venovaná vplyvu angličtiny na 

švédčinu. Vybrané príspevky boli následne publikované v Språkvård 1986/1. Je tu 

prezentovaná situácia vo viacerých oblastiach11: každodenný jazyk, jazyk médií, jazyk 

vedy a vzdelania - no prakticky len na lexikálnej úrovni. Vo všetkých prípadoch sa 

experti zhodujú na tom, že podiel angličtiny je znepokojivo veľký prakticky vo 

všetkých zo skúmaných oblastí. Sú si taktiež vedomí, že tento vývoj, spojený s 

globalizáciou a silným postavením USA, v tejto fáze už nie je možné zastaviť, preto 

radšej navrhujú spôsoby, ako začleniť anglicizmy do švédskeho jazykového systému 

(napr. Westman 1986). Niektorí však túto situáciu pokladajú len za prvý krok na ceste k 

úpadku švédčiny. Napríklad Manberg (1986) je typickým reprezentantom obavy, že 

používanie anglických slov namiesto švédskych môže postupne viesť k zmenšovaniu 

švédskej slovnej zásoby a následne až k jazykovej smrti. 

 Podobný názor zastáva Chrystal (1986) vo svojom článku o plánovanom 

výskume používania anglicizmov v médiách, ktorý bol publikovaný hneď v ďalšom 

čísle Språkvård. Chrystal poukazuje na to, že hoci sa výpožičky – z rôznych jazykov, 

angličtinu nevynímajúc - vo švédčine vyskytovali aj v minulosti, je súčasná situácia 

výnimočná tým, že anglicizmy zasahujú takmer všetky oblasti jazyka. Hoci vo svojom 

texte označuje angličtinu ako „hrozbu“ (hotet), zároveň upozorňuje, že problematika 

nebola dostatočne preskúmaná a následky vplyvu angličtiny na švédčinu nie je možné s 

istotou predpokladať. Zvolený výraz však jasne naznačuje autorkine očakávania.  

 Ohrozenie jazyka býva naviac často interpretované aj v rámci širších súvislostí. 

                                                 
11  Výraz doména (domän) sa v textoch ešte nevyskytuje, v rovnakom zmysle sa používa område - 

oblasť. 
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Napríklad Ljung (1988) nepovažuje anglické výpožičky za priame ohrozenie 

jazykového systému švédčiny, ale za nepriame ohrozenie národnej identity. Predpovedá, 

že dominantný jazyk, teda angličtina, bude postupne utláčať slabší jazyk, teda švédčinu, 

ktorú bude mladšia generácia postupnom času ovládať čoraz menej, až jazyk nakoniec 

prestane existovať s vymretím staršej generácie. 

 Autori vo svojich textoch často otvorene priznávajú, že sa nedá s istotou 

predpovedať, ako sa situácia v budúcnosti vyvinie. Skutočný stav naviac nie je 

dostatočne preskúmaný a k dispozícii je len niekoľko výskumov prevažne 

kvantitatívneho charakteru. Postoj jazykových expertov voči anglickému vplyvu na 

švédsky jazyk je však v zásade negatívny, predpokladajú preto, že vplyv angličtiny 

v budúcnosti rapídne porastie a švédčine to uškodí.  

 

3.6. Problematizácia internacionalizácie a strata domén 

 V roku 1987 preberá vedenie Jazykového inštitútu Ulf Teleman, profesor v 

odbore škandinávskych jazykov a spoluautor gramatiky vydanej Švédskou akadémiou. 

Teleman mal dobrý prehľad o tendenciách vtedajšej lingvistiky a vniesol do 

problematiky nový uhol pohľadu. Jeho prednáška zo stretnutia škandinávskych 

jazykových expertov v roku 1988 (publikovaná ako Teleman 1989) vzbudila medzi 

odbornou verejnosťou veľký ohlas. Teleman sa na rozdiel od svojich predchodcov 

nesústredí iba na korpus jazyka, ale aj jeho status. Poukazuje na postupujúcu 

europeizáciu12 a globalizáciu a s tým súvisiace predpokladané zhoršenie postavenia 

menších európskych jazykov, ku ktorým škandinávske jazyky patria. Ako možné 

riešenie vidí hlavne intenzívnejšiu spoluprácu medzi škandinávskymi krajinami, ktoré 

tak v globalizovanom anglickojazyčnom prostredí môžu dosiahnuť lepšie postavenie. 

 Telemanova prednáška odštartovala novú etapu nahliadania na vzťah švédčiny a 

angličtiny.  Kritika anglicizmov síce naďalej pokračuje, no experti sa na situáciu čoraz 

viac zameriavajú z novonastolenej perspektívy. Svanlund a Westman vo Språkvård 

1991/4 nadväzujú na Telemanovu myšlienku a predpovedajú zhoršenie postavenia 

švédčiny po vstupe do EÚ. Okrem oslabenia jazyka  taktiež poukazujú na oslabenie 

švédskej autonómie: 

 

                                                 
12 Debaty o pristúpení Švédska k EÚ vrcholia práve začiatkom 90. rokov. Názory miestnych politikov 

boli značne rozporuplné, nakoniec rozhodli obyvatelia v referende v roku 1994. Pre vstup sa vyjadrila 
tesná väčšina (52,7% oprávnených voličov). Švédsko je platným členom EÚ od 1. januára 1995. 
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Je možné, že švédčina sa bude v situáciách, ktoré sú pre švédsku spoločnosť rozhodujúce, používať čoraz 
menej. Dôležité rozhodnutia budú robené v zahraničí na základe jednaní, ktoré sa veľmi pravdepodobne 
nebudú odohrávať po švédsky. Toto sa rovnako týka politickej aj ekonomickej sféry. Ani v prípade, že  
budú zákony a predpisy preložené do švédčiny, nie je isté, že sa Európsky súdny dvor bude v prípade 
konfliktu riadiť švédskym textom.13  
 
 V roku 1992 vychádza v Språkvård ďalší Telemanov text v podobnom duchu. 

Článok „Vyhliadky švédčiny v integrovanej Európe“ (Det svenska riksspråkets utsikter i 

ett integrerat Europa) zanechal ešte silnejší dojem ako predchádzajúci príspevok. Po 

prvý raz je v ňom aplikovaný koncept domén na švédsku situáciu, čo  autorovi 

umožnilo konkrétne uchopiť predstavu ohrozenia jazyka. Celkové vyznenie článku je 

pomerne pesimistické nielen čo sa týka budúcnosti švédčiny a malých európskych 

jazykov, ale aj národnej kultúry a celkovej autonómie členských štátov EÚ. Teleman 

predpokladá, že napriek ambicióznym plánom bude postupne od prekladov a tlmočenia 

z praktických a ekonomických dôvodov upustené a presadí sa spoločná lingua franca, 

ktorou bude angličtina. Na príklade štyroch domén – školstva a vedy, politiky a štátnej 

správy, kultúry a zábavného priemyslu a obchodu – ukazuje, že angličtina už prenikla 

do švédskej spoločnosti veľmi hlboko a v budúcnosti bude jej vplyv len silnejší. Tento 

vývoj, ktorý je najmä dôsledkom internacionalizácie, nie je možné zastaviť, a 

pravdepodobne povedie k postupnému oslabovaniu postavenia švédčiny, až jazyk 

uvedené domény úplne stratí a vyvinie sa švédsko-anglická diglosia, v ktorej bude 

švédčina figurovať ako jazyk s nižšou prestížou. Teleman síce uznáva, že výpožičky 

môžu byť pre jazyk problematické, no dodáva, že nemusia existenciu jazyka 

nevyhnutne ohroziť. Skutočný problém podľa neho predstavuje práve strata domén 

(förlust av funktionsdomäner). Hoci je švédčina pevne etablovaný a podrobne popísaný 

jazyk, ktorého postavenie je stále dostatočne silné a nehrozí mu jazyková smrť, je 

potrebné si uvedomiť, že situácia  sa postupne mení a začať riešiť možné problémy 

predtým, ako bude neskoro. 

 Prostredníctvom konceptu straty domén dal Teleman dovtedy len abstraktnej 

predstave ohrozenia jazyka konkrétnu podobu, ktorú naviac zasadil do aktuálneho 

politického a spoločenského kontextu. Myšlienka sa rýchlo udomácnila nielen vo 

Švédsku, ale aj v ostatných škandinávskych krajinách. Strata domén sa počas 

nasledujúcich rokov stala predmetom mnohých príspevkov a diskusií na švédskych i 

                                                 
13 V origináli: Svenska språket kan komma att användas allt mindre i sammanhang som är avgörande 

för det svenska samhällslivet. Viktiga beslut kommer att fattas utanför landets gränser, efter 
förhandlingar knappast fört på svenska. Det gäller det politiska livet lika väl som det ekonomiska. 
Även om lagar och regler översatts till svenska är det inte säkert att den svenska lagtexten är den som 
EG-domstolen dömer efter i en eventuell tvist. Preklad J.Š. 
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škandinávskych jazykových konferenciách (porov.  Salö 2012: 33).  

 Na to, že situácia švédčiny nie je ojedinelá, poukázal Hyltenstam (1999) 

v príspevku „Švédčina z perspektívy menšinového jazyka“ (Svenskan i 

minoritetsspråksperspektiv). Podľa najnovších výskumov je totiž ohrozená väčšina z 

približne 6000 živých svetových jazykov. Postavenie švédčiny v rámci Švédska je v 

tomto smere naopak veľmi dobré, pretože sa jedná o dôkladne popísaný jazyk s 

dostatočne silnou pozíciou a dostatočne vysokým počtom používateľov. V rámci 

Európy, či konkrétnejšie EÚ, je však švédčina len jedným z mnohých menšinových 

jazykov, a postupne ustupuje dominantným jazykom, hlavne angličtine. Hyltenstam 

však podotýka, že internacionalizácia niektorých domén, hlavne vedy, výskumu a 

obchodu, nemusí nevyhnutne znamenať, že švédčina úplne ustúpi angličtine. To by sa 

stalo až vtedy, ak by sami Švédi medzi sebou v rámci týchto domén začali komunikovať 

v angličtine, čo v momentálnej situácii nehrozí. 

 

3.7. Návrhy prvých opatrení na ochranu švédčiny 

 Hyltenstamov pohľad je však ojedinelý, a medzi odborníkmi jasne prevažuje 

názor, že švédčina je ohrozená a je potrebné podniknúť kroky na jej záchranu, kým nie 

je neskoro. Takmer vo všetkých textoch z prelomu storočí, venujúcich sa tejto 

problematike, sa dočítame, že domáci jazyk je ohrozený (hotat) a je potrebné ho 

podporovať (främja) a chrániť (värna), pretože postupne stráca domény v prospech 

angličtiny. Stále viac sa ozývajú hlasy volajúce po komplexnej jazykovej politike 

a poistení postavenia švédčiny zákonom. 

 Teleman a Westman v roku v Språkvård 1997/2 prezentujú na túto tému 

rozsiahlu úvahu. Poukazujú na čoraz výraznejší podiel angličtiny v rámci ekonómie, 

vedy, politiky a administratívy, čo považujú za priame ohrozenie životaschopnosti 

švédčiny. Funkčnosť švédčiny ako hlavného jazyka Švédska je podľa nich potrebné 

zachovať hlavne z dvoch dôvodov. Zavedenie diglosie by v prvom rade znamenalo 

obmedzenie demokracie, pretože dosiahnutie plne rozvinutej dvojjazyčnosti celého 

obyvateľstva trvá veľmi dlho. Počas tejto doby by boli obyvatelia, neovládajúci 

angličtinu na dostatočnej úrovni, vylúčení zo spoločenského diania, prípadne by sa na 

ňom mohli podieľať len vo veľmi obmedzenej miere. Vzhľadom na to, že kultúra a 

jazyk sú úzko prepojené, je ďalším dôsledkom pravdepodobný zánik multikulturality.   

 Teleman a Westman vidia možnú záchranu v zavedení centrálneho jazykového 

plánovania (hlavne statusového), podporovaného vládou a umocneného zákonmi. 
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Odvolávajú sa pritom na klasické teórie, predstavené v úvode tejto práce, pričom 

jazykovú politiku považujú za spôsob ako zabezpečečiť demokracia a rovnoprávnosť 

obyvateľstva z hľadiska používania jazyka. Za najdôležitejšie považujú tieto dva body 

(s. 14):  

 

− Švédčina má byť v rámci Švédska kompletným jazykom – čo znamená, že má 

byť použiteľná v rámci všetkých domén bez toho, aby bolo potrebné akokoľvek 

zjednodušovať obsah výpovede. Táto požiadavka sa týka hlavne prírodných 

vied, technických odborov, medicíny a pod. – má tak byť zaručené, že aj ľudia s 

nižším vzdelaním budú mať prístup k informáciám, čo je v súlade so zásadami 

demokratickej spoločnosti.  

 

− Švédčina má naďalej zostať nosným jazykom spoločnosti (samhällsbärande) v 

rámci Švédska i EÚ.  Na jednej strane je tu jazyk chápaný ako symbol kultúry, 

na druhej strane ako  jednotiaci jazyk modernej švédskej spoločnosti, ktorej 

členovia majú často iný materský jazyk. 

 

3.8. Návrh akčného plánu na podporu švédskeho jazyka  

 Hoci sa diskusie o postavení švédčiny spočiatku odohrávali len medzi 

jazykovými odborníkmi,  táto téma sa na začiatku 90. rokov dostala aj do sféry záujmu 

politikov. Prispel k tomu hlavne vstup Švédska do EÚ v roku 1995. Politici sa pritom 

explicitne odvolávali na vyššie zmienené obavy akademikov a prebrali ich obavy z 

ohrozenia jazyka (porov.  Milani 2007: 25). V roku 1997 nakoniec vláda prišla k záveru, 

že je skutočne potrebné podniknúť kroky na ochranu švédčiny, a poverila Jazykový 

inštitút vypracovaním zhodnotenia aktuálnej situácie a navrhovaných riešení. Experti 

tak dostali možnosť navrhnúť plán celonárodnej jazykovej politiky, ktorú by vláda v 

prípade schválenia mohla vďaka moci, ktorou disponuje, implementovať.  

 Jazykový inštitút dostal za úlohu vypracovať návrh programu v duchu boja proti 

ohrozeniu švédčiny – jeho cieľom malo doslova byť „podporiť švédsky jazyk“ (främja 

svenska språket). Dokument bol odovzdaný v marci nasledujúceho roku pod názvom 

Návrh akčného plánu na podporu švédskeho jazyka (Förslag till handlingsprogram för 

att främja svenska språket)14. Dokument vychádza zo spomenutého textu Telemana a 

                                                 
14 Dostupné on-line http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.4aec91b2145652 
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Westman, ktorí boli v tom čase v rámci Jazykového Inštitútu sami činní. Za 

najdôležitejšie je tak opäť považované zachovanie švédčiny ako nosného jazyka 

spoločnosti, rovnako ako jej úplnosti (samhällsbärande och komplett språk, s. 1), čo má 

byť docielené prostredníctvom uzákonenia jej postavenia. Návrh taktiež obsahuje 

odporúčania, ako jazyk podporiť vo vybraných oblastiach (doménach)15: 

 

− politika a administratíva (v rámci Švédska i EÚ) – švédčina má zostať 

oficiálnym jazykom EÚ 

− pracovný život a obchod – dôležité dokumenty ako pracovné zákony či zákony 

týkajúce sa spotrebiteľov, rovnako ako napr. patenty či návody na použitie majú byť 

dostupné vo švédčine 

− vyššie vzdelanie a výskum – jazyk základného stupňa vyššieho vzdelania má 

byť švédčina, čo znamená, že aj pedagógovia musia ovládať švédčinu na 

zodpovedajúcej úrovni; znalosti švédčiny na úrovni gymnázia majú byť vyžadované pre 

vysokoškolské štúdium; záverečné práce, písané v cudzom jazyku, majú obsahovať 

švédske zhrnutie 

− školstvo – švédčina má byť vyučovacím jazykom na úrovni základného a 

stredného vzdelania; v prípade bilingválneho vzdelávania majú byť zachované 

vyjadrovacie schopnosti vo švédčine na zodpovedajúcej úrovni 

− rozhlas a televízia: v rámci programu má byť zaradený dostatočne veľký podiel 

relácií vo švédčine 

 

 Dokument bol prezentovaný parlamentu a stretol sa s priaznivým ohlasom, no 

nenasledovala žiadna bezprostredná akcia. O rok neskôr, v roku 1999, sa však vláda 

zhodla na tom, že na jazykovej politike sa musí ďalej pracovať, a priznali Jazykovému 

inštitútu vyššie dotácie.   

 

3.9. Návrh akčného plánu Mål i mun  

 V roku 2000 bola z vládou vybraných jazykových expertov ustanovená Jazyková 

komisia (Språkkomittén), ktorá mala s ohľadom na návrh Jazykového inštitútu 

vypracovať komplexný program na podporu švédčiny. Ten bol odovzdaný v  roku 2002 
                                                                                                                                               

40e191bbd/1399380484217/F%C3%B6rslag-till-handlingsprogram-1998.pdf; 29.5.2015. 
15 Hoci sa domän a domänförlust v súvislosti s ohrozením švédčiny rýchlo etablovali, je v tomto 

dokumente namiesto termínu doména použitý výraz (användnings)område – oblasť používania 
(jazyka). 
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pod názvom Mål i mun16 (SOU 2002: 27). Potreba akčného plánu na podporu švédčiny 

je tu zdôvodnená nasledovne (s. 21):  

 
− Angličtina získala veľmi silné medzinárodné postavenie a tým pádom sa v rámci 

Švédska stáva čoraz dôležitejším jazykom. 

− Vďaka prisťahovalectvu a uznaniu piatich jazykov ako oficiálnych jazykov 

národnostných menšín sa  Švédsko sa stalo mnohojazyčnou krajinou. 

− Na správne použitie jazyka sú spoločnosťou kladené  čoraz väčšie nároky.  

 
 Hoci sa dokument venuje všetkým jazykom na švédskom území, vychádza 

hlavne z teórie o strate domén v prospech angličtiny, ktorý má za následok oslabenie 

postavenia švédčiny. Menšinové jazyky ani jazyky prisťahovalcov opäť nie sú 

vzhľadom na ich nízku prestíž považované za hrozbu. Ako rámcové ciele jazykovej 

politiky sú navrhnuté tieto body: 

 

− Švédčina má byť kompletným jazykom a zároveň nosným jazykom spoločnosti. 

− Jazyk úradov má byť kultivovaný, jednoduchý a jasný. 

− Všetci majú právo na prístup k jazyku: k švédčine, svojmu materskému jazyku a 

 cudziemu jazyku. 

 

 Samostatným bodom je uzákonenie statusu švédčiny – jej postavenie nemá byť 

súčasťou ústavy, čo odporuje švédskej tradícii, ale má byť poistené špeciálnym 

zákonom. Zároveň má byť pri všetkých politických rozhodnutiach braný ohľad na ich 

jazykový dopad, na čo majú dohliadať inštitúcie v spolupráci s expertmi (s. 33). 

 Hoci parlament uznal potrebu opatrení na podporu švédčiny a dokonca prejavil 

o prijatie zákonu záujem, nebol po zvážení kritických ohlasov od rôznych 

kompetentných inštitúcií  tento akčný plán prijatý. Za problematickú bola označená 

hlavne nejednoznačná interpretácia jednotlivých bodov a chýbajúce stanovenie 

konkrétnych sankcií za porušenie zákona. Ďalším sporným bodom bola požiadavka, aby 

švédčina slúžila ako oficiálny jazyk aj v rámci medzinárodnej komunikácie (porov.  

SOU 2008: 26ff.).  

 

                                                 
16 Doslova „jazyk v ústach“. Jedná sa o slovnú hračku - názov je zároveň idiom s významom mať 

schopnosť hovoriť, ovládať jazyk, vyjadriť sa.  



40 
 

3.10. Návrh zákona Bästa språket 

 Napriek odmietnutiu však tento dokument neupadol do zabudnutia, pretože 

obsahoval veľmi obsiahlu analýzu jazykovej situácie vo Švédsku a poskytoval tak dobré 

východisko pre ďalšie úvahy. V rámci vlády bola vytvorená skupina, ktorá v roku 2005 

na jeho základe vypracovala návrh jazykovej politiky s názvom Najlepší jazyk – 

spoločná švédska jazyková politika (Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik; 

proposition 2005/06: 2). Inšpirácia Mål i mun je explicitne priznaná, nový akčný plán 

však s jazykovým zákonom úmyselne nespája žiadne sankcie a vypúšťa viaceré sporné 

body, napr. nepožaduje výlučné používanie švédčiny v rámci oficiálnej komunikácie. 

Program bol parlamentom v decembri toho istého roka schválený a švédska jazyková 

politika oficiálne dostala štyri ciele (fyra språkpolitiska mål), ktoré dodnes určujú jej 

smerovanie: 

 

− švédčina má byť hlavným jazykom Švédska 

− švédčina má byť kompletným a nosným jazykom spoločnosti 

− jazyk úradov má byť kultivovaný, jednoduchý a jasný 

− všetci majú právo na prístup k jazyku: k švédčine, svojmu materskému jazyku a 

 cudziemu jazyku 

 

  Zaujímavé je, že hoci parlament dal jasne najavo záujem o vypracovanie 

jazykovej politiky a sám sa na ňom aktívne podieľal, bol aj tento návrh prijatý len 

tesnou väčšinou – 147 poslancov hlasovalo za a 145 proti (SOU 2008: 26, s. 68).  

Možné vysvetlenie je obava zo spojenia jazyka a národnosti, čo by mohlo mať za 

následok rozkol spoločnosti. S oficiálnym statusom jazyky naviac dostanú hierarchické 

usporiadanie, čo by mohlo byť vnímané ako krok proti národnostným menšinám 

(Milani 2007). Autori návrhu sa však voči takémuto pojatiu explicitne vymedzujú: 

„Cieľ [zákona] nie je v protiklade s mnohojazyčnou spoločnosťou. […] Je výhodné 

ovládať viaceré jazyky a mať o nich informácie. Silný spoločný jazyk umožňuje naplno 

využiť rozmanitosť jazykov a kultúr v krajine17“  (prop. 2005/06: 2, s. 16).  

 

 

                                                 
17 V origináli: Målet står inte i motsatsförhållande till ett mångspråkigt samhälle. […] Kunskaper i och 

om flera språk är en stor tillgång. Ett stakrt gemensamt språk menar vi ger förutsättningar för att fullt 
ut kunna dra nytta av den mångfald i språk och kulturer som finns inom landet.  Preklad J.Š. 
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3.11. Jazykový zákon  

 V roku 2008 bol vláde predložený finálny návrh zákona s názvom Jazyk pre 

všetkých – návrh jazykového zákona (Språk för alla – förslag till språklag, 

2008/09:153), ktorý bol následne schválený a vstúpil do platnosti ako jazykový zákon 

(språklag) 1. júla 2009 (SF 2009: 600; kompletné originálne znenie a preklad Príloha 

č.1).  

Zákon je určený štátnym inštitúciám, nie je však žiadnym spôsobom záväzný pre 

občanov či súkromné inštitúcie. Spadá do kategórie tzv. rámcových zákonov (ramlag), 

obsahuje teda len ciele, princípy a odporúčania, podľa ktorých sa možno riadiť v 

konkrétnych prípadoch (SOU 2008: 26, s. 58). Jedná sa pritom o formu zákona s 

relatívne nízkou právnou silou, čo je zakomponované aj v jeho samotnom znení: v 

prípade, že sa vyskytne konflikt medzi odporúčaniami v jazykovom zákone a iným 

zákonom či nariadením, je možné riadiť sa iným zákonom bez ohľadu na jazykový 

zákon.  

 Zákon sa zaoberá vybranými oblasťami používania jazyka (termín doména je 

v ňom opäť nahradený samhällsområde) a určuje princípy, podľa ktorých by sa 

inštitúcie pri komunikácii s obyvateľmi mali riadiť. Jeho cieľom je „definovať 

postavenie a používanie švédčiny a ostatných jazykov vo švédskej spoločnosti, rovnako 

ako chrániť o švédčinu, mnohojazyčnosť vo Švédsku a prístup jednotlivcov k jazyku18.“  

Hoci v centre pozornosti stojí švédčina, venuje sa dokument situácii všetkých jazykov 

v krajine. Podľa jeho celkového vyznenia tak nie je cieľom uzákonenia statusu švédčiny 

len samoúčelne posilniť jej postavenie, ale vytvoriť mnohojazyčnú spoločnosť, kde má 

každý právo na prístup k svojmu jazyku, a v ktorej bude švédčina fungovať ako 

spoločný, jednotiaci prvok (§4, §5 a §14). Švédčina je tu preto úmyselne označená ako 

hlavný jazyk (huvudspråk), čo naznačuje, že sa síce jedná o najdôležitejší jazyk krajiny, 

ale že v nej zároveň existujú a sú dôležité aj iné jazyky (Språkrådet 2011: 11).    

Aby švédčina túto úlohu mohla (naďalej) plniť, je samozrejme potrebné zachovať 

jej úplnosť a funkčnosť vo všetkých oblastiach spoločnosti. V zákone je preto 

obsiahnuté aj korpusové plánovanie. Podľa §6 a §12 sú za rozvoj a používanie švédčiny 

priamo zodpovedné štátne inštitúcie, verejní činitelia a úrady. Hoci sa zákon o oslabení 

jazyka explicitne nezmieňuje, posilňuje taktiež postavenie švédčiny v niektorých 

                                                 
18    V origináli: Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det 

svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige 
samt den enskildes tillgång till språk. Preklad J.Š.  
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z diskutovaných oblastí (domén): súdnictve, štátnej správe a v rámci medzinárodnej 

komunikácie (§10, §13).  

Veľmi všeobecná formulácia je hlavný dôvod, prečo vo svojej konečnej podobe nie 

je spojený so žiadnymi sankciami. Spôsob formulácie sa však odvíja od celkového 

postoja k formulácii zákonov o jazyku – funkcia zákona má byť viac symbolická ako 

skutočne regulujúca jazykovú situáciu (porov.  SOU 2008: 26, s. 209-211).  

 Jediná možnosť, ako postupovať v prípade porušenia jazykového zákona, je 

podanie oficiálnej sťažnosti u parlamentného ombudsmana (justitieombudsman – JO)19, 

ktorý prípad preskúma. Ak príde k záveru, že zákon bol skutočne porušený, môže JO 

dotyčnú organizáciu napomenúť či (verejne) kritizovať. Spravidla tu jeho aktivita končí 

a prípadu sa bez ďalších podnetov už ďalej nevenuje, čo je v súlade s celkovým 

spôsobom jeho práce. Predpokladá sa totiž, že inštitúcia podnikne potrebné kroky a 

nedostatok odstráni (Språkrådet 2011: 8). Kritika JO je totiž v rámci švédskej 

spoločnosti braná veľmi vážne a inštitúcie na ňu reagujú 20.  

Ambíciou zákona v takomto znení ostatne ani nie je pôsobiť v konkrétnych 

prípadoch. Jeho funkcia je hlavne symbolická – má vzbudiť povedomie o jazykových 

problémoch. Jazykoví používatelia si majú sami uvedomiť, že každý jeden z nich je 

zodpovedný za zachovanie švédčiny, prísť k presvedčeniu, že je správne ju používať 

a vziať na seba túto zodpovednosť.  

 

3.12. Vznik Jazykovej rady  

 Prijatie jazykového zákona taktiež súvisí s reštrukturalizáciou inštitucionálnej 

starostlivosti o jazyk, ktorá sa uskutočnila v roku 2006. Jazykový inštitút, ktorý od tohto 

roku nesie názov Jazyková rada (Sprakrådet), Skupina pre jasný jazyk 

(Klarspråksgruppen), Švédskofínsky inštitút (Sverigefinska Institutet) a Inštitút pre 

jazyk a kultúrne dedičstvo (Språk- och folkminnesinstitutet) boli zlúčené do štátnej 

inštitúcie s názvom Inštitút pre jazyk a kultúrne dedičstvo (Institutet för språk och 

folkminnen), ktorá spadá pod ministerstvo kultúry. Cieľom tohto kroku je zastrešiť 

všetky inštitúcie pracujúce s jazykom v jednej organizácii a uľahčiť tak vzájomnú 

komunikáciu a spoluprácu. Aktuálnym jazykovým otázkam sa ale venuje len jedna časť, 

                                                 
19 Justitieombudsman (skrátene JO) - parlamentný ombudsman; oddelenie v rámci parlamentu, ktoré je 

súčasťou kontrolného aparátu štátnych inštitúcií. Jeho úlohou je dohliadať na to, aby úrady ku 
každému človeku pristupovali v súlade s platnými zákonmi. Zdroj: http://www.riksdagen.se/Sa-
funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Justitieombudsmannen/; 29.5.2015.   

20   Príloha č. 3: Rozhovor s J.S., 167.  



43 
 

Jazyková rada, teda bývalý Jazykový inštitút. Ďalšie sa zaoberajú dialektmi, ľudovou 

kultúrou a hudbou či onomastikou a etymológiou.  

 V súvislosti s rozšírením zodpovednosti Jazykovej rady na všetky jazyky vo 

Švédsku sa inštitúcia zväčšila a v súčasnosti má dvadsať zamestnancov21, z toho 

sedemnásť jazykových expertov: deväť na švédčinu, troch na švédsky znakový jazyk, 

dvoch na fínčinu, dvoch na rómčinu a jedného na jidiš. Nemá teda k dispozícii expertov 

na dva menšinové jazyky – tornedalskú fínčinu (meänkieli) a sámčinu.  Medzi jej 

zamestnancov ďalej patrí inšpektorka, ktorá dohliada na uplatňovanie jazykového 

zákona, vedúci projektu internetového slovníka Lexin a jedna administratívnu sila.  

 V súčasnosti (marec 2015) nemá Jazyková rada žiadneho predsedu. Obe 

posledné predsedníčky opustili úrad predčasne, čo naznačuje, že integrácia do väčšieho 

celku nie je úplne bezproblémová. Špekulácie o tom, že Ann Cederberg (2013/2014) 

opustila úrad predčasne kvôli interným nezhodám s vedením Inštitútu pre jazyk a 

kultúrne dedičstvo, však Cederberg sama poprela a svoj odchod vysvetlila inou, 

lákavejšou pracovnou ponukou22.  

 Jej predchodkyňa Lena Ekberg (2009/2012) naopak svoj odchod otvorene 

pripisuje nezhodám s vedením inštitútu, ktorý požaduje ešte väčšiu integráciu Jazykovej 

rady, teda aby rada prestala vystupovať ako samostatný “úrad v úrade“, ale aby celý 

inštitút vystupoval jednotne. Podľa Ekberg však má Jazyková rada byť schopná jednať 

samostatne a efektívne, čo v prípade, keď nebude dostatočne v povedomí verejnosti, 

nebude možné23. Definitívnou príčinou jej odchodu bol konflikt ohľadne internetových 

stránok, prostredníctvom ktorých sa Jazyková rada zviditeľňuje a informuje obyvateľov 

krajiny o svojej činnosti. Pôvodne mala rada vlastnú, veľmi obsiahlu stránku 

www.sprakradet.se. Vedenie inštitútu ale rozhodlo o  jej zlúčení so stránkami ostatných 

častí, čím je však podľa Ekberg zhoršená viditeľnosť rady a tým aj možnosť 

ovplyvňovať jazykovú situáciu v krajine. Podľa vedenia inštitútu je však dôležitejšie 

zachovať navonok jednotné vystupovanie24. Od roku 2014 tak funguje nová, jednotná 

stránka www.sprakochfolkminnen.se. Jazyková rada však naďalej samostatne 

komunikuje s obyvateľmi krajiny prostredníctvom sociálnych médií (napr. vlastnou 

stránkou na Facebooku www.facebook.com/Sprakradet).  

 Aj ako súčasť veľkej štátnej inštitúcie sa však Jazyková rada naďalej musí 

                                                 
21 Zdroj http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet/personal.html; 29.5.2015. 
22 Zdroj http://spraktidningen.se/blogg/ann-cederberg-darfor-slutar-jag-pa-sprakradet; 29.5.2015. 
23 Zdroj http://spraktidningen.se/blogg/darfor-lamnar-lena-ekberg-sprakradet; 29.5.2015. 
24 Zdroj http://www.svd.se/kultur/sprakradets-chef-hoppar-av_6926489.svd; 29.5.2015. 
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potýkať s obmedzeným rozpočtom25. Aj napriek stále komplikovanejšej jazykovej 

situácie v krajine totiž jazykovej politike zo strany štátnych orgánov stále nie je 

pripisovaný veľký význam26. Jazyková rada sa však prostredníctvom svojej osvetovej 

činnosti snaží vzbudiť povedomie o jazykových problémov v celej spoločnosti. Z 

pozície štátnej inštitúcie má teraz väčšiu šancu na úspech27.     

 

3.13. Pohľad na vývoj švédskej jazykovej politiky z perspektívy TJM 

 V predchádzajúcich častiach som na základe diskurzu, pozostávajúcom 

z odborných textov a oficiálnych dokumentov, popísala cestu k prijatiu jazykového 

zákona a následne aj sám zákon. V nasledujúcej kapitole budem tento vývoj analyzovať 

podľa princípov TJM, pričom sa budem zvlášť venovať statusovému a korpusovému 

plánovaniu.   

 

3.13.1. Statusové plánovanie 

Na existenciu očakávania či normy často upozorní až jej porušenie. To platí aj 

pre status švédčiny vo Švédsku. Až v okamihu, keď vznikol pocit ohrozenia28, začína 

byť švédčine venovaná pozornosť a je explicitne formulované očakávanie – švédčina je 

a má naďalej zostať hlavným jazykom krajiny . Za východiskový – a v tomto prípade aj 

želaný konečný – stav,  je teda považovaný plne funkčný jazyk so silnou pozíciou 

z národného i medzinárodného hľadiska, ktorý funguje ako jednotiaci prvok švédskej 

spoločnosti. Toto je možné docieliť jedine súhrou statusového a korpusového 

plánovania, k čomu jazykový zákon smeruje. 

 Švédsko bolo počas svojej celej histórie suverénnou krajinou, a tak sa jazyk 

nestal symbolom národnej identity, ako to bolo napr. v bývalom Rakúsko-Uhorsku. Jej 

pozícia bola vždy dominantná a nikoho nenapadlo tento fakt spochybňovať. Ako jazyk 

majoritnej časti obyvateľstva bola považovaná za dostatočne prestížnu, aby ju 

neohrozovali ostatné jazyky, vyskytujúce sa na švédskom území – jazyky menšín a 

prisťahovalcov. S týmto názorom sa stretneme vo všetkých textoch, zaoberajúcich sa 

jazykovou situáciou v krajine, napr. Teleman/Westman  (1997: 5): „Postavenie švédčiny 

vo Švédsku bolo doteraz tak samozrejmé, že nikto necítil potrebu o ňom diskutovať.”29  

                                                 
25   Príloha č.3: Rozhovor s J.S., 393-403. 
26   Príloha č.3: Rozhovor s J.S., 407-411. 
27   Príloha 4.2: Rozhovor s O.J., 241-260. 
28   Vývoj je podrobne popísaný aj v prílohe č.3: Rozhovor s J.S., 1-20. 
29  V origináli: Svenska språket har hittils varit så självklart i Sverige att man inte har tyckts sig behöva     
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Jazykovo i kultúrne takmer homogénna spoločnosť sa však od konca druhej 

svetovej vojny pomaly začína meniť. Krajina, ktorej obyvatelia ešte na prelome 19. a 

20. storočia masívne odchádzali za lepším životom do zahraničia, sa od 50. rokov 20. 

storočia stáva populárnym cieľom prisťahovalcov. Prvá vlna prichádza hlavne z vojnou 

zasiahnutých krajín východnej a juhovýchodnej Európy. V 60. a 70. rokoch spolu s 

rozvojom priemyslu a zvýšeným dopytom po pracovnej sile prichádzajú imigranti, 

prevažne kvalifikovaní robotníci, z celej Európy i ostatných škandinávskych krajín. 

Počiatok tretej vlny, ktorá pokračuje dodnes, môžeme datovať do 80. rokov. Vo veľkej 

miere sa jedná o utečencov z mimoeurópskych krajín30. So zložením obyvateľstva sa 

zároveň mení aj zastúpenie jazykov, čo však ani odborníci, ani politici spočiatku 

nereflektujú. Jazyky imigrantov a pôvodných národnostných menšín (Sámov, Fínov, 

Meänkieli – tornedalských Fínov, Židov a Rómov) majú totiž nízku prestíž, 

neovplyvňujú teda prestížnejší domáci jazyk a nevzbudzujú prílišnú pozornosť. 

Hoci sa jazykoví experti až do 90. rokov skutočne explicitne venujú len korpusu, 

bolo plánovanie statusu švédčiny v istej forme skrytou súčasťou štátnej politiky už 

predtým (Milani 2007: 4ff.). V období od 50. do 80. rokov bolo podmienkou získania 

švédskeho občianstva zloženie jazykovej skúšky, čo nepriamo poukazovalo na jej 

funkciu hlavného jazyka krajiny. Od tohto požiadavku sa však postupne upúšťalo, až v 

roku (SOU 1999: 313) padol návrh, aby jazyková skúška nebola súčasťou žiadosti o 

občianstvo, pretože imigranti prichádzajú z rozličných prostredí s rozličnými 

predpokladmi a nebolo by to spravodlivé. Tento návrh bol schválený v roku 2001 a 

skúška z jazyka dodnes nie je povinná. Napriek tomu je znalosť švédčiny dôrazne 

odporúčaná, pretože inak má uchádzač len veľmi obmedzené možnosti nájsť pracovné 

uplatnenie a zapojiť sa do spoločenského diania a života v krajine celkovo.   

Až v súvislosti so vstupom krajiny do Európskej únie sa však švédčina skutočne 

dostáva do centra pozornosti. Teleman nebol prvý, kto prezentoval internacionalizáciu 

ako problém spojený s ohrozením jazyka – podobné názory sa priebežne objavovali od 

60. rokov, no nebola im venovaná väčšia pozornosť. Osemdesiate roky sa však nesú v 

znamení debát o európskej integrácii, ktoré na počiatku 90. rokov vo Švédsku vrcholia. 

Telemanovo spojenie obáv zo straty autonómie s obavami zo straty vlastného jazyka a s 

ním spojenej národnostnej identity veľmi dobre zapadá do kontextu obáv zo vstupu do 

Európskej Únie (Salö 2012: 32).  

                                                                                                                                               
     diskutera dess position. Preklad J.Š. 
30   Viac informácií o imigrantoch vo Švédsku je dostupných na http://www.migrationsinfo.se/; 29.5.2015. 
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 Hoci pocit ohrozenia švédčiny súvisel predovšetkým s angličtinou – či už 

v súvislosti s internacionalizáciou alebo vstupom do EÚ – súvisí uzákonenie švédčiny 

ako hlavného jazyka krajiny aj so situáciou jazykov národnostných menšín. Tieto síce 

nikdy nevzbudzovali pocit ohrozenia31, ich oficiálnym uznaním v roku 1999 – ktoré 

taktiež súvisí so vstupom krajiny to EÚ – však vznikla vznikla paradoxná situácia: 

krajina mala päť oficiálne uznaných jazykov národnostných menšín, ale žiaden štátny 

jazyk.  

So zmenou zloženia obyvateľstva bola švédčina naviac postavená pred novú 

výzvu – má slúžiť ako jednotiaci prvok novodobej švédskej spoločnosti, ktorej členovia 

majú približne 200 rôznych materských jazykov32. Na to, aby túto úlohu mohla plniť, 

však musí byť plne funkčná vo všetkých oblastiach – doménach, čo sa dá docieliť jedine 

prostredníctvom organizovanej práce na jazykovom korpuse.  Súčasne však v dôsledku 

internacionalizácie a europeizácie krajiny však švédčina sama začala byť pod silným 

vplyvom angličtiny, ktorá podľa názoru expertov začala preberať kľúčové domény.  

Tento vývoj bol vyhodnotený negatívne, vyvolal medzi jazykovými odborníkmi 

obrannú reakciu a vyústil do diskurzu o ohrození jazyka (hotat språk). Anglicizmy vo 

švédskom kontexte síce dlhodobo medzi laikmi i expertmi vzbudzovali pobúrenie z 

prznenia jazyka, experti si však väčšinou uvedomovali, že jazyk ako taký v skutočnosti 

neohrozujú. Strata domén naopak predstavovala problém, ktorý by časom k oslabeniu, 

diglosii a dokonca až vymiznutiu švédčiny skutočne viesť mohol (napr. Josephson 

2004a). 

Hoci bola pozícia švédčiny v niektorých doménach, hlavne vede a vzdelaní 

(podrobnejšie sa tejto situácii budem venovať v ďalšej časti) počas posledných rokov 

oslabená, je jej pozícia v rámci Švédska stále dominantná, na čom sa experti zhodujú 

(napr. Hyltenstam 1999, Josephson 2004a). Varujú však pred možnými následkami 

aktuálneho vývoja – problém teda predvídajú a navrhujú akčný plán ešte predtým, ako 

situácia skutočne nastane. Jazykový zákon je preto možné chápať ako opatrenie v rámci 

predinterakčného manažmentu: „dá sa predpokladať, že ak súčasný vývoj bude 

pokračovať, tak by švédčina MOHLA byť ohrozená. Preto je dobré už teraz pripraviť 

zákon, kým ešte nie je príliš problematické ho dodržiavať33“.  

Zákon pritom nie je pritom reakciou na len na pocit ohrozenia švédčiny, ale aj na 

                                                 
31 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 269-270, 282-284.  
32 Zdroj http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-

sverige/manga-modersmal.html; 29.5.2015. 
33 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 98-99.  
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celkovú zmenu jazykovej situácie v krajine. Formuluje nové očakávania pre všetky 

jazyky v krajine: „Jazykový zákon je zreteľný symbol, ktorý ukazuje, ako chceme, aby 

to vyzeralo v našom jazykovom spoločenstve.34“  Ak je zákon chápaný ako formulácia 

očakávania a nie ako na klasický zákon, nie je prekvapivá ani absencia sankcií za jeho 

nedodržanie. Je len prirodzené, že jeho implementácia sa má odohrávať 

prostredníctvom osvety kompetentných inštitúcií, predovšetkým Jazykovej rady. Prístup 

inštitúcií vychádza z predpokladu, že „ľudia nemajú byť NÚTENÍ používať jazyk 

takým či onakým spôsobom, majú byť PRESVEDČOVANÍ,  35“ pretože len ak budú 

veriť, že je to tak správne, budú sa ním riadiť
36, pretože „zákony, ktoré sa ľuďom 

nepáčia, majú skôr opačný účinok37“. 

Dá sa predpokladať, že stanovenie nových očakávaní prinesie v budúcnosti 

problémy, ktoré budú vyžadovať nariadenia konkrétnejšieho charakteru. Formulácia 

jazykový zákona vychádza z predpokladu, používanie švédčiny je prostriedkom k 

zabezpečeniu všeobecného blaha spoločnosti, riadi sa teda podľa filozofie klasického 

jazykového plánovania. Neprihliada však k individuálnym potrebám rôznych skupín, 

napr. obchodníkov, pre ktorých vyhotovenie patentu vo švédčine predstavuje ďalšie, do 

veľkej miery zbytočné náklady38. Jazykový zákon je už podľa svojho znenia na takúto 

situáciu pripravený.  

 

3.13.2. Korpusové plánovanie 

 

3.13.2.1. Anglické slová vo švédskych textoch  

 Očakávanie sa v tomto prípade dá formulovať jednoducho: švédčina je schopná 

pomenovať všetky javy a skutočnosti prostredníctvom švédskych slov. V jazykovom 

zákone je tento stav označený ako kompletný jazyk (komplett språk). 

Problém nastáva, keď švédčina vhodným slovom nedisponuje a namiesto 

švédskych slov musí byť použité slovo cudzie. Vzhľadom na to, že väčšina nových slov 

pochádza z angličtiny, jedná sa vo väčšine prípadov o anglické slová (Josephson 2004b: 

9). Často pomenovávajú nové predmety a javy, ktoré do Švédska prenikli z 

anglofónneho sveta spolu so svojím anglickým pomenovaním, pričom švédske ešte 

                                                 
34  Príloha č. 3: Rozhovor s J.S., 336-337. 
35 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 259-260.  
36 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 357-358. 
37 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 207-211. 
38 Príloha č. 3: Rozhovor s J.S., 267-322. 



48 
 

nevzniklo. Niektoré z nich – obzvlášť výrazy súvisiace s bežne dostupnou technikou – 

sa postupom času stanú súčasťou základnej slovnej zásoby. Keďže sa väčšina svetového 

výskumu odohráva v angličtine, čelia podobným problémom aj veda a výskum. 

Nemusí sa pritom vždy jednať o pôvodnú, anglickú formu slova. Slová cudzieho 

pôvodu sa dajú klasifikovať podľa stupňa adaptácie prijímajúcemu jazyku, teda podľa 

toho, nakoľko sa prispôsobili jeho systému. Z tohto hľadiska  sa anglicizmy vo švédčine 

dajú rozdeliť na tri skupiny, ako ukážem na slove e-mail. V korpuse je možné nájsť tieto 

varianty:   

 
1)  úplné zachovanie anglickej podoby: e-mail alebo mail 

2)  čiastočné zachovanie anglickej podoby – kompromis medzi pôvodnou anglickou 

 a švédskou ortografiou – mejl 

3)  úplné nahradenie anglického slova švédskym: e-post alebo e-brev 

 
 Nie všetky slová sa ale vyskytujú vo všetkých troch variantoch. Väčšinou si 

konkuruje len originálny anglický výraz a jeho švédsky ekvivalent, prípadne 

ekvivalenty. V každom prípade je však pre rodeného Švéda jasné, že sa jedná o cudzie 

prípadne prebraté slovo, s čím môžu súvisieť problémy, ktoré popíšem ďalej.  

Pri bližšom preskúmaní švédskych alternatív sa ukázalo, že sú tvorené podľa týchto 

princípov: 

 

1) Kalk – výraz sa doslovne preloží; v prípade, že sa jedná o kompozitum či frázu, 

preložia sa doslovne všetky jednotlivé časti. Napr.: all inclusive – allt inkluderat, 

bodybuilder – kroppsbyggare, fastfood – snabbmat. 

2) Sémantický kalk – abstraktná podstata pojmu zostáva zachovaná, ale vyjadrí sa 

inými lexikálnymi prostriedkami. Napr.: allround – allsidig, mångkunnig, 

bodyguard – livvakt, frequently asked questions – vanliga frågor. 

3) Nahradenie anglického slova etymologicky nepríbuzným švédskym 

ekvivalentom; švédska varianta pritom často popisuje konkrétny jav 

doslovnejšie ako anglická. Napr.: airbag – krockkudde, designer – formgivare, 

handout – stödpapper. 

 

Tieto alternatívy sú zo systémového hľadiska čisto švédske, takže pri ich použití 

nevznikajú gramatické problémy.   
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3.13.2.2. Problémy spojené s používaním angličtiny 

Slovná zásoba je najrýchlejšie sa meniaca časť jazyka, a zároveň aj tá časť, 

ktorej zmeny si všimnú aj bežní používatelia, ktorí sa inak o jazykové otázky 

nezaujímajú. Anglické slovo vo švédskom kontexte pritom často budí negatívne reakcie 

už len z princípu: 

 Ľudia napríklad chcú mať... hmmm... teda....  Jönköping Airport namiesto Jönköpings flygplats. 
Pomenovania vecí a javov a tak. Ľudia si myslia... Vo Švédsku je veľa ľudí, ktorá to chcú napraviť. Švédi, 
ktorí poukazujú na to, že prečo sa má hovoriť Jönköpings Airport, prečo sa nemôže hovoriť Jönköpings 
flygplats, a podobne. Toto sú však symbolické otázky, netýkajú sa ohro... Že je niekde napísané 
Jönköpings Airport žiadnym spôsobom neohrozí švédčinu. Nespôsobí to žiaden kolaps. [...] A ja sa 
domnievam, že takéto veci ľudí jednoducho rozčuľujú.39 

 

Odhliadnuc od prípadov, keď používateľom jazyka anglický výraz jednoducho 

vadí, však anglické slovo vo švédskom kontexte veľmi často predstavuje gramatický 

problém. Hoci oba jazyky patria do skupiny germánskych jazykov a sú si štruktúrne 

relatívne blízke, je odstup medzi nimi dostatočne veľký na to, aby bolo použitie 

anglických slov zo systémového pohľadu problematické. Zachovanie pôvodnej 

anglickej formy slova sa zdá byť najjednoduchšie, pretože výraz zostáva rovnako 

presný a zachovanie pôvodného pravopisu a výslovnosti zdanlivo vyžaduje najmenšiu 

námahu. Ťažkosti nastávajú, keď sa takéto slovo použije vo švédskom texte. Zvoliť 

anglickú či švédsku morfológiu? V prípade, že hovoriaci bude slovo ohýbať podľa 

švédskych gramatických pravidiel, musí sa často vedome rozhodnúť, ako v danej 

situácii postupovať, čo znamená, že si všimol, že slovo sa odlišuje od švédskeho 

systému. Na to, aby anglicizmu bola venovaná pozornosť, však často stačí jeho samotný 

výskyt v švédskom texte.  

 Prakticky všetky hodnotenia anglicizmov vo švédskom kontexte sú negatívne a 

vyzývajú na nápravu, teda použitie švédskeho ekvivalentu. Toto sa dá vysvetliť tak, že v 

prípade pozitívneho či neutrálneho ohodnotenia odchýlky – použitia anglicizmu 

namiesto švédskeho výrazu – aktéri necítia potrebu sa záležitosťou ďalej zaoberať, 

prípadne si odchýlku všimli, ale rozhodli sa nejednať, lebo ju nevyhodnotili ako 

dôležitú. Hoci sa niektoré pošvédčené slová plne etablujú a nepredstavujú už 

gramatický problém (napr. intervju), nebýva ani postoj k nim vždy úplne pozitívny 

(Josephson 2004a: 154).  

 

                                                 
39 Príloha č. 3: Rozhovor s J.S., 61-70.  
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3.13.2.3. Inštitúcie zodpovedné za plánovanie korpusu 

Väčšinu takýchto problémov riešia používatelia sami v priebehu interakcie, teda 

celý proces sa odohrá na mikroúrovni. Pomerne často sa však obracajú aj na expertov a 

žiadajú ich o radu. V tejto časti popíšem aktivitu inštitúcií, ktoré sa zaoberajú 

korpusovým plánovaním. 

Na bežnú slovnú zásobu v rámci najrôznejších domén sa zameriava Jazyková 

rada. Nereaguje pritom len na podnety používateľov jazyka, ale aj sama vyhľadáva 

anglicizmy a prostredníctvom internetových stránok a sociálnych médií vyzýva 

jazykových používateľov k diskusii o vhodných švédskych alternatívach. Nejedná sa 

teda len o návrhy expertov. Kompletný zoznam slov spracovaných Jazykovou radou je k 

dispozícii on-line40.  

 Rozvoju terminológie sa venujú špecializované inštitúcie, často v spolupráci 

s odborníkmi z daných odborov: 

V prvom rade je to Terminologické centrum (TNC), ktoré pracuje na 

terminológii v rámci rôznych odvetví vedy a výskumu. Výsledky jeho práce sú 

dostupné on-line prostredníctvom Národnej databázy termínov (Rikstermbanken, 

www.rikstermbanken.se), ktorá funguje od roku 2009 a je priebežne dopĺňaná novými 

termínmi. Obyvatelia tak majú jednoduchý, rýchly a bezplatný prístup k švédskej 

terminológii. Rovnako ako celé TNC je aj tento projekt z veľkej časti financovaný 

štátom.    

 Vzhľadom na rýchly rozvoj v oblasti informačných technológií a vysoký dopyt 

po nových slovách – nielen po termínoch, ale aj po švédskych ekvivalentoch anglických 

výrazov spojených s každodenným, do veľkej miery digitalizovaným životom – bola 

v roku 1996 vytvorená Švédska skupina pre počítačovú terminológiu (Svenska 

datatermgruppen, www.datatermgruppen.se), ktorá administratívne spadá pod TNC. 

Medzi jej členov okrem odborných jazykových inštitúcií (okrem iného Jazykovej rady 

a Švédskej akadémie) patria aj viaceré švédske noviny, vysoké školy a firmy41, čo 

nepochybne zjednodušuje implementáciu navrhnutých termínov.  

 
 Pod TNC spadajú aj ďalšie špecializované skupiny:  

- Švédska skupina pre biologickú terminológiu (Svenska biotermgruppen, 

www.biotermgruppen.se) rozvíja biologickú, obzvlášť mikrobiologickú 

                                                 
40 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/engelska-ord-pa-svenska/engelska-ord-pa-

svenska-a-o.html 
41   Kompletný zoznam členov dostupný na http://www.datatermgruppen.se/om-datatermgruppen.html 
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terminológiu. 

- Skupina pre stavebné termíny (Byggtermgruppen, internetové stránky sú vo 

výstavbe (stav v marci 2015)) buduje švédsku terminológiu v oblasti 

stavebníctva a architektúry. 

- Švédska skupina pre optické termíny (Svenska optiktermgruppen, 

www.photonicsweden.com) pracuje na terminológii najmä oblasti v fotoniky, 

ktorá nachádza široké uplatnenie vo švédskom priemysle.   

 

3.13.2.4. Implementácia 

 Implementácia je najproblematickejšou časťou celého procesu, čo je zapríčinené 

hlavne výrazne deskriptívnym postojom kompetentných inštitúcií. Môžu síce odporučiť 

vhodné slová, no nie je v ich moci ani ich cieľom dosiahnuť, aby boli skutočne 

používané v praxi.  

„Švédski jazykoví experti pracujú sčasti normatívne, teda premýšľajú o jazyku a odporúčajú také 
varianty, ktoré sú podľa nich zrozumiteľné alebo dobre zapadajú do jazykového systému švédčiny čo sa 
týka pravopisu, gramatiky a slovotvorby. Ale ich hlavnou úlohou je popisovať jazykovú situáciu, teda ako 
ľudia používajú jazyk42.“ 
 

Rovnako SAOL, zoznam slov pravidelne uverejňovaný Švédskou akadémiou, je 

založený na skutočnom a nie želanom stave jazyka, čiže aj je anglická varianta 

dostatočne frekventovaná prípadne prevažuje nad švédskou, je v zozname možné nájsť 

obe alebo len anglicizmus.  

Jazykový zákon sa naviac nevzťahuje na jednanie jednotlivcov, preto ani nie je 

možné sa naň v komunikácii s nimi odvolať. Aj v tomto prípade preto Jazyková rada 

a ďalšie kompetentné inštitúcie predovšetkým pôsobia osvetou na ostatné štátne 

inštitúcie a snažia sa docieliť, aby slúžili ako dobrý príklad, s nádejou, že používatelia 

jazyka nadobudnú presvedčenie, že výber švédskej varianty je správny.43     

 

 

 

                                                 
42 V origináli: Språkvårdare i Sverige arbetar delvis normativt, det vill säga de tycker till om språk och 

vill rekommendera sådant som de tycker är begripligare eller stämmer bra med det svenska 
språksystemet när det gäller stavning, böjning och ordbildning. Men deras huvudsakliga uppgift är att 
beskriva språkbruket, hur språket används av människorna.Preklad J.Š. 
Kompletný postoj Jazykovej rady k tejto otázke dostupný na:   
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/fragor-och-svar-om-
sprak.html#Vembestamer; 29.5.2015. 

43   Príloha č. 2: Rozhovor s J.S., 221-238.  
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4. Angličtina vo vzdelaní a vede 
 

Diskurz o ohrození švédčiny, ktorý nakoniec viedol až k prijatiu jazykového 

zákona, sa týka hlavne oslabenia jazyka v dôsledku straty domén. V tejto časti práce sa 

preto zameriam na situáciu v najdiskutovanejšej doméne, respektíve doménach – 

vyššom vzdelaní a vede – a na základe vyhodnotenia kvantitatívnych dát posúdim, 

nakoľko je tu švédčina skutočne ohrozená a aké zmeny je možné očakávať v súvislosti 

s novými očakávaniami, nastolenými jazykovým zákonom. 

Najskôr sa zameriam na problémy spojené s používaním angličtiny v týchto 

doménach všeobecne. V ďalších kapitolách sa zameriam na otázku voľby jazyka na 

švédskych univerzitách naprieč jednotlivými odbormi a následne na jazyk vedeckých 

publikácií. Na záver sa na situáciu pozriem z perspektívy TJM.  

 

4.1. Problémy spojené s používaním angličtiny    

Používanie angličtiny ako vyučovacieho jazyka býva často považované za 

problematické, pretože zvyšovanie podielu vyučovania v angličtine sa môže diať  na 

úkor vyučovania vo švédčine. Za najdôležitejšie sú považované dva aspekty:  

 
− možné zhoršenie kognitívnej a vyjadrovacej schopnosti pri používaní cudzieho 

jazyka (kapacitetförluster) 

− postupná strata domén v prospech angličtiny a následná strata schopnosti o 

daných témach na danej úrovni po švédsky vôbec hovoriť (domänförluster) 

 

4.1.1. Pedagogické problémy   

 Prvá obava spojená s používaním angličtiny vychádza z predpokladu úzkeho 

spojenia kognitívnej schopnosti s jazykom. V prípade, že človek nepoužíva na 

premýšľanie a učenie ten jazyk, ktorý ovláda najlepšie, sa jeho schopnosť učiť sa a 

vyjadrovať zmenšuje. Inými slovami, študenti, študujúci v cudzom jazyku, sa naučia z 

vyučovanej látky menej, ako by sa naučili vo svojom materskom jazyku (porov.  napr. 

Franke 2008, Hyltenstam 2004). 

 Situácia vo vysokoškolskom sektore je stále relatívne nepreskúmaná, no 

pomerne veľká pozornosť už bola venovaná cudzojazyčným programom v rámci 

stredných škôl označovaných ako SPRINT (språk- och innehållssintegrerad inlärning 

och undervisning, vyučovanie so zameraním na integráciu jazyka a obsahu). 
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Vyučovanie prebieha v cudzom jazyku - žiaci sa majú v rámci ostatných predmetov 

zároveň učiť aj nový jazyk, najčastejšie angličtinu. Má sa tak intenzívne rozvíjať ich 

schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, pričom samotné jazykové vyučovanie má 

spotrebovať oveľa menej času (porov.  Lim Falk 2008). 

 Štúdie sa zameriavajú na tri faktory, podľa ktorých by bolo možné zhodnotiť 

úspešnosť programu: znalosť švédčiny, znalosť druhého vyučovacieho jazyka a úroveň 

faktických poznatkov z vyučovaných predmetov. Výsledky sa však značne líšia a sú 

ťažko interpretovateľné (porov.  Salö 2010: 17). Zatiaľ čo podľa niektorých štúdií majú 

študenti s vyjadrovaním vo švédčine problém (napr. Falk 2000), podľa iných nie je 

možné konštatovať žiadne zhoršenie (napr. Käll 2006). Rovnako nejednoznačne dopadá 

posúdenie ich znalosti angličtiny v porovnaní s kontrolnou skupinou – v niektorých 

prípadoch sú hodnotené ako výrazne lepšie (napr. Sylvén 2004), v iných ako rovnaké či 

dokonca horšie (Washburn 1997). Štúdie, ktoré sa zaoberajú otázkou, či sa schopnosť 

žiakov učiť sa v cudzom jazyku zhoršuje, taktiež neprichádzajú k jednotnému výsledku 

(napr. Söderlundh 2004, McMillion/Shaw 2009). Niektorí študenti so štúdiou v cudzom 

jazyku nemajú žiadne problémy, iní sa potýkajú s ťažkosťami pri čítaní vedeckých 

textov alebo pri písaní vlastných prác. 

 Celkový dopad vyučovania v angličtine je teda veľmi ťažké hodnotiť.  Výsledky 

študentov sú naviac do veľkej miery individuálna záležitosť a nadaní študenti 

prospievajú bezproblémovo bez ohľadu na formu výučby (Josephson 2004b).  

 
4.1.2. Strata domén  

 Druhý problém spojený s vyučovaním v angličtine je práve diskutovaná strata 

domén a následne aj možnosti o danej téme na danej úrovni komunikovať po švédsky. 

Ak by sa švédčina prestala vo vede a vyššom vzdelaní používať, malo by to negatívny 

dopad na celú švédsku spoločnosť. Veľmi dobrý obraz možných dôsledkov uviedol 

počas rozhovoru O. Josephson: 

 
No, sú tu dva alebo tri hlavné dôvody. A (pauza) najdôležitejší je, že ak sa bude používať iba angličtina, 
tak sa švédčina nebude ďalej rozvíjať ako (pauza) jazyk vedy v rámci tej ktorej oblasti. Biomedicína 
alebo (pauza) hm ehm hm digitálna technika alebo niečo podobné. Potom sa to... Postupom času nebude 
možné o tomto predmete hovoriť a písať po švédsky na vysokej úrovni. Nebudú k dispozícii žiadne 
termíny, žiadna frazeológia, žiadne texty, žiadne vzorové texty, podľa ktorých by sa bolo možné riadiť. O 
téme jednoducho nebude možné rozprávať či písať po švédsky a bude sa musieť použiť angličtina. 
Existujú vedci, ktorí hovoria, že je pre nich oveľa ťažšie písať po anglicky. NIE, oveľa ťažšie písať po 
švédsky ako po anglicky, ak píšu o svojom odbore. Po švédsky totiž píšu len veľmi zriedka. A takýto 
vývoj obnáša aj odcudzenie vedy od švédskej spoločnosti. My oby... Pre nás, ktorí nie sme experti na poli 
mikrobiológie alebo digitálnej techniky či podobne, pre nás bude veľmi ťažké sa týmto disciplínam 
priblížiť. A kto bude písať dob... dobré učebnice pre základnú a strednú školu pre tieto odbory, ak o týchto 
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témach nikto nebude schopný písať vo švédčine na dostatočne kvalifikovanej úrovni? Ako bude vyzerať 
vedecká debata, teda celospoločenská, nie vedecká debata, ako bude vyzerať celospoločenská debata, ak 
sa nebudeme môcť vážne baviť o technike alebo klíme alebo ozónovej diere alebo podobných témach, 
s ohľadom na najnovšie vedecké objavy. Ak tam už viac nebudeme mať švédčinu. Je to takpovediac... 
Takže to, aby sa švédčina používala  vo všetkých oblastiach, je otázka demokracie. 44  
 

4.2. Dôvody vysokého podielu angličtiny na švédskych školách 

 Aktuálna situácia na švédskych vysokých školách je výsledkom dlhodobého 

vývoja. Vysoký podiel angličtiny vo švédskom vzdelávacom systéme je možné pripísať 

dvom faktorom, pričom prvý sa týka prakticky celého sveta, zatiaľ čo druhý je 

špecificky švédsky. Prvým je internacionalizácia vzdelania a vedy, kde angličtina slúži 

ako lingua franca a jej ovládanie je často nevyhnutným predpokladom presadenia sa v 

odbore, keďže je jazykom väčšiny konferencií i odborných publikácií. V druhom 

prípade sa jedná o prílev zahraničných študentov na škandinávske respektíve švédske 

univerzity, teda internacionalizáciu univerzitného vzdelávania. 

 Atraktivita Švédska pre študentov z iných krajín rapídne stúpla po pristúpení 

krajiny k Bolonskému procesu v roku 2007 a následnej reštrukturalizácii 

vysokoškolského systému. Od roku 2010 je tak aj švédske vysoké školstvo rozdelené na 

tri stupne: základný (bakalárske štúdium), pokročilý (magisterské štúdium) a vedecky 

zamerané doktorské štúdium. Vďaka tejto zmene sa švédske univerzity stali pre 

zahraničných študentov ľahšie dostupné, pričom najlákavejšie sú programy na 

magisterskej úrovni. Počet zahraničných študentov sa počas posledných desiatich rokov 

strojnásobil a dnes ich vo Švédsku študuje približne 30 000 (Salö 2010: 12). Podľa 

prieskumu z roku 2007 je jedným z hlavných dôvodov pre výber krajiny práve 

dostupnosť mnohých programov v angličtine (Högskoleverket 2007). Pre švédske 

univerzity je samozrejme možnosť zaujať nadaných študentov z celého sveta atraktívna, 

preto sa im snažia vychádzať v ústrety a spektrum programov vyučovaných v angličtine 

je skutočne široké. Návrh jazykového zákona Chráňte jazyky (Värna Språken, SOU 

2008: 26) dokonca explicitne uvádza, že je žiaduce, aby Švédsko pre zahraničných 

študentov aj naďalej bolo atraktívnou krajinou. Univerzity a vysoké školy majú preto 

aktívne pracovať na zlepšení internacionalizácie (s. 178). Jazykový zákon sa vzhľadom 

na svoju všeobecnú formuláciou k tejto téme nevyjadruje.   

 

 

 

                                                 
44 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 129-144. 
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4.3. Vyučovací jazyk 

 S postupujúcou internacionalizáciou univerzít a prílevom zahraničných 

študentov a pedagógov značne vzrástol podiel vyučovania v angličtine. Pri pohľade na 

prezentované dáta je možné vidieť, že voľba jazyka do veľkej miery skutočne závisí na 

odbore. Podiel angličtiny v posledných rokoch stúpa naprieč všetkými odbormi. 

 Ako je možno vidieť v grafe č.1, najväčší podiel študijných programov v 

angličtine majú technické odbory so 46%, nasledované spoločenskými vedami 

(zahŕňajúcimi aj  právo a ekonómiu) s 26% a prírodnými vedami so 17%. Veľmi malý 

podiel naopak majú interdisciplinárne programy (4%), humanitné vedy (3%), umelecké 

smery (2%) a medicína (2%).  

 

  

 Hoci neexistuje žiaden výskum, ktorý by tieto dve skutočnosti uvádzal do 

súvislosti, prispôsobuje sa ponuka vo veľkej miere dopytu: čím viac je na univerzitách 

študentov, ktorí neovládajú švédčinu, tým viac programov a kurzov v angličtine škola 

ponúka (Salö 2010: 35). Skutočnú situáciu však nie je možné hodnotiť len na základe 

kvantitatívnych dát. Kvalitatívne štúdie (napr. Söderlundh 2008, Lim Falk 2008) 

ukazujú, že hoci je ako oficiálny jazyk kurzu stanovená angličtina, švédski študenti na 

hodinách často používajú aj švédčinu, čo zase znevýhodňuje študentov, ktorí ju 

neovládajú.   
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 Okrem témy – teda odborov –  vplýva na voľbu vyučovacieho jazyka aj úroveň 

štúdia, ako je možné vidieť v grafoch č. 2 a č. 3.  Čím vyššia úroveň, tým väčší je podiel 

angličtiny na výučbe, čo nepochybne súvisí s rôznym zameraním štúdia. Zatiaľ čo 

bakalárske študijné programy majú študentov pripraviť na pracovný život, doktorandské 

programy pripravujú budúcich vedcov a výskumníkov, pre ktorých je ovládanie 

angličtiny vo väčšine prípadov nevyhnutným pracovným predpokladom.  
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4.4. Jazyk záverečných prác  

 Angličtina je v súčasnosti jazykom takmer 90% záverečných prác napísaných na 

švédskych univerzitách a vysokých školách (graf č. 4).  Napriek rastúcemu počtu 

zahraničných študentov a rastúcemu podielu angličtiny na vyučovaní je tento stav 

dlhodobo stabilný, nedá sa preto uvádzať do súvislosti s Bolonským procesom. 

Používanie angličtiny sa tu skôr dá zdôvodniť internacionalizáciou - ak chcú študenti 

preniknúť do sveta medzinárodnej vedy, musia publikovať v angličtine.  

 

 

 

 Aj tu sa situácia líši podľa jednotlivých odborov a do veľkej miery korešponduje 

so situáciou vo výučbe. Keďže počty študentov rôznych odborov sa môžu veľmi líšiť, 

uvádzam percentuálny podiel počtu záverečných prác, napísaných v angličtine (graf č. 

5). Zaujímavé je, že hoci výučba medicíny prebieha prevažne vo švédčine, viac ako 

90% záverečných prác je odovzdaných v angličtine. Inak dominujú prírodné vedy a 

technicky zamerané odbory. Najnižší podiel prác v angličtine je naopak v pedagogike, 

umení, náboženstve a histórii.  
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Prír.- prírodné vedy, Mat.- matematika, Tech.- technické odbory, Filoz.-filozofia, Eko.- ekonómia, Spol.- 
spoločenské vedy, Filol.- filológia, Arch.- archeológia, Lit.- literárne vedy, Etn.- etnológia, Geo.- 
geografia, His.- história, Náb.- náboženstvo, Um. – umelecké smery, Ped.- pedagogika.  
 

V grafe č. 6 je uvedený reálny počet prác odovzdaných v roku 2008. Je tak 

možné porovnať, ako veľkosť jednotlivých odborov a teda o aký počet prác sa v 

skutočnosti jedná. Vysoký percentuálny podiel prác v angličtine v rámci matematiky tak 

predstavuje len veľmi málo kusov, malý percentuálny podiel prác vo švédčine v oblasti 

medicíny naopak veľmi veľa. V každom prípade je však angličtina jazykom minimálne 

tretiny záverečných prác vo všetkých odboroch.  
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4.4.1. Zhrnutie vo švédčine  

 Ak sa tak rozhodne, môže univerzita prostredníctvom interného nariadenia 

vyžadovať, aby záverečné práce v angličtine obsahovali zhrnutie vo švédčine45. Má tak 

byť podporený rozvoj potrebnej terminológie. Naopak, práce písané vo švédčine by 

mali obsahovať zhrnutie v angličtine, čo má zase zaručiť, aby študent zvládol 

sprostredkovať svoje výsledky medzinárodnému publiku. Toto odporúčanie však nie je 

záväzné, jednotlivé univerzity a často aj jednotlivé odbory či dokonca priamo 

pedagógovia sa môžu sami rozhodnúť, či sa ním budú riadiť alebo nie. Okrem toho nie 

sú stanovené ani konkrétnejšie nároky na rozsah a obsah textu (porov.  Salö 2010: 51). 

 Celkový počet prác v angličtine obsahujúcich zhrnutie vo švédčine stúpa a 

prekročil už 30% (Salö 2010). Aj tu je však situácia v jednotlivých odboroch rôzna (graf 

č. 7). Najväčší podiel prác so švédskym zhrnutím má medicína, ktorá má aj najväčší 

počet prác celkovo a tretí najväčší podiel prác v angličtine. Dlhodobo najmenší podiel je 

vo spoločenských vedách, kde je však približne polovica prác písaných vo švédčine.  

 

 

 
 V grafe č. 8 je znázornený reálny počet záverečných prác napísaných v 

angličtine v rokoch 2001-2008 so zhrnutím vo švédčine a bez neho. Hoci sa celkový 

počet prác v posledných rokoch výrazne nemení, počet prác so švédskym zhrnutím 

pomaly stúpa.   

                                                 
45  Rozhovor s O.J. 181-189. 
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Rovnako stúpa aj počet prác vo švédčine so zhrnutím v angličtine, ako je možné 

vidieť v grafe č. 9.    
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4.5. Veda 

 Veda a výskum síce priamo nadväzujú na vyššie vzdelanie a dokonca sa s ním 

do istej miery prelínajú, sledujú však rozličné ciele. Zatiaľ čo cieľom vzdelávania je v 

prvom rade odovzdávať vedomosti a školiť, je cieľom vedy predovšetkým získavať 

nové poznatky. Použitý jazyk má teda v čo najväčšej miere umožniť sprostredkovanie a 

efektívne zdieľanie  výsledkov s ďalšími odborníkmi.  V dôsledku toho ako jazyk 

vedeckých textov vo Švédsku dominuje angličtina, vedecká lingua franca (tab. č.1).  

 

Typ publikácie Celkový počet Podiel švédčiny Podiel angličtiny Iné jazyky 

Články v 
časopisoch 

187.154 6,5% 92,5% 1,0% 

Konferenčné 
príspevky 

70.264 6,5% 92,5% 1,0% 

Príspevky v 
zborníkoch 

34.368 4,3% 51,6% 5,1% 

Doktorské práce 24.395 13,7% 85,0% 1,3% 

Správy 17.326 49,8% 50,3% 0,8% 

Licenciačné práce 6.447 9,5% 89,9% 0,6% 

Monografie 6.362 57,8% 36,5% 5,7% 

Iné publikácie 6.167 50,5% 44,0% 6,0% 

Recenzie 5.949 19,0% 78,5% 2,5% 

Zborníky 3.965 45,3% 50,7% 4,0% 

Prehľadové práce 3.963 6,7% 91,8% 1,5% 

Proceedings 716 14,2% 82,7% 3,1% 

Patenty 446 9,2% 82,7% 8,1% 

Umelecké práce  332 21,7% 69,9% 8,4% 

Celkovo 367.521 14,8% 83,6% 1,6% 
 
Tabuľka 1: Počet odborných textov publikovaných vo Švédsku rozdelený podľa typu publikácie. 
Zdroj: Josephson/Salö 2014.   
 

Autori sa pri voľbe jazyka riadia hlavne podľa toho, komu sú texty určené. 

Švédčina má vyšší podiel v typoch textov, ktoré sú publikované hlavne vo Švédsku, ako 

sú monografie a správy. Naopak, texty určené prevažne medzinárodnému publiku – 

hlavne články v časopisoch, konferenčné príspevky – sú prevažne v angličtine 

(Josephson/Salö 2014).  

Ako je však možné vidieť v tabuľke č. 2, aj v rámci vedy sa situácia líši podľa 

jednotlivých odborov.  V oblasti právnych vied, kde sú texty prevažne určené švédskym 

sudcom, právnikom a advokátom, prevažuje švédčina. Podobne vyzerá situácia v 
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odbore história, kde sa veľká časť textov zaoberá národnou históriu. Naproti tomu v 

silne internacionalizovanom odbore informatiky jasne prevažuje angličtina. Podobne je 

to vo fyzike či psychológii, kde sa výskum odohráva hlavne na medzinárodnej úrovni.  

 

Odbor Celkový počet 
publikácií 

Podiel švédčiny Podiel angličtiny Iné jazyky 

História 3.965 54,5% 34,6% 7,6% 

Informatika 4.874 2% 98% 0,1% 

Psychológia 3.250 14,9% 85% 0,1% 

Lingvistika 1.237 14,7% 82,4% 3% 

Právne vedy 1.753 64,3% 34,9% 0,8% 

Fyzika 13.442 0,5% 99,3% 0,2% 

 
Tabuľka 2: Počet odborných textov publikovaných vo Švédsku vo vybraných odboroch. Zdroj: 
Zdroj: Josephson/Salö 2014.   
 
  

4.6. Zhodnotenie situácie podľa TJM 

V nasledujúcich kapitolách zhodnotím situáciu v rámci domén vedy a vzdelania 

na základe princípov TJM. Najskôr sa zameriam na prvú fázu procesu manažmentu, 

povšimnutie odchýlky, ktoré sa v tomto prípade odohráva na makroúrovni. Ďalej sa 

budem venovať očakávaniam, ktoré experti na používanie jazyka v týchto doménach 

kladú, a akčným plánom, ktoré na ich základe univerzity vytvorili. Na záver 

zmienim kritiku teoretického konceptu straty domén, ktorá v Škandinávii postupne 

silnie.  

 

4.6.1. Identifikácia problému na makroúrovni 

Z uvedeného prehľadu je možné vyvodiť záver, že voľba jazyka v rámci vedy 

a vzdelania je hlavne pragmatická a dnešná situácia je následkom prirodzeného vývoja.  

Vysoký podiel angličtiny začali ako problematický vnímať až jazykoví experti 

v súvislosti s vývojom popísaným v tretej časti práce. Bežní používatelia jazyka si 

všimnú maximálne anglické výpožičky46 a celkovo si toho o vplyve angličtiny na 

švédčinu a strate domén „zase až tak moc nemyslia.47“  

Sami vedci v zásade nie sú proti tomu, aby bolo postavenie švédčiny v ich 

odbore posilnené, ale napr. mnohí odborníci na poli prírodných vied to považujú za 

                                                 
46 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J.: 317, 330-331. 
47 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J.: 327-328. 
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zbytočné, pretože vo švédčine nepublikovali ani ju inak nepoužívali v spojitosti so 

svojou prácou48. Bližší prieskum vzťahu študentov prírodných vied ku švédčine ukázal, 

že  sa o svojom odbore dokážu vyjadrovať po švédsky bez väčších problémov, aj keď s 

badateľným anglickým vplyvom. Študenti však často považovali používanie švédčiny 

vo svojich odboroch za zbytočné (Palm 1999).   

Švédi majú vo všeobecnosti k angličtine pozitívny postoj a považujú sa za národ, 

ktorý ho dobre ovláda (Josephson 2004b: 16). Švédski vedci vo všeobecnosti naviac 

nemajú problém v angličtine publikovať, pretože švédsky spôsob písania vedeckých 

textov je podobný anglosaskému (Shaw 2008). Z vysokého podielu angličtiny na 

vyučovaní sa dá taktiež predpokladať, že nemajú problém o svojom odbore a výskume 

v angličtine komunikovať. Švédčina v niektorých doménach nie je používaná 

jednoducho preto, že odborníci a študenti si vystačia s angličtinou. (Znovu)získanie 

týchto domén je však podľa expertov nevyhnutným predpokladom zachovania 

informovanosti obyvateľstva a demokracie. V prípade, keď obyvatelia krajiny prejavia 

záujem sa niečo o výskume dozvedieť, má byť možné tieto informácie dostať aj vo 

švédčine.  

 

4.6.2. Paralelné používanie jazykov - odpoveď na riziko vzniku diglosie 

Vyššie vzdelanie a výskum rozhodne nie sú v centre pozornosti náhodou. O tom, 

aká vysoká priorita je tomuto sektoru pripisovaná, okrem iného svedčí aj skutočnosť, že 

mu bola venovaná prvá zo série správ vydávaných Jazykovou radou49 s titulom 

„Angli čtina alebo švédčina? Prehľad jazykovej situácie v rámci vyššieho vzdelania a 

výskumu“ (Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre 

utbildning och forskning, Salö 2010). Už názov správy jasne naznačuje, že ďalšie 

jazyky v týchto doménach hrajú len marginálnu úlohu.  

Ako možno vidieť v Klossovej hierarchicky usporiadanej schéme, jedná o 

najvyššiu úroveň používania jazyka (polia 7, 8 a 9), ktorá vyžadujú najkomplexnejšie 

rozvinuté výrazové prostriedky. V praxi by strata týchto domén to znamenala oslabenie 

funkčnosti jazyka a zníženie jeho prestíže, čo by mohlo pokračovať stratou ďalších 

domén, a nakoniec vyústiť do diglosie, v ktorej by angličtina bola považovaná za H-

varietu a švédčina za L-varietu (Josephson 2004a). V súčasnej situácii však vznik 

                                                 
48 Príloha č. 2: Rozhovor s O.J.: 338-342. 
49 Úplný prehľad dostupný na http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-

utgivning/sprakliga-publikationer/sprakradets-rapporter.html; 29.5.2015. 
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diglosie naprieč celou spoločnosťou nehrozí, problém sa týka len niektorých domén, 

predovšetkým práve vzdelania a výskumu50.  

Veda a vzdelanie sú rozhodne oblasti, kde je vysoká miera internacionalizácie – 

a teda aj používanie angličtiny – žiaduca. Stoja tak proti sebe dva záujmy: na jednej 

strane je želaný nárast internacionalizácie a teda aj podielu angličtiny, na druhej je 

rovnako želané zachovanie používania švédčiny. Práve kvôli protichodne stanoveným 

cieľom sa jedná o oblasť, kde je implementácia princípov určených jazykovým 

zákonom  najproblematickejšia. Jazykoví experti si samozrejme uvedomujú, že 

používanie angličtiny je pre vedu nevyhnutné, a ak by požadovali jeho obmedzenie, 

znevýhodnili by švédskych vedcov na medzinárodnej scéne. Nechcú teda, aby podiel 

angličtiny klesal, len aby zostala funkčnosť švédčiny v týchto doménach zachovaná, 

„aby nezmizla schopnosť rozprávať o týchto veciach po švédsky.51“ Za negatívne 

vyhodnotenú odchýlku nie je považovaný vysoký podiel angličtiny ako taký, ale jeho 

dopad na obmedzenie funkčnosti švédčiny.   

Ako dobré riešenie sa javí paralelné používanie oboch jazykov 

(parallellspråkighet, viac Josephson: 2005, Salö 2010: 54-56). Táto myšlienka je 

obsiahnutá aj v Severskej deklarácii o jazykovej politike (Deklaration om nordisk 

språkpolitik, 2006), právne nezáväznom dokumente podobnej symbolickej povahy ako 

jazykový zákon, ktorý je výsledkom spolupráce politikov zo všetkých škandinávskych 

krajín a stanovuje spoločné jazykovo-politické ciele. Návrh sa ujal a je expertmi 

považovaný za najlepšie možné východisko.  

Chýba však bližšie určenie toho, ako by malo paralelné používanie švédčiny 

a angličtiny v praxi vyzerať, čo komplikuje identifikáciu konkrétnych problémov 

a navrhnutie vhodných riešení (porov.  Salö 2010: 54-55). V podstate bolo len stanovené 

toto očakávanie: „Švédčina sa vždy má používať vo všetkých oblastiach. Aj postavenie 

angličtiny môže byť v niektorých oblastiach veľmi silné. A v niektorých oblastiach by 

jej postavenie dokonca malo byť posilnené. Ale švédčina sa tam má používať tiež. 

Paralelne.52“ Ako možno vidieť z prehľadu kvantitatívnych dát, sú v súčasnosti vo 

všetkých odboroch na všetkých úrovniach aspoň v nejakej forme prítomné oba jazyky, 

aj keď ich podiel môže byť značne nevyrovnaný.  

Na domény vedy a vzdelania je teda zo strany jazykových expertov v súčasnosti 

                                                 
50   Príloha č.2: Rozhovor s O.J., 119-124 a 297-299. 
51  Príloha č. 3: Rozhovor s J.S., 349. 
52  Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 106-108. 
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kladené dvojaké očakávanie. Na jednej strane v nich má byť zachovaná funkčnosť 

švédčiny, na druhej strane má byť podporené aj používanie angličtiny. Pre získanie či 

znovuzískanie domén je  hlavne v prípade švédčiny nevyhnutná práca na korpuse. 

Vzhľadom na to, už existujú špecializované inštitúcie, ktoré sa problematikou 

zaoberajú, sa paralelné používanie jazykov sa javí ako dosiahnuteľný cieľ, ktorý 

vychádza zo skutočnej jazykovej situácie v rámci domén (Josephson/Salö: 2014).  

 

4.6.3. Interné jazykovo-politické dokumenty univerzít 

Jazykový zákon sa vzťahuje len ako na štátne inštitúcie, môže teda od univerzít 

vyžadovať používanie švédčiny len v situáciách, kde univerzity vystupujú ako 

inštitúcie, napr. pri vypisovaní voľných pracovných miest alebo prijímacích konaní. 

Jazyk vyučovania ale regulujú univerzity na základe svojich preferencií samé53.  

Ako reakciu na nové očakávania je možné sledovať vznik  interných jazykovo-

politických dokumentov, v podstate akčných plánov. Nie je však jasné, aký status tieto 

dokumenty majú a aký je ich skutočný dopad na voľbu jazyka a celkovú jazykovú 

situáciu v rámci univerzity (porov.  Josephson/Salö 2014). Niektoré sú verejne 

prístupné, iné slúžia len interným účelom a nahliadnuť do nich môžu len zamestnanci. 

Dokumenty sa celkovo nesú v duchu oboch stanovených očakávaní: „Je tam veľa o tom, 

že študenti majú byť dobrí v angličtine, pretože musia, a SÚČASNE je potrebné 

dohliadnuť na to, aby sa nezhoršila ich švédčina.54“  

V každom prípade je užitočné, ak sú už vopred explicitne stanovené očakávania 

a priority, podľa ktorých je možné sa v konkrétnych prípadoch riadiť
55. Snaha Jazykovej 

rady o vzbudenie povedomia o jazykových problémoch medzi verejnosťou je v tomto 

ohľade úspešná a univerzít a vysokých škôl s takýmito dokumentmi pribúda.56  

 

4.6.4. Kritika teoretického konceptu domén a ich straty 

 Diskurz o ohrození švédčiny je založený na koncepte straty domén, ktorý bol 

prijatý celou odbornou verejnosťou ako fakt. V poslednej dobe však čelí táto teória 

v celej Škandinávii čoraz silnejšej kritike.   

 Kritizované je v prvom rade nedostatočne vedecké pojatie pojmu doména 

(porov.  Salö 2012). Táto kritika sa zdá byť nanajvýš oprávnená. Ani sám Teleman tento 

                                                 
53   Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 56-67, 161-174.   
54   Príloha č. 2: Rozhovor s O.J.,165-166. 
55   Príloha č. 2: Rozhovor s O.J.,167-168. 
56  Príloha č. 2: Rozhovor s O.J., 187-188.  
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termín – v dobe, keď predstavu straty domén uviedol, bol v Škandinávii ešte prakticky 

neznámy –  nedefinuje a ani bližšie nevysvetľuje. Tento prístup je pre celý švédsky 

diskurz vrátane oficiálnych dokumentov typický. Domény bývajú bez bližšieho 

upresnenia označované ako funkčné domény (funktionsdomäner),  oblasť použitia 

jazyka (språkets användningsområde) alebo dokonca priamo stotožňované so oblasťami 

spoločnosti (sammhällsområde).  

Za jednu doménu sú tak považované komunikačné situácie, ktoré síce vykazujú 

určité podobné znaky, ale pri podrobnom pohľade sa v niektorých dôležitých bodoch 

odlišujú – toto je prípad aj vyššieho vzdelania a vedy. Tento príliš všeobecný spôsob 

pojatia neumožňuje prihliadať na konkrétne potreby v rámci jednotlivých domén, 

správne identifikovať jazykové problémy a navrhnúť efektívne riešenia. Vzhľadom na 

rozdielne vysoký podiel angličtiny naprieč odbormi – ktoré sa na základe kritéria témy 

dajú považovať za samostatné domény – sa napríklad nedá formulovať jedna 

univerzálna požiadavka na zvýšenie používania angličtiny respektíve švédčiny. 

V každej doméne je s ohľadom na jej celkovú situáciu potrebné samostatne zvážiť, aké 

kroky majú byť podniknuté, aby bolo možné dostáť stanoveným očakávaniam.    

Ako ukázal prehľad počtu publikácií, je na základe kritéria miesta každú takúto 

doménu možné ďalej rozdeliť na dve ďalšie podľa toho, či sa jedná o vedu na národnej 

alebo medzinárodnej úrovni, a teda aj o texty určené švédskemu alebo medzinárodnému 

publiku. Texty určené pre švédske publikum sú stále publikované prevažne vo švédčine. 

V rámci medzinárodnej komunikácie medzi sebou vedci z rôznych krajín zase vždy 

používali lingua franca – v minulosti latinčinu, francúzštinu, nemčinu, dnes hlavne 

angličtinu. Nie je preto možné tvrdiť, že švédčina tu stráca uplatnenie, pretože napr. 

v rámci pretože ho nikdy ani nemala (Hyltenstam 1999: 219).  

 Nejasnosti panujú taktiež okolo straty domén. Už Falk (2001: 92) vo svojej 

značne obsiahlej štúdii o strate domén v prospech angličtiny, ktorá v v rámci diskurzu 

slúžila ako silný argument v boji za posilnenie švédčiny, pri  pojme strata domén naráža 

na neistotu a potrebu konkrétnejšej definície:  

 
Nie je jednoduché narábať s pojmom strata domén. Je ťažké odpovedať na otázku, ako veľké sú straty 
domén bez toho, aby bol pojem v každom konkrétnom prípade definovaný. Môže predstavovať stratu pre 
švédčinu v rámci určitých sektorov, ale aj len v rámci niektorých častí týchto sektorov. Pod stratou domén 
sa teda dá chápať súvislosť/oblasť použitia, kde švédčina stratila schopnosť byť použitá.57 

                                                 
57 V origináli: Ordet domänförlust är komplicerat att hantera. Frågan om hur omfattande 
domänförlusterna är blir svår att svara på utan att först precisera vad ordet i varje enskilt sammanhang 
innebär. I detta sammanhang kan en domänförlust innebära en förlust för svenska språket inom olika 
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 V prvom rade nie je jasné, či sa strata domén vzťahuje na jazykovú kompetenciu 

ľudí alebo na vonkajšie podmienky, od ktorých závisí používanie jazyka, teda či sa 

jedná o problém jazyka v užšom slova zmysle, alebo o problém jeho používateľov 

(porov.  Salö 2012: 36). Diskusia o strate domén sa odohráva v značne zjednodušenom 

duchu: jazyk isté domény buď “má“ alebo “nemá“, nie je však konkretizované, čo to v 

praxi znamená (Haberland: 2005). Ukazuje sa, že ak jazyk v nejakej doméne nie je 

používaný, nemusí to nevyhnutne znamenať, že to nie je možné kvôli nedostatočne 

rozvinutým  vyjadrovacím a štylistickým prostriedkom. Začína sa brať do úvahy aj 

možnosť, že o to jednoducho nie je záujem (Christensen 2006: 53).   

 Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne nový vývoj, je zatiaľ ťažké 

predpokladať, či sa bude jazykové plánovanie uberať cestou presnejšieho kritizovaných 

termínov, alebo ich nahradí inou teóriou. V každom prípade to však naznačuje, že si 

experti začali uvedomovať nedostatky aktuálne používaného teoretického konceptu 

a snažia sa na vzťah angličtiny a švédčiny pozerať aj z iného uhlu pohľadu ako doteraz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
sektorer men även inom olika delar av dessa sektorer. En domänförlust handlar alltså om de 
sammanhang/användningsområden där svenska språket har förlorat sin funktion som användbart språk. 
Preklad J.Š. 
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5. Záver 
 

V prvej časti práci bolo predstavené aktuálne smerovanie jazykovej politiky 

a plánovania vo Švédsku ako reakcia na zmenu situácie v krajine. V prvom rade sa 

jedná o zmenu skladby obyvateľstva, následkom čoho začali byť na švédčinu kladené 

nové požiadavky. Oveľa viac pozornosti však bolo venované druhému faktoru, a síce 

stúpajúcemu vplyvu angličtiny, ktorý prerástol až do pocitu ohrozenia švédčiny. Za 

vyvrcholenie tohto vývoja je možné pokladať prijatie jazykového zákona, ktorý podľa 

aktuálnej situácie formuluje nové očakávania. Švédska spoločnosť už nemá byť 

považovaná za jednojazyčnú, ale mnohojazyčnú, kde má každý právo na prístup 

k viacerým jazykom: švédčine, angličtine a prípadne ešte k svojej rodnej reči, ak to nie 

je švédčina.    

Prostredníctvom jazykového zákona dostala švédčina po prvý raz v histórii 

oficiálny status. V súlade s propagovanou ideou mnohojazyčnosti nie je označená ako 

štátny jazyk, ale ako hlavný jazyk, čím je na jednej strane zdôraznený jej význam, na 

druhej strane je naznačené, že v krajine sú dôležité aj ďalšie jazyky. 

S mnohojazyčnosťou súvisí aj jej ďalší atribút – v rámci rôznorodej švédskej 

spoločnosti má slúžiť ako jednotiaci jazyk. Na to, aby túto funkciu mohla plniť, musí 

byť zachovaná jej funkčnosť vo všetkých oblastiach (doménach).  

Jazykový zákon určuje nové očakávania hneď v troch oblastiach jazykového 

plánovania: statusu (hlavný jazyk), korpusu (úplný jazyk) a akvizície (prístup k jazyku). 

Poskytuje tak dobré východisko pre efektívnu jazykovú politiku. Nevyjadruje sa však 

konkrétnejšie k tomu, ako má byť želaný stav dosiahnutý. Jeho implementácia je ostatne 

najkomplikovanejšou časťou procesu. Podľa expertov a kompetentných inštitúcií, 

predovšetkým Jazykovej rady, nie je možné používateľov jazyka prinútiť, aby sa riadili 

jeho zásadami, je ich však možné presvedčiť. Implementácia preto prebieha hlavne 

formou osvety o tom, ako dôležité je zachovať funkčnosť švédčiny. Bežným 

používateľom jazyka majú ísť naviac príkladom štátne inštitúcie, pre ktoré je zákon 

záväzný.   

Okrem statusového plánovania bolo v práci predstavené aj plánovanie 

korpusové. Vývoj jazykového korpusu je priamo určený očakávaním, ktoré stanovuje 

jazykový zákon, teda že švédčina má byť kompletným jazykom. Za problém je 

považované chýbajúce švédske pomenovanie a nutnosť siahnuť po cudzom slove, 

najčastejšie anglickom. Najmarkantnejšia je táto situácia v doménach vedy a vzdelania, 
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kde sa komunikácia vo veľkej miere odohráva v angličtine. Aby tu bola švédčina 

naďalej použiteľná, pracujú špecializované inštitúcie na rozvoji terminológie. 

Vzhľadom na deskriptívny prístup kompetentných inštitúcií k používaniu jazyka je 

implementácia opäť problematická. Vychádza z predpokladu, že používatelia jazyka 

budú z vnútorného presvedčenia, že konajú správne, používať švédske slová namiesto 

cudzích a udržia tak jazyk funkčný.       

V druhej časti práce je prezentované používanie švédčiny a angličtiny 

v doménach vedy a vzdelania. S používaním angličtiny sú spojené hlavne dva problémy. 

Za prvé je to možné zníženie kognitívnej schopnosti študentov a s tým spojené horšie 

pedagogické výsledky. Štúdie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, však prichádzajú 

k protichodným záverom. Druhým prípadom je strata domén. Ak by švédčina 

v dôsledku nepoužívania stratila potrebné vyjadrovacie a štylistické prostriedky 

a nebolo by možné v nej o hovoriť o vede, malo by to negatívne dôsledky na 

demokraciu. Nie všetci obyvatelia Švédska totiž ovládajú angličtinu na takej úrovni, aby 

si dohľadali potrebné informácie po anglicky. Aby neboli znevýhodnení, majú byť 

informácie dostupné aj po švédsky. Požiadavka jazykových expertov na zachovanie 

funkčnosti švédčiny v aj v tých doménach, kde prirodzene používaná nie je, sa tak 

neodvíja od potrieb švédskych vedcov a študentov, ale berie ohľad predovšetkým na 

laikov.  

Jazykoví experti však nepovažujú vysoký podiel angličtiny za nevýhodou. 

Naopak, jej ovládanie umožňuje švédskym vedcom prezentovať výsledky na 

medzinárodnej úrovni. Ako riešenie tejto rozporuplnej situácie bolo navrhnuté paralelné 

používanie oboch jazykov. Podiel použitej angličtiny ale nie je vo všetkých odboroch 

rovnaký, líši sa podľa toho, nakoľko je tá ktorá veda internacionalizovaná. V praxi to 

znamená, že v niektorých odboroch je potrebné umelo zvýšiť podiel švédčiny, v iných 

podiel angličtiny.  Ako vidno na rastúcom počte záverečných v angličtine so zhrnutím 

vo švédčine a naopak, Jazykovej rade a jej kolegom sa darí ovplyvňovať zmýšľanie 

jazykových používateľov. Napriek tomu, že chýba presnejšia definícia, sa paralelné 

používanie oboch jazykov vo vede a vyššom vzdelaní javí ako reálne, a pravdepodobne 

sa tak podarí zabrániť diglosii, ktorá by v týchto doménach mohla vzniknúť.  

 Hoci angličtina nemá vo Švédsku žiaden status, jedná sa o veľmi dôležitý jazyk, 

s ktorým je nutné počítať. Napriek tomu, že predstava straty domén spôsobila medzi 

odbornou verejnosťou tak trochu paniku, však existenciu švédčiny ešte reálne 

ohrozovať nezačala. Švédski jazykoví experti si všimli zmenu v rámci používania 
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jazykov pomerne rýchlo, vyhodnotili ju negatívne, navrhli akčný plán a teraz pracujú na 

jeho implementácii prostredníctvom motivovania jazykových používateľov k tomu, aby 

sami prebrali zodpovednosť za rozvoj svojho jazyka. Ak by sa to podarilo, nepochybne 

by tak švédčine zaistili natoľko silné postavenie, že ani v prípade ďalej rastúceho 

vplyvu angličtiny by sa jej osud nebolo treba báť.  Na to, aby sa dalo posúdiť, nakoľko 

je táto snaha úspešná, je však ešte priskoro.      
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Príloha č.1: Originálny text Jazykového zákona 

Språklag (2009: 600) 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad : 2009-05-28 
Källa : Regeringskansliet / Lagrummet  
Lagens innehåll och syfte 
1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska 
teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges 
tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang. 
2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska 
samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den 
enskildes tillgång till språk. 
3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller 
den bestämmelsen. 

Svenska språket 
4 § Svenska är huvudspråk i Sverige. 
5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha 
tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. 
6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. 

De nationella minoritetsspråken 
7 § De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 
8 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

Det svenska teckenspråket 
9 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. 

Språkanvändningen i offentlig verksamhet 
10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. I annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt att använda nationella 
minoritetsspråk och annat nordiskt språk. När det gäller skyldigheten för domstolar och 
förvaltningsmyndigheter att anlita tolk och att översätta handlingar finns det särskilda bestämmelser. 
11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 
12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns 
tillgänglig, används och utvecklas. 

Svenskan i internationella sammanhang 
13 § Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang. Svenskans ställning som officiellt 
språk i Europeiska unionen ska värnas. 

Den enskildes tillgång till språk 
14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. 
Därutöver ska  
1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
minoritetsspråket, och  
2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet 
att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.  
Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla 
och använda sitt modersmål.  
 
15 § Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgångtill språk enligt 14 §.  
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Jazykový zákon (2009: 600) 
Ministerstvo/úrad: Ministerstvo kultúry 
Vydaný: 2009-05-28 
Zdroj: Kancelária vlády / Lagrummet 
 
Obsah a účel zákona 
1 § Tento zákon obsahuje ustanovenia, týkajúce sa švédskeho jazyka, jazykov národnostných menšín 
a švédskej znakovej reči. Zákon taktiež obsahuje ustanovenia, týkajúce sa zodpovednosti štátnych 
inštitúcií za prístup jednotlivcov k jazyku, rovnako ako za používanie jazykov v rámci verejnej činnosti 
a v medzinárodnej komunikácii.  
 
2 § Účelom tohto zákona je definovať postavenie a používanie švédčiny a ostatných jazykov vo švédskej 
spoločnosti, rovnako ako chrániť o švédčinu, mnohojazyčnosť vo Švédsku a prístup jednotlivcov 
k jazyku. 
 
3 § Ak nejaký iný zákon obsahuje nariadenie v rozpore s týmto zákonom, platí dotyčné nariadenie. 
 
Švédsky jazyk 
4 § Švédčina je hlavným jazykom Švédska.  
 
5 §  Z pozície hlavného jazyka slúži ako spoločný jazyk, ku ktorému majú mať prístup všetci obyvatelia 
Švédska, a ktorý má byť použiteľný vo všetkých oblastiach spoločnosti.  
 
6 § Štátne inštitúcie a ďalší verejní činitelia sú zodpovední za to, aby sa švédčina vyvíjala a používala.  
 
Jazyky národnostných menšín  
7 § Za jazyky národnostných menšín sú považované fínčina, jidiš, meänkieli, romani chib a sámčina.  
 
8 § Štátne inštitúcie a ďalší verejní činitelia sú zodpovední za ochranu a podporu jazykov národnostných 
menšín. 
 
Švédska znaková reč 
9 § Štátne inštitúcie a ďalší verejní činitelia sú zodpovední za ochranu a podporu švédskej znakovej reči.  
 
Používanie jazyka v rámci verejného sektora 
10 § Jazykom súdov, orgánov štátnej správy a ostatných verejných orgánov má byť švédčina. Možnosť 
použitia jazykov národnostných menšín a ostatných škandinávskych jazykov je bližšie popísaná v inom 
zákone. Povinnosť súdov a orgánov štátnej správy obrátiť sa na tlmočníka a postarať sa o preklad 
dokumentov je bližšie popísaná v inom zákone.  
 
11 § Jazyk verejných inštitúcií má byť kultivovaný, jednoduchý a jasný. 
 
12 § Úrady sú zodpovedné za rozvoj a dostupnosť švédskej terminológie v rámci ich poľa pôsobnosti. 
   
Švédčina v medzinárodnej komunikácii  
13 § Švédčina je oficiálnym jazykom Švédska pre medzinárodnú komunikáciu. Je potrebné chrániť 
postavenie švédčiny ako oficiálneho jazyka EÚ. 
 
Prístup jednotlivcov k jazyku 
14 § Každý jeden obyvateľ Švédska má právo naučiť sa po švédsky a rozvíjať a používať švédčinu. 
Okrem toho  
1. príslušníci národnostných menšín dostanú možnosť naučiť sa, rozvíjať a používať jazyky 
národnostných menšín a 
2. nepočujúce osoby a osoby s poškodeným sluchom dostanú možnosť naučiť sa, rozvíjať a používať 
švédsku znakovú reč. 
Osoby s inou rodnou rečou ako vyššie uvedené dostanú možnosť naučiť sa, rozvíjať a používať svoju 
rodnú reč. 
 
15 § Štátne inštitúcie a ďalší verejní činitelia sú zodpovední za zabezpečenie prístupov jednotlivcov k 
jazyku podľa 14 §.  
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Príloha č.2: Rozhovor s Ollem Josephsonom, profesorom na Ústave pre 
škandinávske jazyky na Štokholmskej univerzite a bývalým vedúcim Jazykovej 

rady, 23.4.2012 
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JŠ: När jag här läst Språkvården, då var jag förvånad över att människor har negativ attytid till språkvård.  
OJ: Ja, men det har de inte så väldigt i Sverige. Vad menar du med attytid till språkvård?  
JŠ: Att man inte ska... försöka... hur säger man det? 
OJ: Styra folks... 
JŠ: Ja. 
OJ: Jo, det kan jo vara. Men allstå Språkrådet då som, som försvarar för språkvård i Sverige, den har också 
den hållningen att man inte ska styra för mycket.  
JŠ: Ja, det vet jag.  
OJ: Å, att man hellre ska rekommendera och föreslå, ge råd och så. Det är ganska typiskt för svensk 
språkvård. Om man ska säga hur liksom språkvården och språkplaneringen i Sverige ser ut så ska man 
säga: För det första, så har vi sen 2009 en Språklag att svenskan ska vara huvudspråk i Sverige. Men den 
ger också rättigheter för dem som talar några minoritetspråken. Och det står i Språklagen att alla har rätt till 
sitt modersmål, att alla kan använda det. Och det finns över 200 modersmål i Sverige. Alltså arabiska är ett 
stort modersmål, persiska är ett stort modersmål. Så att detta är liksom lagen, vad lagen säger. Och sen, för 
att kunna... Så kan man säga också. Och lagen bygger på de fyra språkpolitiska målen som känske du 
känner till som den svenska Riksdan beslutat om redan 2005, de fyra språkpolitiska mål. Och sen så 
kommer lag om denna mål 2009.  
JŠ: Vilka är de? 
OJ: De fyra språkpolitiska målen? De står här i den här folien från Språkrådet. Att svenskan ska vara 
huvudspråk, att svenskan ska vara komplett och sammhällsbärande, att den offentliga svenskan som 
myndigheternas språk ska vara både enkel och begriplig och att alla ska ha rätt till språk också. De som har 
ett annat modersmål än svenska. Men den här finns i lagen. Och sen kan man säga att det måste finnas en 
myndighet, altså en statlig myndighet som ser till att lagen följs någorlunda. Och som också arbetar för att 
svenska samhälle ska utveckla sig enligt den här lagen. Och det är Språkrådet. Men egentligen heter 
institution faktiskt inte Språkrådet, det heter Institutet för språket och folkminnen. Det är en ganska stor 
myndighet som också har stora arkiver med dialekter och namn och så där. Men en av de viktigaste 
avdelingarna av Institutet för språket och folkminnen det är Språkrådet. Och Språkrådet är då den som 
ansvarar för språkplanering och språkvård i Sverige. (paus) Om man kan säga att Språkrådets... Ja de har 
väl tre typer av verksamet för att göra det lite förenklat. Dels så arbetar de rätt mycket med 
minoritetspråken, finska och romani, också med svenska teckenspråket, gör lexikon och ordlistor och andra 
saker. För det andra så arbetar de mycket med den daglig språkvårdsarbete, alltså ger råd om språkfrågor i 
svenska när folk ringer, och man kan titta på deras hemsida också. De har också en ganska omfattande 
verksamhet för myndigheternas språk, man kallar det för klarspråk. Alltså alla olika statliga myndigheter, 
myndigheter och komuner och landsting också, men framför allt statliga myndigheter. De ska skriva, tala 
enkelt och lättillgängligt så att alla medborgare kan ta del av det. Så om man har utbildningen och ger 
rekommendationer. Som här. Informationsblad heter Klarspråk. Och sen för det tredje så kan man säga att 
Språkrådet mer gör utredningar, följer upp hur ehm språken används i Sverige. För invandrarnas barn 
undervisning i modersmål, hur är det med engelskans plats så.... Och då, ska vi se, har vi en utredning... Var 
har jag den (letar efter utredningen) Som Språkrådet gjorde. Ehmmmmm Den är försvunnen. (fortfarande 
letar efter den) 
JŠ: Kan jag hitta den på nätet? 
OJ: Ja, det kan du göra.  
JŠ: Ja.  
OJ: Den handlar om (paus) förhållandet mellan engelska och svenska på universitetet. På universiteten och 
högskolan. Men var har jag lagt den. Jag tycker det var konstigt att jag kan inte finna den. (letar efter 
utredningen igen)  
JŠ: Jag kan ladda den ned på nätet.  
OJ: Ja, du kan absolut ladda den ned från Språkrådets hemsida, från rapporterna där.  
JŠ: Ja.  
OJ: (letar efter utredningen för en stund och sen kommer tillbata till bords) Men man gör den här typen av 
utredningar. För att kartlägga hur ligger tid och så. Sen har Språkrådet INTE någon makt för att komma och 
säga nu måste vi ha undervisning på svenska eller nu måste ni ehm ha ehm mer undervisning på 
minoritetspråken eller någonting sådär. Det kan språkrådet INTE göra. De kan bara beskriva hur det ser ut. 
Och vilka konsekvenser det kan få om man slutar använda språket innan några områden eller någonting 
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sånt.  
JŠ: Ja.  
OJ: Utan... Därför universiteten avgör själva, hur mycket de... Alltså lagen säger att ehm man ska alltid 
kunna ta sig fram på svenska. Det betyder, om man tar universiteten, att det måste alltid finnas information 
om universiteten på svenska. Att man måste alltid kunna gå till universiteten och tala svenska med dem och 
så. Att man inte får liksom annoncera efter nya lärare bara på engelska. Då måste man ha det också på 
svenska. Men om avhandlingarna ska bara skrivas på engelska eller man ska skriva på engelska med en 
svensk sammanfattning och så, det får universiteten själva bestämma. Så att det är liksom någonting... Det 
är någonting som... Ett resultat av allmän påverkan helt enkelt, på vad som händer.  
JŠ: Hm 
OJ: Ehm och det här gäller för väldigt mycket av det som Språkrådet gör. Språkrådet har liksom inte 
MAKT att reglera språkbruk. Utan Språkrådet kan göra beskrivningar, tala om vad som är problematiskt, 
föreslå hur man ska göra. Men sen får olika myndigheter, myndigheter eller andra personer göra precis som 
de vill. Så är det.  
JŠ: Så vem har makten att.. 
OJ: Ja, egentligen är det ingen som har så särskilt mycket makt över språket. Det finns ju vissa lagar. ehm 
Det finns alltså.. Om en myndighet till exempel BARA använder engelska, kan man anmäla den här 
myndigheten till justitieombudsmannen, som är och... JO... Och då kan just... Då kommer 
justitieombudsmannen och säger att det här är fel, det måste upphöra. Och då kommer myndigheten att 
upphöra med det. Sådana saker har hänt, det, det gör det. Så at ehm... Men det är väl... Det ska rätt mycket 
till, innan justitieombudsmannen säger att det här följer inte lagen. Så att man ska inte tro att liksom lagen 
på något sätt reglerar i detalj. Med det finns ju till exempel ehm på domstolar måste man alltid kunna 
använda svenska. ehm Det finns till exempel... Det finns ju skolor i Sverige där undervisningen är på 
engelska. Och det är ehm fullt tillåtet. Men några föräldrar i såna skolor ville ha föräldrarmöterna. Allltså 
att föräldrarna träffade läraren att mötet  skulle vara på svenska. Då sa skolan NEJ först. Då anmälde de 
skolan för justitieombudsmannen. Och då sa justitieombudsmannen att skolan måste ge de här möterna på 
svenska om några föräldrar ber om det. För at det, det... Så måste man förstå språklagen. Så att, så går det 
till. Alltså det är snarast så att om man som, om man som en privatperson eller organisation tycker att det är 
för mycket engelska någonstans, så kan man anmälla det till justitieombudsmannen som de, som talar om 
det såhär ska göras förstås.  
JŠ: Och ombudsmannnen tillhör regeringen eller? 
OJ: Nej, ombudsmannen är tillsatt av riksdan. Justitieombudsmanen, det är han. Han har... Och det är hans 
uppgift, så att säga, att övervaka att ehm myndigheter och liknande följer de svenska lagarna. Man anmäller 
till justitieombudsmannen när man tycker att en myndigher, skola, ett universitet eller någonting INTE har 
följt svensk lag. Och då kan... Och så avgör justitieombudsmannen hur man ska se på det.  
JŠ: Så är det statlig, statlig makt? 
OJ: Det är statlig makt. Det är det. Just det. Det är en del av riksdan egentligen.  
JŠ: Okej. Så. 
OJ: Hm. 
JŠ: Det första målet är att svenska ska vara huvudspråk i Sverige. Så det betyder att svenskan var hotad 
eller något likadant, att man måste bestämma det? 
OJ: Man kan säga det, att det... Alltså jag skulle kanske inte säga att svenskan är hotad än. Men man kan 
väl ehm tänka sig att om den här utveckling vi har nu fortsätter, så skulle svenska kunna komma att BLI 
hotad. Därför är det bra att redan nu stifta en lag, medan det ännu inte är besvärligt att följa lagen, om du 
förstår.  
JŠ: Ja. Precis.  
OJ: Och det är viktigt det här ordet huvudspråk. Det betyder att... Det är så att man liksom alltid skulle 
kuna ta sig fram på svenska i Sverige. Och kunna göra alla viktiga saker på svenska. Men att det står 
huvudspråk betyder också att det kan (paus) gott finnas andra språk också. Det är inte något fel att det finns 
andra språk. Så jag skulle säga: Den svenska språkpolitiken är egentligen inte fientlig mot engelska. Den 
vill inte motarbeta engelska. Utan man vill se till att engelskan inte bred ut sig på svenskans bekostnad. Det 
är en politik för parallelspråkighet som man kan säga. Eller flerspråkighet. Det ska finnas... Svenskan ska 
alltid finnas inom alla områden. Sen kan engelskan också vara väldigt stark inom några områden. Och 
kanske till och med måste bli starkare inom några områden. Men då ska svenskan också finnas där. 
Jämnsides. Förstår du? 
JŠ: Ja.  
OJ: Hm 
JŠ: Jag känner till det här.  
OJ: Just det. Man ska inte plocka bort svenskan eller engelskan. Så att säga... 
JŠ: Ja, precis. Men är det möjligt att engelskan ska bli något som andraspråk? 
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OJ: Man kan säga det kanske. Ibland är det så. Men frågan är kanske om engelskan inte redan är ett 
andraspråk i Sverige. Ett språk som man måste lära sig för att kunna klara vardagen i det svenska 
samhället. Och som man inte bara lär sig i skolan utan man lär in liksom ehm ehm i vardan. Genom att leva 
och verka i Sverige kommer man i kontakt med så mycket engelska.  
JŠ: Och tycker du att man kan kalla den här situation för diglosi? 
OJ: Det tycker jag INTE man kan göra. För att diglosi innebär ju en uppdelning, va. Att det finns... Att 
samhället är liksom delat mellan två språk inom vissa områden. Det kan vara skolan, rättsväsende eller 
sjukvård eller religion eller teater eller någonting sånt. Då kan man bara använda (hostar) det ena språket. 
Och inom andra områden så kan man bara använda det andra språket. Det är diglosiförhållande. Och så ser 
det inte ut i Sverige. Det finns risk av diglosiförhållande inom vissa delar av ehm forskning och 
universitetsutbildning. Det gör det. Men allmänt sett skulle jag inte säga att situationen kännetecknas av 
diglosi, det gör det inte. Snarare av flerspråkighet.  
JŠ: Okej, så. Och engelskan används inom högre utbildning och forskning. Och man vill kanske... Man vill 
at både språk används parallelt så man tycker att det är inte bra att man använder bara engelska.  
OJ: Nej, man tycker inte bra om man bara använder engelska.  
JŠ: Och varför? 
OJ: ehm Ja, det är väl två eller tre grundläggande skäl. ehm Och (paus) alltså det viktigaste är väl att om 
man bara använder engelska, då slutar ju svenska att utvecklas som ett (paus) vetenskapligt språk inom den 
sektorn. Biomedicin eller (paus) hm ehm ehm digitalteknik eller vad det kan vara. Då blir det up... Då kan 
man så småningom inte tala och skriva om ämnet på ett avancerat sätt på svenska. Det finns inga 
facktermer, man har inga liksom fraseologi, man har ingen text, man har inga textmönster hur man ska 
uttrycka sig. Man klarar inte av att tala och skriva om det på svenska utan måste göra det på engelska. Och 
det finns forskare som säger jag har mycket svårare att skriva på engelska. NEJ, mycket svårare att skriva 
på svenska om min vetenskap än att skriva på engelska. Det blir så sällan jag skriver på svenska. (hostar) 
Och en sån utveckling innebär ju att vetenskapen avskys från det svenska samhället. Vi van... Vi som inte 
är experter på mikrobiologi eller digitalteknik eller så, vi får ju väldigt svårt att, att närma sig de här 
vetenskaperna. Och vem ska skriva de go... bra skolböckerna, gymnasieböckerna till exempel i de här 
ämnena om ingen längre kan skriva om dem på svenska på ett kvalificerat sätt. Hur kommer den 
vetenskapliga debatt, hur kommer samhälldebatten ser ut, inte den vetenskapliga debatten, hur kommer 
samhällsdebaten att se ut om vi inte längre kan debatera teknik eller klimatfrågor eller osonskickt eller sånt 
på ett seriöst sätt med användning av vetenskapens senaste ehm upptäckt eller så. Om vi inte har ett svenskt 
språk längre. Så att det är så att säg... Det är en demokratisk alltså fråga om att svenska måste finnas inom 
alla områden. Sen kan man också säga, mer ska vi säga praktiskt-pedagogiskt aspekt. Man vet ju att folk 
oftast är smartast och bäst och tänker bäst om de får använda sitt modersmål. ehm Troligen så kommer, om 
vi BARA kan undervisa de här ämnena på engelska på grundnivå, på universiteten och så, så kommer 
troligen undervisningen att bli lite sämre. Det finns en del forskning som hade underöskt detta. Jag har här 
väl så (bläddrar) en jämfört undervisning på engelska och en jämfört undervisning på svenska. (söker) Ja, 
där har vi den... (söker fortfarande och lägger boken på bordet) Så. 
JŠ: hm 
OJ: Och hans resultat, det är väl att ehm det går, det kan gå bra att undervisa på engelska. Men det kräver 
särskilda förberedelser och ehm att man bygger upp det på ett annat sätt. Han visar att studenterna är 
mycket passiva i undervisningen på engelska. Så man kan säga att det är ett praktiskt problem, att kvaliten 
sjunker på de svenska ehm universiteterna och högskolorna, om undervisningen är på engelska. Det finns 
en annan doktorsavhandling on undervisningen på engelska.  
(en kvinna kom in, hon och Olle pratade för en liten stund) 
OJ: Ju, vad var det jag ville säga. Det finns en annan undersökning av Söderlund, var finns den... Du kan 
hitta båda på nätet. Den undersöker hur det ser ut i de här kurserna som är på engelska och det är ju på 
främman... Eller studenter som inde kan svenska och sådär. Det visar sig att det är ganska mycket svenska i 
alla fall, fast man tror att der är massa engelska. Men det är väl inte så. (paus) Det var... Just det. Så att det 
är en demokratisk argument för att inte (paus) släppa svenskan. Och sen finns det praktiska, pedagogiska 
argument.  
JŠ: Och vad gör man för att motverka det? 
OJ: Vad gör man för att motverka det? Ehm (paus) Det som man gör är att man upmuntrar universitet och 
högskolor att anta så kallade språkpolicy. Alltså ehm dokument i de man skriver om... Där universitetet och 
högskolan skriver om hur man vill att språken ska användas på egna universitet. Allmäna riktlinjer för 
språkanvändningen på universitet och sånt. Det har språkvårdare liksom hjälpt till med. Att ta fram såna 
dokument. Och det finns nu ganska många svenska universitet och högskolor som har såna här språkliga 
riktlinjer, språkdokument. De ser lite olika ut. Men endast står ofta hur man ska försöka... De har väldigt 
mycket om det här. Hur man liksom ska både för studenter att bli duktiga på engelska, för studenter måste 
bli det, liksom och SAMTIDIGT se till att de inte släpper svenskan. Och då, då vill man lite göra på olika 
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sätt på olika universitet och högskolor. Men då har man på alla fall ett grundläggande dokument, som man 
kan fråga sig till och använda på olika institutioner. Och sen ser det olikt ut på olika instituter. Här håller vi 
på med nordiska språk, här använder vi inte så mycket engelska, till exempel. Eller literaturvetenskap eller 
historia och så. Där är inte så mycket engelska. Och kanske man till och med skulle behöva lite MER 
engelska i... i undervisning och forskning, i pedagogin och sånt. Medan på andra institutioner,  
mikrobiologi, genetik, psychologi ehm naturvetenskaper och så, det är det bara engelskan, nästan, allt för 
mycket engelskan. Där vill vi lifta fram svenskan. Men Stockolms universitet har ju den här grundläggande 
språkverksamhet som man som man då kan orientera sig i förhållande till. Så skulle jag säga. 
JŠ: Så universitetet bestämmer sig själv? 
OJ: Universitetet bestämmer sig själv men, de kan också läsa såna här dokumenter, utredningar från 
Språkrådet med råd och förslag.  
JŠ: Så det är bara råd och förslag, de har ingen makt.  
OJ: Ja, ja. Men ingen makt.  
JŠ: Och hur är det på universitetet, har universitetet makt att tillämpa dokumenter? 
OJ: Då har det lite gran. Universitetet kan till exempel bestämma att alla doktorsavhandlingar som skrivs 
på engelska ska ha en sammanfattning på svenska. Och det kan de bestämma. Och då måste, då måste alla 
ehm doktorander göra på det visst sätt. Man kan söka om ett undantag, då kan man kanske få ett undantag. 
I huvudsak måste alla följa.  
JŠ: Och är det många universitet eller högskolor som har bestämt sig att främja svenskan? 
OJ: Ja, det är många som antagit såna språkliga riktlinjer som innehåller alltid som mål att främja svenskan, 
det gör det. Sen vet man vet inte riktigt hur det följs i praktiken, hur det ser ut och så. ehm Alla 
undersökningar som man gör pekar på att det blir mer och mer på alla universitet och högskolor. ehm Men 
på de ställerna när man har sagt att man ska främja svenska... Men det är kanske ändå bra att man har sagt 
att man ska främja svenska för att det kanske BARA skulle bli engelska nästan. 
JŠ: Och har man några förväntningar? Vad tycker man att det ska förbättras när man har språklagen? 
OJ: eeehm Alltså språkvårdare har väl de förväntningarna att man så småningom på alla ställen kommer att 
se de här problemen, om det bara är engelska till exempel. ehm Att man upptäcker de här pedagogiska 
problemen. Det här man bör... börjat göra. ehm Och att många tycker att nu har det blivit för mycket 
engelska. Och att man därför kommer att ena sig om att man ska ha en genomtänkt språkpolitik så att säga. 
Som ger plats för både svenska och engelska. Det tror jag faktiskt är en rimlig förväntan. Vi tror att om 
tjugio eller tio år så kommer man se att arbetet med svenskan och engelskan kommer att bli mycket mer 
medvetet och planerat. Långsiktigt på, på svenska universitet och högskolor. Det är då. För då märker man 
att det är en framsteg. Men däremot, om man förväntar sig att det skulle vara mindre engelska än idag, det 
tror jag inte. Det ska man inte förvänta sig. Det kommer vara MER engelska än idag. Men förhoppningsvis 
minst lika mycket svenska som idag. Men jag tror alltså ehm att man förväntar sig mer medveten planering 
liksom. Så komer att se det. 
JŠ: Så situationen ska se ut så att alla pratar svenska och engelska lika bra? 
OJ: Ja, alltså just det, egentligen inte lika bra, kanske man kan säga: Alla klarar skriva och tala om sitt 
ämne på avancerad nivå på både engelska och svenska. Det är liksom målet. Och det är inte helt 
orealistiskt.  
JŠ: Men hur ska man göra det om det ehm inte finns någon makt som ska tillämpa Språklagen? 
OJ: ehm Det måste ju ske utifrån en övertygelse på varje högskola och universitet att det här är bra att man 
upprätthåller den här tvåspråkigheten. Att det på sikt är någonting som ger oss skriftligare studenter, ett 
bättre förankring i det svenska samhället och det gör att vi blir mer användbara som forskare i Sverige, att 
vår forskning ehm får uppmärksamhet till exempel och såna saker. Alltså en insikt om att båda språken 
behövs. Och inte får den insikten får det här växa fram, inte som en laglig tvång. Utan som ett... någonting 
man verkligen tycker att man behöver. Och det tror jag att det kan göras.  
JŠ: Hur kan man nå ett sånt tillstånd? Jag kan inte tänka mig att man kan ha något sånt i mitt land.  
(skrattar) 
OJ: Nej, men det tycker jag inte vara så svårt. Det är inte så svårt. Så kommer alltid säg... Det kommer 
alltid tyckas att vi behöver ingen engelska eller vi behöver ingen svenska och det kommer att finnas några 
såna grupper. Men jag tycker inte att det är så svårt att för... att få väldigt många att inse att det är bra med 
kunskaper i båda engelska och svenska.  
JŠ: Hur är det med språkbrukarna? Tycker de detsamma? Att man ska behärska både språk? 
OJ: Ja, det tycker väldigt många. Det tycker väldigt många. Och särskilt många tänker mycket på det så att 
säga. Det är ingen konstig åsikt, om du förstår. Den här åsikten. Ja, men det kan vara bara engelska, man 
kan finna företrädare för den, men de är inte så många. Eller åsikten att vi ska inte ha någon engelska på 
svenska universiteten och högskolor, det tror, det tror jag inte du hittat någon enda som tycker. 
JŠ: Ja.  
OJ: Det tror jag inte. Ja. Så att ehm det här att båda språk, språken ska ha utryme, det tycker väldigt många. 
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Men sen finns det andra krafter också. Det vad är det viktigaste för en forskare är att kunna publicera i 
internationella tidskrifter. Som alltid är på engelska. Så att man får egentligen högre lön och poäng och 
forskningsanlag om man skriver på engelska. De här krafterna verkar på ett annat håll. Och det är väldigt 
svårt att göra någonting åt. 
JŠ: Jag tycker att ehm på konferensen som du deltog i för ett år sen att en kvinna berättade att om man i 
Finland skriver sin avhandling i finska eller svenska, då får man några pengar från staten. Jag vet inte om 
jag förstod det rätt eller inte. Finns det något sånt i Sverige? 
OJ: ehm Då menar jag ehm man får inte extra bidrag om man skriver på svenska, det får man inte... 
JŠ: Nej. 
OJ: Men det tycker jag inte man får i Finland heller. Man för pengar alltid för att översätta från finska till 
svenska eller från svenska till finska. Men det gäller inte bara avhandlingar utan andra saker som måste 
finnas på både språken i Finland.  
JŠ: Och har situationen förändrats... 
OJ: I Sverige? 
JŠ: Ja. 
OJ: ehm Den har förändrats på två sätt tycker jag. Och det ena är att det blir mer och mer engelska. Det är 
det ena sättet. Och det andra sättet.. Det andra är att det här är en fråga som diskuteras mer och mer. Så att 
medvetenheten om problemet har blivit större. Samtidigt så kanske problemet har också blivit större.  
JŠ: Och jag vet, att Språkrådet, det var inte en statlig organisation. Att det var bara en ideallistisk förening.  
OJ: Ja, så var det föredetta. 
JŠ: Ja, så var det föredetta.  
OJ: Men från 2006 så är Språkrådet en myndig... en del av en myndighet.  
JŠ: Och varför förändrades det till en myndighet? 
OJ: Men det var jo inte så konstigt därför att denhär särskilda organisationen och så, den var från 1945, när 
man trodde att det fanns bara ett språk i Sverige. Och, och ehm under de senaste tio, femton åren så har 
man insett... Alltså regering, riksdan och så, att Sverige behöver en språkpolitik. För vi har så många språk 
att vi måste liksom ballansera mellan dem och se till att det finns utrymme för alla. Och då behöver man 
också en myndighet som kan sköta om den här språkpolitiken. Så att det är någonting som har växt fram i 
det ändrade språkläget, alltså den ändrade språksituationen i Sverige.  
JŠ: Men är det inte så att Språkrådet nar någon ehm makt, när det är en statlig institution, eller? 
OJ: Nej! Den har inte makt att säga åt folken man hur man ska skriva eller på vilket språk man ska 
använda. Det har jo den inte. Den har bara... De kan bara ge råd om det. Och det finns många statliga 
institutioner som inte har någon MAKT på det viset. Det finns till exempel en myndighet som heter 
Folkhälsoinstitutet som kan ge råd om att folk inte ska röka ehm och inte äta fet mat och såna saker och att 
de ska motionera mycket. Och man kan göra kampanjer också, tala om vad som händer om man äter fet 
mat och inte motionerar. ehm Visst. Men de har inte någon makt att tvinga folk att motionera. Eller tvinga 
folk att sluta röka och sådär. Och lite på samma sätt är det med språket.  
JŠ: Så vad är skillnaden... att... 
OJ: Hur då skillnaden? 
JŠ: När Språkrådet inte har någon makt, varför har det förvandlats till en... 
OJ: Ja, ja. Ja, skillnaden är väl... Alltså. (paus) Man kan väl säga att de är råd som Språkrådet ger får en lite 
starkare ställning för att det är en myndighet. Språkrådet har också fått mycket mer resurser och att 
Sråkrådet inte arbetar bara med svenska utan med många andra sprak också. ehm Så att det är en stor 
skillnad. Det är en tydlig markering att ehm vi har en språksituation i Sverige som kräver en språkpolitik. 
Men den språkpolitiken ska inte liksom föras med tvångsmedel. Man ska inte TVINGA folk att använda 
språken på ett eller annat sätt. Man ska ÖVERTYGA. 
JŠ: Och finns det några kampanjer, hur man övertygar människor? Hur, hur gör man det? 
OJ: Man gör det snarast genom daglig rådgivningsverksamhet, de offentliga utredningar som pekar på 
konsekvenser av olika handlingssätt, genom beskrivningar av läget och sånt där, så att man förstår, hur 
läget är. De som har lite makt, det är jo ehm dels universiteten då, universitetens ledningarna. För 
universiteten är också myndigheter.   
JŠ: Ja. 
OJ: De får inte avvika från språklagen hur mycket som helts. Sen har ju också skolor till exempel en del 
makt. Vilkaaa... Hur mycket språkundervisning det ska vara i skolorna, hur mycket svenska man ska läsa, 
hur mycket engelska man ska läsa, om man har rätt att läsa sitt modersmål om det är ett invandrare 
modersmål och sånt. All man har rätt till läsa persiska eller albanska eller turkiska eller något sånt.  
JŠ: Och hur är det med minoritetspråk, tycker man att svenska är hotad också av dem? 
OJ: Nej. Nej, det är ingen som tycker.  
JŠ: Men jag läste en artikel där stod att språklagen inte är bra eftersom den säger att svenska ska vara 
huvudspråk och så ska de minoritetspråk ha en sämre ställning.  
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OJ: Att minoritetspråk borde få en sämre ställning? 
JŠ: Ja.  
OJ: Det var... Och vem har skrivit den artikel? 
JŠ: Ehm det var två kvinnor, Lena Huus och... 
OJ: Ja! Just det! De var oroliga. Dewn artikel är tolv år gammal.  
JŠ: Ja, den är gammal. 
OJ: De var oroliga för att den svenska språkpolitik ska riktas till detta. Det tror jag inte att de är längre.  
JŠ: Okej. 
OJ: Jag tror att de har sett att den svenska språkpolitiken ehm Och den handlade... Den artikeln handlade 
om att om man stöder svenskan, så kan det vara ett hot mot minoritetspråken. Men däremot du frågade om 
några tycker att MINORITETSPRÅK hotar svenskan. Och det tror jag inte att man kan hitta någon person 
som tycker.  
JŠ: Och hur är det med svenskans status i förhållandet till engenskan?  
OJ: Ehm Det är lite svårt att säga. Alla undersökningar som man har gjort om status vill säga att svenskan 
och engelskan är de språk som absolut har högst status i det svenska samhället. Och i vissa sammanhang 
har säkert engelskan högre status. Men kanske inte i alla sammanhang. I några sammanhang har svenska 
lika hög status eller till och med högre än, än engelska. Och så. Så att (paus) ehm Det är lite svårt. Man kan 
säga vi har två språk med högre status i Sverige, engelska och svenska. Och sen beror det lite på 
sammanhanget vilket språk som har högst status.  
JŠ: Så är det inte en diglosisk situation, att engelska ska vara high-språk och engelska low? 
OJ: Nej, nej! Inte det! Det kan finnas något område där det är så. Lite forskningspområde och sådär. Men 
INTE i allmänhet. Det är inte en diglosisk situation i Sverige. Diglosibegreppet är inte något bra för att 
beskriva det svenska språksamhället. Det är inte någon bra beskrivning.  
JŠ: Ehm... Jag glämte vad jag ville säga (skrattar) 
OJ: hm 
JŠ: Jag hoppas att jag kommer ihåg. 
OJ: Tänk lite!  
JŠ: Tycker du att den här situation beror på att svenskar tycker om angloamerikansk kultur? 
OJ: Nej, inte särskilt mycket. Det är mycker mer grundläggande förhållande som gör att engelskan har en 
stark ställning i Sverige. Så det har engelska i nästan ALLA sammhälle 
JŠ: Ja 
OJ: och det har med globalisering att göra. Det har att göra med att vi behöver ett eller ett par gemensama 
internationella språk för vi har så mycket internationell kommunikation. Och då har det blivit engelska. Det 
ehm det är ett internationellt språk som de flesta kan. Så att det är... såna. Man får inte glömma det här 
förhållandet som gör att engelska har en stark ställning. Alltså det här, att anglo-amerikansk kultur är så 
populär, det är ;;; egentligen. Den var väldigt populär på 1950-talet i Sverige också. Amerikansk kultur. 
Men det var väldigt mycket mindre så vi använde engelska då. Det har, dett har, det... 
JŠ: När jag läste språkvården, då läste jag också de gamla, och kanske i 1960-talet har jag hittat en mening 
att engelska har en jättestark ställning i de nordisla länderna. Men det är kanske trettio år, när man pratar 
om detta. När började man prata om detta? 
OJ: Hur man pratade om den engelskans inflytande på svenskan, att det finns många lånorf och så, det har 
man pratat om sen 1950-talet. Ehm däremot den andra frågan, som vi kalllar för domänförluster, hotet... 
Domänförluster, det känner du till, va? 
JŠ: Ja.  
OJ: Att engelskan skulle ta vissa områden och så, det började man prata om för ungefär tjugio år sen.  Man 
brukar säga ett deet var ordförande för svenska språknämnden som hetr Ulf Telleman i Språkvården från 
1989. Ehm den har jag här.  
JŠ: Ja. 
OJ: Det är första gången, som man användet det här begreppet och börjar prata om det här problem 
egentligen. Och sen dessen, så började debatten ;;;  mot slutet på 1990-talet.  
JŠ: Och varför började man egentligen prata om va... detta? Varför betraktades det som problem; Vem sa att 
det är problem? 
OJ: Det var jo språkvetare som uppmärksammade det då. 
JŠ: Och språkbrukare? 
OJ: Nej, det kan man inte säga. Språkbrukarna var väldigt upptagna kanske av det här med engelska lånord. 
JŠ: Ja. 
OJ: Och är även idag. Medan frågan om språkbytet och ehm domänförlust det är språkvetarna, 
språksociologerna, som har sett problemet, uppmärksammade det? 
JŠ: Men tycker också språkbrukare att det är så? 
OJ: Det är svårt att veta. Men det gör de nog, vet jag. Alltså de som tänker lite på det, tänker lite efter, de 
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tycker det är ett problem. Ell... eller kanske, njå. Tycker de det är problem. Ja, kanske tycker de det är 
problem, ibland inte, och så vidare. Ehm det finns, ja har du sett de här undersökningarna från nordiska 
importord projektet? 
JŠ: Ja. 
OJ: Där finns lite statistik och så om, om vad språkbrukarna tycker. Och de tycker kanske inte så väldigt 
mycket.  
JŠ: Så lånord är inte ett problem... 
O. Såhär: Språkvetarna säger att lånord inte är ett problem. Men många språkbrukare tycker att lånord är ett 
problem. Fast de ofta inte har genomtänkta åsikter om det.  
JŠ: Men de inte, de tycker inte att de är på något sätt så viktigt, lånord. 
OJ: Om man talar om det engelska inflytande, då talar man oftare om lånord än om domänförluster. Man 
förstår inte hur viktigt det är. 
JŠ: Och vad säger forskarna om det att de har problem att skriva om sitt ämne på svenska? 
OJ: Vilka forskare? 
JŠ: Jag ver inte. Har någon kla... klagat om detta, vad du pratat om? 
OJ: Ja, det finns forskare som säger att det är svårt för de att skriva på svenska. Att de inte vet hur de ska 
formulera sig och så. Sen finns det väldigt många forskare i naturvetenskapet som säger att jag (paus) det 
finns ingen anledning för mig att skriva på svenska. Jag kommer aldrig att behöva göra det.  
JŠ: Och de här, de vill inte att svenskan främjas i deras... 
OJ: De är inte mot att svenskan främjas, men de tycker att det är ganska onödigt. De skriver ALLTING på 
engelska.  
JŠ: Och man kan inte tvinga dem. 
OJ: Nej, det kan man inte. (paus) Det som man kan tvinga, det är de som skriver doktorsavhandlingar. De 
kan man tvinga, så att säga. 
JŠ: Ja. 
OJ: Det ska finnas en sammanfattning på svenska. Så myckket mer kan man inte tvinga fram.  
JŠ: Vad händer med dem som undervisar på universitet? 
OJ: På universitet? 
JŠ: Ja. Om de skriver bara på engelska, hur kan de undervisa? 
OJ: Ja, många av dem undervisar bara på engelska. Det får man jo göra. Det är så, att just lärare får 
undervisa på engelska. Men de som vill bli ANSTÄLLD på universitetet, alltså få en fast anställning, ska 
kunna undervisa på svenska efter två år, eller tre år, eller någonting sånt där. (paus) Men det ser olikt ut på 
olike universitet. Får man gå genom riktlinjerna och undersöka.  
JŠ: Så man bara försöker att övertyga människor att... 
OJ: Ja, ja. Tycker du att det är konstigt med det här? 
JŠ: Nej, jag tycker att det är... Ja, alltså. Idealistiskt. Om de skulle funka då är det underbart. 
OJ: Ja. Jag tror så skulle det funka med lagar heller. Alltså lagar som... Alttså lagskriftning som folk inte 
tycker om, det skulle ha bara ett motsatt effekt.  
JŠ: Ja.  
(paus) 
JŠ:  Så du ty... du tycker att det ska ha någon, någon betydelse, om man skulle säga ni, ni måste använda 
svenska i stället för engelska.  
OJ: Jag tycker att det är viktigt att man säger det till myndigheter. Viktiga myndigheter måste ha plats för 
svenska och såna saker. En del avgränsade saker. Der man säger det här måste finnas på svenska och så. 
Det är viktigt. Men däremot i stora sektorer, det är liksom ehm förskningsrapporter och sånt, det är 
orealistiskt att säga man måste använda svenska.  
JŠ: Ja, så jag tycker att det var allt vi skulle prata om, så tack för detta. 
OJ: Ja, just det.  
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JŠ: Keď som čítala Språkvård, prekvapilo ma, že ľudia majú k jazykovej kultivácii a plánovanou negatívny 
postoj.  
OJ: Ale vo Švédsku to tak úplne nie je. Čo myslíš postojom k jazykovej kultivácii a plánovaniu?  
JŠ: Že sa nemá... pokúšať... ako to povedať? 
OJ: Riadiť... 
JŠ: Áno.  
OJ: Áno, tak to môže byť. Jazyková rada, ktorá zodpovedá za jazykové plánovanie a kultiváciu vo 
Švédsku, taktiež zastáva názor, že nie je správne príliš riadiť používanie jazyka.  
JŠ: Áno, to viem.  
OJ: Zastávajú názor, že je lepšie dávať odporučenia a rady a podobne. To je pre švédsku jazykovú 
kultiváciu dosť typické. Ak by som mal zhrnúť, ako vyzerá jazyková kultivácia a plánovanie vo Švédsku, je 
to takto: Za prvé, od roku 2009 je dané zákonom, že švédčina má byť hlavným jazykom Švédska. Zákon 
ale obsahuje aj ďalšie práva pre tých, ktorí hovoria menšinovými jazykmi. Stojí v ňom, že všetci majú mať 
právo používať svoj rodný jazyk. Vo Švédsku nájdeme viac ako 200 rodných jazykov. Veľa ľudí hovorí po 
arabsky alebo po perzsky. Takže toto hovorí zákon. A potom, aby sme mohli... Tak sa tiež dá povedať. 
Zákon stavia na štyroch cieľoch jazykovej politiky, ktoré možno poznáš. Rozhodol o nich parlament už v 
roku 2005, o týchto cieľoch. A potom boli tieto ciele uzákonené v roku 2009.  
JŠ: Ktoré to sú?  
OJ: Štyri ciele jazykovej politiky? Sú tu vo fólii od Jazykovej rady. Že švédčina má byť hlavným jazykom, 
že švédčina má byť kompletným jazykom a nosným jazykom spoločnosti, že verejná švédčina, teda jazyk 
úradov, má byť jednoduchá a ľahko pochopiteľná a taktiež, že všetci majú právo na prístup k jazyku. Teda 
aj tí, ktorí majú iný rodný jazyk ako švédčinu. Toto stojí v zákone. Ďalej sa dá povedať, že má vzniknúť 
úrad, štátny úrad, ktorý má dohliadať na to, že sa zákon dodržiava. A to je Jazyková rada. V skutočnosti sa 
ale inštitúcia nevolá Jazyková rada, volá sa Inštitút pre jazyk a kultúrne dedičstvo. Je to celkom veľká 
inštitúcia, ktorá má veľké archívy s materiálmi o dialektoch a menách a podobne. Ale jedno z 
najdôležitejších oddelení Inštitútu pre jazyk a kultúrne dedičstvo je Jazyková rada. A Jazyková rada je 
zodpovedná za jazykovú kultiváciu a jazykové plánovanie vo Švédsku. (pauza) Dá sa povedať, že Jazyková 
rada... Áno, zjednodušene sa dá jej činnosť rozdeliť na tri typy. Veľmi veľa pracujú s menšinovými 
jazykmi, fínčinou a rómčinou, taktiež so švédskou znakovou rečou, vytvárajú slovníky a zoznamy slov a 
podobné veci. Za druhé veľa pracujú s otázkami každodennej jazykovej kultivácie, teda keď ľudia 
zavolajú, dávajú im konkrétne rady o správnej švédčine, taktiež sa dá pozrieť na ich domovskú stránku. 
Veľmi veľa sa taktiež zaoberajú jazykom úradov, zaoberajú sa ich zrozumiteľným jazykom. To sa týka 
všetkých štátnych úradov, taktiež komún a miestnych samospráv, ale v prvom rade štátnych úradov. Majú 
hovoriť a písať jednoducho a zrozumiteľne, aby sa na dianí mohli podieľať všetci obyvatelia. To sa týka aj 
prípadov, keď niekto kvalifikovaný dáva rady. Je o tom písané tu, v tejto brožúre. A za tretie sa dá povedať, 
že Jazyková rada robí výskumy a monitoruje používanie jazykov vo Švédsku. Vyučovanie materského 
jazyka detí prisťahovalcov, ako je to s postavením angličtiny a podobne... A tu, pozrime sa na to, o tom 
máme správu... Kde to len mám. (hľadá správu) Publikovala to Jazyková rada.  Ehmmmmm Zmizlo to. 
(stále hľadá)  
JŠ: Môžem to nájsť na internete?  
OJ: Áno, môžeš. 
JŠ: Áno.  
OJ: Je o (pauza) vzťahu medzi angličtinou a švédčinou na univerzitách. Na univerzitách a vysokých 
školách. Ale kam som to len dal. To je naozaj zvláštne, že to tu nikde nemôžem nájsť. (opäť hľadá) 
JŠ: Môžem si to stiahnuť z internetu.  
OJ: To určite môžeš, zo stránok Jazykovej rady.  
JŠ: Áno.  
OJ: (ešte chvíľu bezúspešne hľadá správu, nakoniec si sadne za stôl) Aby bola situácia zmapovaná, robia sa 
takéto prieskumy. Ďalej Jazyková rada NEMÁ žiadnu moc, nemôže prísť a povedať teraz musíme mať 
vyučovanie vo švédčine alebo teraz musíme ehm mať ehm viac vyučovania v menšinových jazykoch alebo 
podobne. Toto Jazyková rada NEMÔŽE spraviť. Môže len popísať situáciu. A aké následky môžu nastať, 
ak sa v nejakej oblasti jazyk prestane používať.  
Ja: Rozumiem.  
OJ: Ale... Pretože univerzity rozhodujú samé, koľko... Teda, zákon hovorí, že ehm vždy má byť možné 
dorozumieť sa po švédsky. To v prípade univerzít znamená, že informácie o univerzite musia vždy byť 
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dostupné  vo švédčine. Že vždy musí byť možné prísť na univerzitu a dohovoriť sa tam po švédsky. Že 
oznámenia o voľných učiteľských miestach nemôžu byť vypísané len v angličtine. Toto musí byť dostupné 
aj vo švédčine. Ale o tom, či sa budú záverečné práce písať len v angličtine, alebo či majú byť po anglicky 
so švédskym zhrnutím, o tom rozhoduje univerzita sama. Takže to je niečo... Je to niečo, čo... Výsledok 
celkového pôsobenia, toho, čo sa deje.  
JŠ: Hm.  
OJ: ehm A toto vo veľkej miere platí pre celkovú činnosť Jazykovej rady. Jazyková rada nemá nad 
používaním jazyka žiadnu MOC. Jazyková rada ale môže popísať situáciu, upozorniť na problémy, 
navrhnúť riešenia. Ale úrady, úrady alebo jednotlivci si môžu robiť, ako uznajú za vhodné.  
JŠ: Kto má teda moc... 
OJ: No, nad jazykom vlastne nikto nemá moc. Existujú nejaké zákony. ehm Teda existujú... Ak nejaký úrad 
používa výlučne angličtinu, je možné ho nahlásiť parlamentnému ombudsmanovi, ktorý je... JO... A potom 
môže... A potom príde parlamentný ombudsman a povie, že toto je nesprávne a toto musí prestať. A potom 
s tým úrad prestane. Také veci sa už stali, už sa stali. Takže ehm... Ale to je...  Na to, aby JO rozhodol, že 
niečo naozaj porušilo zákon, musí byť situácia naozaj vážna. Je nesprávne sa domnievať, že zákon určuje 
konkrétne správanie. Ale je napríklad ehm na súdoch musí byť vždy možné komunikovať po švédsky. ehm 
Existujú napríklad školy, kde vyučovanie prebieha v angličtine. A toto je ehm úplne v poriadku. Ale rodičia 
v týchto školách chceli usporiadať rodičovské združenie. Teda keď rodičia stretli učiteľa, chceli, aby 
schôdzka prebiehala vo švédčine. Na to najskôr škola odpovedala NIE. Preto ju nahlásili JO. A JO škole 
nariadil, že v prípade, ak o to rodičia požiadajú, musia rodičovské schôdzky prebiehať vo švédčine. 
Pretože, pretože... Takto je treba chápať jazykový zákon. Takto, takto funguje. Takže ak má nejaká 
súkromná osoba alebo organizácia pocit, že sa používa príliš veľa angličtiny, môže to nahlásiť JO, ktorý 
samozrejme povie, že má vyzerať takto.  
JŠ: JO je súčasťou vlády? 
OJ: Nie, ombudsman je súčasťou parlamentu. Je to JO, Má... Jeho úlohou takpovediac je dohliadať na to, 
ako úrady dodržiavajú švédske zákony. V prípade podozrenia, že nejaký úrad, škola, univerzita alebo iná 
inštitúcia PORUŠUJE švédske zákony, je možné obrátiť sa na JO. A potom môže... A JO rozhodne, ako sa 
má k danému prípadu pristupovať.  
JŠ: Takže je to štátna, štátna moc? 
OJ: Je to štátna moc. Presne tak. Je to v podstate súčasť parlamentu.  
JŠ: Rozumiem.  
OJ: Hmm. 
JŠ: V prvom bode stojí, že švédčina má byť hlavným jazykom Švédska. Znamená to, že jej postavenie bolo 
nejako ohrozené, keď to bolo potrebné uzákoniť?  
OJ: Dá sa povedať, že... Ja osobne by som nepovedal, že švédčina by doteraz niekedy skutočne bola 
ohrozená. Ale dá sa predpokladať, že ak súčasný vývoj bude pokračovať, tak by švédčina MOHLA byť 
ohrozená. Preto je dobré už teraz pripraviť zákon, kým ešte nie je príliš problematické ho dodržiavať, ak 
chápeš, ako to myslím.  
JŠ: Áno, rozumiem.  
OJ: Dôležitý je výraz hlavný jazyk. Znamená, že... Znamená to, že vždy má byť možné sa vo Švédsku 
dohovoriť po švédsky. A robiť všetky možné veci po švédsky. Ale výraz hlavný jazyk taktiež znamená, že 
sa môžu (pauza) vyskytovať aj iné jazyky. Na tom, že sa tu vyskytujú aj iné jazyky, nie je vôbec nič zlé. Ja 
by som to formuloval takto: Švédska jazyková politika nie je voči angličtine nepriateľská. Nechce pracovať 
proti angličtine. Cieľom je ale zabrániť, aby sa angličtina šírila na úkor švédčiny. Dá sa povedať, že je 
politikou paralelného používania jazykov. Alebo viacjazyčnosti. Má byť... Švédčina sa vždy má používať 
vo všetkých oblastiach. Aj postavenie angličtiny môže byť v niektorých oblastiach veľmi silné. A v 
niektorých oblastiach by jej postavenie dokonca malo byť posilnené. Ale švédčina sa tam má používať tiež. 
Paralelne. Rozumieš?  
JŠ: Áno. 
OJ: Hm.  
JŠ: O tomto viem.  
OJ: Presne. Ani angličtina, ani švédčina nemá byť odstránená. Takpovediac...  
JŠ: Presne tak. Je teda možné, že sa z angličtiny stane niečo ako druhý jazyk?  
OJ: Možno sa to tak dá povedať. Niekedy to tak je. Otázkou možno je, či angličtina už nie je vo Švédsku 
druhým jazykom. Jazykom, ktorý sa človek musí naučiť, aby úspešne zvládol každodenný život vo 
švédskej spoločnosti. A ktorý sa človek nenaučí len v škole, ale tak nejako ehm ehm v počas všedného dňa. 
V rámci života a práce vo Švédsku príde človek s angličtinou do kontaktu veľmi často.  
JŠ: Myslíš, že je možné túto situáciu označiť ako diglosiu? 
OJ: To ti NEMYSLÍM. Pretože diglosia predsa znamená, že dochádza k rozdeleniu. Že je... Že spoločnosť 
je v rámci určitých oblastí rozdelená medzi dva jazyky. Môže to byť školstvo, súdnictvo alebo 
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zdravotníctvo alebo náboženstvo alebo divadlo alebo niečo také. Vtedy je možné použiť (kašle) len jeden 
jazyk. A v iných oblastiach je možné použiť len druhý jazyk. To je diglosia. A tak to vo Švédsku nevyzerá. 
Je možné, že diglosia vznikne v istých oblastiach ehm vedy a univerzitného vzdelávania. To naozaj je. Ale 
všeobecne by som nepovedal, že situácia má charakter diglosie, to nemá. Skôr viacjazyčnosti.  
JŠ: Rozumiem. A angličtina sa používa vo vyššom vzdelaní a vede. A cieľom je... Cieľom je, aby sa oba 
jazyky používali paralelne, takže ak sa používa len angličtina, nie je to považované za dobré.  
OJ: Nie, ak sa používa len angličtina, nie je to považované za dobré.  
JŠ: Prečo? 
OJ: ehm No, sú tu dva alebo tri hlavné dôvody. ehm A (pauza) najdôležitejší je, že ak sa bude používať iba 
angličtina, tak sa švédčina nebude ďalej rozvíjať ako (pauza) jazyk vedy v rámci tej ktorej oblasti. 
Biomedicína alebo (pauza) hm ehm hm digitálna technika alebo niečo podobné. Potom sa to... Postupom 
času nebude možné o tomto predmete hovoriť a písať po švédsky na vysokej úrovni. Nebudú k dispozícii 
žiadne termíny, žiadna frazeológia, žiadne texty, žiadne vzorové texty, podľa ktorých by sa bolo možné 
riadiť. O téme jednoducho nebude možné rozprávať či písať po švédsky a bude sa musieť použiť 
angličtina. Existujú vedci, ktorí hovoria, že je pre nich oveľa ťažšie písať po anglicky. NIE, oveľa ťažšie 
písať po švédsky ako po anglicky, ak píšu o svojom odbore. Po švédsky totiž píšu len veľmi zriedka. 
(kašle) A takýto vývoj obnáša aj odcudzenie vedy od švédskej spoločnosti. My oby... Pre nás, ktorí nie sme 
experti na poli mikrobiológie alebo digitálnej techniky či podobne, pre nás bude veľmi ťažké sa týmto 
disciplínam priblížiť. A kto bude písať dob... dobré učebnice pre základnú a strednú školu pre tieto odbory, 
ak o týchto témach nikto nebude schopný písať vo švédčine na dostatočne kvalifikovanej úrovni? Ako bude 
vyzerať vedecká debata, teda celospoločenská, nie vedecká debata, ako bude vyzerať celospoločenská 
debata, ak sa nebudeme môcť vážne baviť o technike alebo klíme alebo ozónovej diere alebo podobných 
témach, s ohľadom na najnovšie vedecké objavy. Ak tam už viac nebudeme mať švédčinu. Je to 
takpovediac... Takže to, aby sa švédčina používala  vo všetkých oblastiach, je otázka demokracie. Ďalej tu 
máme prakticko-pedagogický aspekt. Je známe, že ľudia sú najpohotovejší a najschopnejší a rozmýšľajú 
najlepšie, ak môžu používať svoj rodný jazyk. ehm Pravdepodobne, ak bude vyučovanie na základnej 
úrovni prebiehať IBA v angličtine, pravdepodobne sa kvalita vyučovania zhorší. Existuje viacero 
výskumov, ktoré sa týmto zaoberajú. Ja tu mám (listuje) jednu prácu, ktorá porovnala vyučovanie vo 
švédčine a vyučovanie v angličtine. (hľadá) Tak, tu to máme. (chvíľu ešte hľadá, a nakoniec položí spis na 
stôl) Tak.  
JŠ: hm 
OJ: Autor tu dospel k výsledku, že ehm je možné, že môže byť bez problémov možné vyučovať v 
angličtine. Ale je potrebná určitá príprava a ehm použitie iného postupu. Ukazuje, že študenti sú počas 
anglickojazyčnej výučby veľmi pasívni. Takže sa dá povedať, že je tu aj praktický problém, teda že kvalita 
výučby na švédskych ehm univerzitách a vysokých školách klesá, ak vyučovanie prebieha v angličtine.  
(vchádza Olleho kolegyňa a chvíľu sa spolu rozprávajú) 
OJ: Takže, čo som vlastne chcel povedať. Mám aj ďalší výskum, od Söderlundh, kde len je... Môžeš ho 
nájsť na internete. Venuje sa priebehu anglickojazyčných kurzov a to cudz... Alebo študentov, ktorí 
neovládajú švédčinu. Ukazuje sa, že sa tam vyskytuje veľmi veľa švédčiny, hoci sa predpokladá vysoký 
výskyt angličtiny. Ale tak to nie je. (pauza) Bolo to... Presne tak. Takže demokratický argument 
neumožňuje (pauza) upustiť od používania švédčiny. A potom je tu praktický, pedagogický argument.  
JŠ: A aké kroky sa proti tomu podnikajú?  
OJ: Aké kroky sa proti tomu podnikajú? ehm (pauza) Školy a univerzity sú podporované v tom, aby 
vytvorili takzvané  språkpolicy. Teda dokument, pojednávajúci o... Kde škola a univerzita špecifikujú 
želané používanie jazyka v rámci univerzity. Všeobecné smernice pre používanie jazyka na univerzite. S 
ich vytvorením pomáhajú aj odborníci na jazykové plánovanie. Veľa švédskych vysokých škôl a univerzít 
už má takéto smernice, takýto dokument. Ich znenie je rôzne. Najčastejšie tam stojí len, že sa má pokúšať... 
Je tam veľa o tom, že študenti majú byť dobrí v angličtine, pretože musia, a SÚČASNE je potrebné 
dohliadnuť na to, aby sa nezhoršila ich švédčina. Rôzne školy volia na dosiahnutie tohto cieľa rôzne 
spôsoby. Ale v každom prípade existuje základný dokument, ku ktorému možno v konkrétnych situáciách 
prihliadnuť. Situácia sa líši aj v rámci rôznych inštitútov. Napríklad tu sa budeme venovať švédčine, tu 
používame priveľa angličtiny a podobne. Alebo literárna veda či história a podobne. Tam vôbec nie je veľa 
angličtiny. A možno by bolo žiaduce, aby bolo angličtina VIAC... používaná počas vyučovania a vede, v 
pedagogike a podobne. Zatiaľ čo na iných inštitútoch, mikrobiológii, genetike, psychológii, ehm 
prírodných vedách, tam je iba angličtina, takmer, príliš veľa angličtiny. Tam je žiaduce posilniť švédčinu. 
Ale Štokholmská univerzita má tento základný jazykovo-politický dokument, podaktorého je možné sa 
ďalej riadiť. Tak by som povedal.  
JŠ: Takže univerzita sa rozhoduje sama?  
OJ: Univerzita sa rozhoduje sama, ale môže sa taktiež inšpirovať dokumentmi a radami, vydávanými 
Jazykovou radou.  
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JŠ: To sú ale len rady a návrhy, nie sú spojené so žiadnou mocou.  
OJ: Presne tak, nemajú žiadnu moc.  
JŠ: A ako je to na univerzitách? Majú univerzity moc presadiť dokumenty? 
OJ: Trochu áno. Univerzita napríklad môže rozhodnúť, že všetky doktorandské práce, ktoré sú napísané v 
angličtine, musia obsahovať švédske zhrnutie. Takto môže rozhodnúť. A potom sa musia ehm musia podľa 
tohto rozhodnutia riadiť všetci doktorandi. Ak niekto požiada o výnimku, možno môže dostať výnimku. 
Ale inak to všetci musia dodržať.  
JŠ: Ako veľa vysokých škôl a univerzít sa rozhodlo podporovať švédčinu?  
OJ: Áno, veľa škôl vypracovalo takéto jazykovo-politické smernice, ktorých cieľom je podporovať 
švédčinu. Ale nevie sa, ako sú tieto dokumenty používané v praxi alebo ako vyzerajú. Všetky prieskumy 
ukazujú, že takýto dokument má viac a viac  vysokých škôl a univerzít. Ale na tých miestach, kde sa hovorí 
o podpore švédčiny... Ale aj tak je to možno dobré, že tam stojí, že švédčina sa má podporovať, pretože 
inak by mohla zostať IBA angličtina.  
JŠ: A aké sú očakávania? Očakáva sa po zavedení Jazykového zákona nejaké zlepšenie situácie? 
OJ: eeehm Odborníci dúfajú, že sa jazykové problémy postupom času zviditeľnia na rôznych miestach, 
napríklad že sa niekde používa výlučne angličtina. Že budú brané do úvahy zmienené pedagogické 
problémy. Že sa toto zač... začne diať. A že si mnohí pomyslia, že tu máme priveľa angličtiny. A že sa na 
základe toho zhodnú, že je potrebná premyslená jazyková politika. Ktorá dáva priestor aj švédčine, aj 
angličtine. Podľa mňa je to primerané očakávanie. Domnievame sa, že o dvadsať, desať rokov bude práca 
so švédčinou a angličtinou oveľa viac uvedomelá a premyslená. S výhľadom do budúcna na, na švédskych 
univerzitách a vysokých školách. Pretože toto sa dá považovať za krok vpred. Keby si ale niekto myslel, že 
v budúcnosti podiel angličtiny klesne, tak takéto očakávanie sa podľa mňa nesplní. Takéto očakávanie je 
nesprávne. Bude tu VIAC angličtiny ako dnes. Ale, dúfajme, aspoň toľko švédčiny ako dnes. Myslím si 
teda ehm že sa očakáva zlepšenie povedomia o jazykovom plánovaní. Tak to bude.  
JŠ: Takže žiaduci stav je, že všetci budú rovnako dobre hovoriť po švédsky aj po anglicky? 
OJ: Áno, presne tak, aj  keď vlastne nie rovnako dobre, skôr tak, že všetci zvládnu hovoriť a písať o svojom 
odbore na pokročilej úrovni aj po anglicky, aj po švédsky. To je naším cieľom. A to nie je až tak 
nerealistické.  
JŠ: Ale ako je možné dosiahnuť tento cieľ, keď ehm neexistuje žiadna moc, ktorá by mohla presadiť 
Jazykový zákon?  
OJ: Musí to vyjsť z presvedčenia každej vysokej školy a univerzity, že uchovanie tejto dvojjazyčnosti je 
správne. Že je to výhľadovo niečo, čo nám dá študentov s lepším písomným prejavom, lepším zakotvením 
vo švédskej spoločnosti, ktorí budú ako vedci v rámci švédskej spoločnosti použiteľnejší, že nášmu ehm 
výskumu bude venovaná pozornosť a podobne. Takže názor, že oba jazyky sú potrebné. A tento názor nemá 
vyrásť z právneho nátlaku. Ale ako... niečo, o čom si naozaj myslia, že to potrebujú. Myslím si, že toto sa 
dá dosiahnuť.  
JŠ: Ako sa dá takýto stav dosiahnuť? Neviem si predstaviť, že by sa niečo takéto stalo v mojej krajine. 
(smeje sa) 
OJ: Nie, nemyslím si, že by to bolo až tak ťažké. Nie je to tak ťažké. Vždy sa bude hovor...  Vždy tu budú 
skupiny, ktoré budú zastávať názor, že nepotrebujeme švédčinu alebo že nepotrebujeme angličtinu. Ale ja si 
nemyslím, že je nejako zvlášť ťažké... dosiahnuť, aby si mnohí uvedomili, že je výhodné ovládať aj 
angličtinu, aj švédčinu na dobrej úrovni.  
JŠ: A čo používatelia jazyka? Myslia si to isté? Že je dobré ovládať oba jazyky? 
OJ: Áno, mnoho ľudí si to myslí. Veľmi mnoho. A veľa z nich na to myslí. Rozumej, to nie je žiaden 
zvláštny názor. Tento názor. Áno, môže to byť iba angličtina, dajú sa nájsť aj predstavitelia takéhoto 
názoru, ale nie je ich veľa. Alebo niekoho, kto by si myslel, že na švédskych školách nemá byť používaná 
angličtina. Nemyslím, že by si našla niekoho, kto by si toto myslel.  
JŠ: Rozumiem.  
OJ: Nemyslím. Tak. Veľmi veľa ľudí zastáva názor, že ehm oba jazyky majú dostať priestor. Ale okrem 
toho sú tu aj iné faktory. Pre vedca je najdôležitejšie, aby mohol publikovať v medzinárodných časopisoch. 
Ktoré sú vždy v angličtine. Takže vlastne dostanú vyšší plat a viac bodov a viac grantov, ak budú písať po 
anglicky. Tieto faktory zase pôsobia v opačnom duchu. A je veľmi ťažké s tým niečo spraviť.  
JŠ:  Myslím, že na konferencii, ktorej si sa zúčastnil pred rokom, hovorila jedna pani, že ak vo Fínsku 
niekto publikuje vo fínčine alebo švédčine, dostane od štátu nejaké peniaze. Neviem, či som to pochopila 
správne alebo nie. Je niečo také vo Švédsku? 
OJ: ehm Myslím, že tu nie je žiaden štátny príspevok, nie je... 
JŠ: Nie. 
OJ: Nemyslím si, že by vo Fínsku bolo niečo také. Vždy sú však zaplatené preklady z fínčiny do švédčiny 
alebo zo švédčiny do fínčiny. Ale toto sa netáka len vedeckých prác, ale aj ostatných dokumentov, ktoré vo 
Fínsku musia byť publikované v oboch jazykoch.  
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JŠ: Zmenila sa nejako situácia... 
OJ: Vo Švédsku? 
JŠ: Áno. 
OJ: ehm Podľa mňa sa zmenila dvoma spôsobmi. Za prvé, je tu stále viac angličtiny. To je prvý spôsob. A 
druhý... Že sa o tejto otázke stále viac a viac diskutuje. A povedomie o probléme sa rozširuje. Zároveň sa 
však sám problém stále viac rozrastá.  
JŠ: Jazyková rada nebola štátna organizácia. Bolo to len idealistické združenie. 
OJ: Áno, tak to bolo predtým. 
JŠ: Áno, tak to bolo predtým.  
OJ: Ale od roku 2006 je Jazyková rada štátny úrad... súčasť štátneho úradu.  
JŠ: Prečo k tejto zmene došlo? 
OJ: Toto nie je nič zvláštne, pretože táto organizácia a tak, pochádzala z roku 1945, kedy panoval názor, že 
vo Švédsku je len jeden jazyk. A, a ehm počas posledných desiatich, pätnástich rokov sa prišlo k záveru... 
Teda vláda, parlament a tak, že Švédsko potrebuje jazykovú politiku. Pretože musíme balansovať s 
mnohými jazykmi a dohliadnuť na to, aby tu bol priestor pre všetky. A preto je potrebný úrad, ktorý by sa o 
túto politiku postaral. Takže je to niečo, čo prirodzene prišlo so zmenou situácie, so zmenou jazykovej 
situácie vo Švédsku.  
JŠ: Ale nie je to tak, že Jazyková rada má teraz ako štátna inštitúcia nejakú ehm moc? 
OJ: Nie! Nemá moc prikazovať ľuďom, ako majú písať alebo aký jazyk majú používať. To nemá. Majú 
len... A je veľa iných štátnych inštitúcií, ktoré tiež NEMAJÚ žiadnu moc v tomto zmysle slova. Napríklad 
existuje Inštitút pre verejné zdravie, ktorý môže ľuďom odporúčať, aby nefajčili ehm a nejedli tučné jedlo a 
aby sa veľa pohybovali. ehm Rozhodne. Ale nemajú moc prinútiť ľudí, aby sa naozaj pohybovali. Alebo 
ich prinútiť, aby prestali fajčiť a podobne. A tak trochu podobne je to aj s jazykom.  
JŠ: Tak aký je potom rozdiel... že...  
OJ: Aký rozdiel? 
JŠ: Keď Jazyková rada nemá žiadnu moc, prečo sa zmenila na... 
OJ: Áno, áno. Áno, rozdiel je, no... Teda. (pauza) Dá sa povedať, že odporučenia, ktoré Jazyková rada dáva 
ako štátny úrad, majú trochu silnejšie postavenie. Jazyková rada taktiež dostala oveľa vyšší príspevok a 
taktiež už nepracuje len so švédčinou, ale aj s ostatnými jazykmi. ehm Takže je to veľký rozdiel. Je to jasný 
ukazovateľ, že ehm vo Švédsku máme jazykovú situáciu, ktorá vyžaduje jazykovú politiku. Ale táto 
politika sa nemá presadzovať prostredníctvom nátlaku. Ľudia nemajú byť NÚTENÍ používať jazyk takým 
či onakým spôsobom. Majú byť PRESVEDČOVANÍ. 
JŠ: Akým spôsobom sú ľudia presvedčovaní? Vedú sa nejaké kampane alebo ako?  
OJ: Najviac prostredníctvom každodenného poradenstva, prostredníctvom publikácie správ, ktoré 
poukazujú na možné následky nejakého jednania, prostredníctvom popisu situácie, takže ľudia pochopia, 
ako to je. Trochu moci majú aj univerzity, vedenie univerzity, pretože aj univerzity sú štátne inštitúcie.  
JŠ: Rozumiem. 
OJ: Musia sa riadiť Jazykovým zákonom. Ďalej majú nejakú moc aj školy. Ktorééé... Akú dotáciu dostane 
vyučovanie jazyka, koľko švédčiny sa bude učiť, koľko angličtiny sa bude učiť, či majú prisťahovalci 
právo učiť sa svoju rodnú reč a podobne. Či majú právo učiť sa perzštinu, albánčinu, turečtinu alebo 
podobne.  
JŠ: A ako je to s menšinovými jazykmi, predstavujú nejaké ohrozenie pre švédčinu?  
OJ: Nie, to si nikto nemyslí. 
JŠ: V jednom článku som sa stretla s kritikou Jazykového zákona, s tým, že uzákonenie švédčiny ako 
hlavného jazyka má mať za následok zhoršenie postavenia menšinových jazykov.  
OJ: Že postavenie menšinových jazykov sa má zhoršiť? 
JŠ: Áno.  
OJ: To bolo... Kto napísal ten článok? 
JŠ: Dve ženy, Lena Huus a...  
OJ: Už viem! Boli znepokojené. Ten článok je dvanásť rokov starý.  
JŠ: Áno, je starý.  
OJ: Obávali sa, že švédska jazyková politika sa bude uberať týmto smerom. Nemyslím si ale, že by sa tohto 
ešte obávali. 
JŠ: Áno. 
OJ: Myslím, že keď uvideli švédsku jazykovú politiku... ehm  A týkal sa... Ten článok pojednával o tom, že 
ak sa podporí postavenie švédčiny, môže to ohroziť menšinové jazyky. Ty si sa však pýtala, či 
MENŠINOVÉ jazyky ohrozujú švédčinu. A nemyslím si, že sa nájde jediná osoba, čo by si toto myslela.  
JŠ: A ako je to so statusom švédčiny vo vzťahu k angličtine?  
OJ: ehm Ťažko povedať. Všetky prieskumy, ktoré sa doteraz zaoberali statusom, ukazujú, že švédčina 
angličtina sú vo Švédsku jazyky s najvyšším statusom. A že v niektorých situáciách má angličtina určite 
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vyšší status. Ale možno nie vo všetkých situáciách. V niektorých situáciách má švédčina rovnaký status 
alebo dokonca vyšší ako, ako angličtina. Dá sa povedať, že vo Švédsku máme dva jazyky s vyšším 
statusom – švédčinu a angličtinu. To, ktorý z nich má vyšší status, závisí aj na situácii.  
JŠ: Takže sa nejedná o diglosiu, kde by angličtina mala vysokú prestíž a švédčina nízku? 
OJ: Nie, nie! To vôbec nie! Môže to tak byť v niektorých oblastiach. V oblasti výskumu a podobne. Ale 
NIE v spoločnosti ako takej. Vo Švédsku nie je diglosia. Diglosia nie je ten správny pojem na popísanie 
situácie švédskej jazykovej spoločnosti. Nie je to dobrý popis.  
JŠ: ehm Zabudla som, čo som chcela povedať. (smeje sa) 
OJ: Hm. 
JŠ: Dúfam, že si spomeniem. 
OJ: Rozmýšľaj. 
JŠ: Myslíš, že táto situácia je zapríčinená tým, že Švédi obľubujú angloamerickú kultúru? 
OJ: Nie, nie prevažne. Je tu viac dôležitejších faktorov, ktoré zapríčinili, že angličtina má vo Švédsku tak 
silné postavenie. To má angličtina ostatne takmer vo VŠETKÝCH spoločnostiach a súvisí to s 
globalizáciou. Súvisí to s tým, že kvôli medzinárodnej komunikácii potrebujeme jeden alebo pár 
spoločných medzinárodných jazykov. A tým sa stala angličtina. Je to ehm najbežnejší medzinárodný jazyk. 
Takže to je... tak. Nesmie sa zabúdať na to, že silné postavenie angličtiny je spôsobené hlavne touto 
skutočnosťou. A to, že angloamerická kultúra je tak populárna... Vo Švédsku bola veľmi populárna počas 
päťdesiatych rokov. Americká kultúra. Ale vtedy sme používali oveľa menej angličtiny. Je to, je to... 
JŠ: Keď som čítala Språkvård, začínala som od tých najstarších, a myslím, že už počas šesťdesiatych rokov 
som narazila na zmienku o tom, že angličtina má v severských krajinách veľmi silné postavenie. Ale 
rozpráva sa o tom asi tridsať rokov. Kedy sa o tom začalo diskutovať? 
OJ: O vplyve angličtiny na švédčinu, o veľkom množstve anglicizmov a tak, o tom sa debatovalo už od 
päťdesiatych rokov. ehm Avšak tá druhá otázka, ktorú nazývame strata domén, ohrozenie... O strate domén 
si už počula, nie? 
JŠ: Áno. 
OJ: O tom, že angličtina preberie určité oblasti, o tom sa začalo hovoriť asi pred dvadsiatimi rokmi. Hovorí 
sa, že s tým začal Ulf Teleman, predseda Jazykového inštitútu, v Språkvård z roku 1989. Ten článok mám 
tu.  
JŠ: Áno. 
OJ: To je po prvý, keď bol použitý tento pojem a začalo sa hovoriť o tomto probléme. Vtedy, koncom 
deväťdesiatych rokov, začala táto debata.  
JŠ: Prečo sa o... tom vlastne začalo hovoriť?  Kto to pokladal za problém? Kto povedal, že je to problém?  
OJ: Upozornili na to jazykoví experti.  
JŠ: A používatelia jazyka? 
OJ: Nie, to sa nedá povedať. Používatelia jazyka sa možno zaoberali akurát tak anglickými výpožičkami.  
JŠ: Áno. 
OJ: A tak je to aj dnes. Otázke jazykovej zmeny a ehm straty domén sa venujú jazykovedci, sociolingvisti, 
tí to považujú za problém a upozorňujú na to.  
JŠ: A používatelia jazyka si to teda nemyslia? 
OJ: To sa dá ťažko posúdiť. Ale do istej miery si to myslia, podľa mňa. Teda tí, ktorí o tom premýšľajú, 
zamýšľajú sa nad tým, to považujú za problém. Ale... alebo možno, hm. Si myslia, že to je problém. Áno, 
možno si myslia, že to je problém, inokedy nie, a tak ďalej. Existuje... Videla si tento výskum v rámci 
projektu o severských prevzatých slovách? 
JŠ: Áno. 
OJ: Je tam trochu štatistiky o tom, o tom, čo si používatelia jazyka myslia. A pravdepodobne si zase až tak 
moc nemyslia.  
JŠ: Takže výpožičky nie sú problematické... 
OJ: Takto. Jazykovedci hovoria, že výpožičky nie sú problém. Ale veľa laikov si myslí, že výpožičky sú 
problém. Aj keď na to často nemajú ucelený názor.  
JŠ: Ale nemyslia si, nemyslia si, že výpožičky sú nejako dôležité. 
OJ: Čo sa týka vplyvu angličtiny, hovoria častejšie o výpožičkách ako o strate domén. Nechápu, ako 
dôležité to je.  
JŠ: A ako sa vyjadrujú vedci o tom, že je pre nich problematické písať o ich odbore po švédsky? 
OJ: Akí vedci? 
JŠ: Neviem. Sťažo... sťažoval sa na to niekto? 
OJ: Áno, niektorí vedci hovoria, že je pre nich ťažké písať o ich odbore po švédsky. Že sa nevedia 
dostatočne dobre vyjadriť a podobne. Ale je aj veľmi veľa vedcov v rámci prírodných vied, ktorí hovoria, 
že ja (pauza) nemám žiaden dôvod písať po švédsky. A nikdy ani nebudem musieť.  
JŠ: A títo, títo nechcú, aby sa švédčina v ich odboroch podporovala? 
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OJ: Nie sú proti tomu, aby sa švédčina podporovala, ale je to podľa nich zbytočné. Píšu VŠETKO po 
anglicky.  
JŠ: A nie je možné na nich vyvinúť žiaden nátlak.  
OJ: Nie, to nie je. (pauza) Je ale možné prinútiť tých, ktorí píšu záverečné práce. Tých je možné prinútiť.  
JŠ: Áno. 
OJ: V tých má byť švédske zhrnutie. Viac sa ale nedá vynútiť.  
JŠ: Čo sa stane s tými, ktorí vyučujú na univerzite? 
OJ: Na univerzite? 
JŠ: Áno. Ak píšu len po anglicky, ako môžu potom učiť? 
OJ: No, veľa z nich učí len v angličtine. Je to tak možné. Je to tak, že je možné učiť v angličtine. Ale tí, 
ktorí chcú byť na univerzite ZAMESTNANÍ, teda dostať stále pracovné miesto, majú po dvoch alebo po 
troch rokoch či tak nejako byť schopní vyučovať po švédsky. (pauza) Ale situácia na jednotlivých 
univerzitách rozdielna. Bolo by treba bližšie preskúmať ich smernice.  
JŠ: Takže sa vlastne len snažíte presvedčiť ľudí, aby... 
OJ: Tak, tak. Zdá sa ti to zvláštne? 
JŠ: Nie, myslím si, že to je... Vlastne, áno. Idealistické. Ak by to takto fungovalo, bolo by to úžasné. 
OJ: Áno. Myslím, že to takto má fungovať so všetkými zákonmi. Zákony, ktoré... Zákony, ktoré sa ľuďom 
nepáčia, majú skôr opačný účinok. 
JŠ: Áno. 
(pauza) 
JŠ: Takže myslíš, že to má význam, keď budete hovoriť, musíte používať angličtinu namiesto švédčiny.  
OJ: Myslím, že je to dôležité v prípade úradov. V rámci dôležitých úradov musí byť pre švédčinu miesto. V 
istých vyhradených záležitostiach, kde sa určí, že tieto musia byť po švédsky. To je dôležité. Ale naopak vo 
veľkých sektoroch, napríklad ehm vedeckých správach podobne, je nerealistické chcieť, aby bolo povinné 
používať švédčinu.  
JŠ: Myslím, že sme týmto vyčerpali tému. Ďakujem za rozhovor.  
OJ: Prosím.  
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Jenny: Ja, alltså, det här med avvikelse som du pratat om... Anledning till att vi fick någon slags 
uppvaknande, ett språkpolitiskt uppvaknande i Sverige kan man säga, det berodde i stor del inte på 
situationen för svenskan egentligen utan det hade mycket att göra med våra minoritetspråk. För att... Vi har 
ju haft … Vi har ju alltid varit mångspråkiga här i Sverige, vi har alltid haft finskan och samiskan här, och 
romskan har funnits här i över 500 år. Så... Men … Genom att vi skrev under de här  
minoritetskonventionerna från Europarådet, då vi erkände fem språk alltså som nationella minoritetspråk 
eller officiella. Det var ju egentligen då alltså... Det gjorde vi i 1999, så 2000 kom de konventionerna i kraft 
då. Och det var ju i detta samband också som frågan kom upp liksom. Vi har nu fem officiella 
minoritetspråk men vi har inget officiellt huvudspråk. Därför att svenskan har varit självklart som 
majoritetspråk. Och man kan säga att ungefär nittio... nittonhundratalet, så har vi arbetat ganska … eller vi 
har medvetet trängt undan minoritetspråk ganska hårt faktiskt. Alltså samiska skola fick inte tala samiska, 
finsktalande fick inte tala finska och så vidare. Så det var en assimileringprocess så att säga, ganska hårt, 
som gjort att minoritetspråk fick en svag ställning. Men i samband att man försökte upprätthålla de här 
språkliga rättigheterna genom att man ratificerade konventionerna, då aktualiserades den här frågan, då. 
Men svenskan också... Det är en, en sida av det här. Den andra är att vi har ju fått, alltså från 60-talet kan 
man säga lite grovt, vi har haft ganska stor invandring i Sverige. Och då har ju kommit språk också utifrån, 
så att säga. Och det också gjort att, att liksom svenskan ställning på något sätt som majoritetspråk har inte 
blivit lika självklart, inte totalt dominerande, så kan man säga på ett sätt. Kanske kan man säga så på ett 
sätt. Men samtidigt så började vi ha de här fem språken då, nationella minoritetspråken har en officiell 
ställning och så är framställt att har vi invandrarspråken och så. Så började man diskutera den här frågan 
och så. Och det var inte självklart att man skulle, att vi skulle ha en lag. Först kom jo de språkpolitiska 
målen 2005 då. Och sen så, så var det mycket disskutioner och utredningar och så kom så lagen 2009. Men 
det  Det är fortfarande så att man inte tänker på Sverige som självklart flerspråkigt så att säga. Det tar nog 
tid att ändra det, den synen på.  
Jag: Och vad var de här politiska mål för något? Var de en råd hur man ska... 
Jenny: Nej, jag kommer att hålla på. Att svenskan ska vara huvudspråk... 
Jag: Det vet jag. Men vad för status hade de?  
Jenny: Nej nej, ingen status egentligen för att säga, det var jo bara politiska mål, som ska liksom... 
Egentligen är det så att de ska... Alltså... Den politik, språkpolitik som förs ska ju styras av de målen så att 
säga. Men vi... Alltså det har ingen juridisk betydelse alls.  
Jag: Så det var bara ett förslag för lagen? 
Jenny: Ja, det kan man säga. Alltså... Man slog fast en inriktning för politiken, och riksdagen, alltså 
parlamentet bestämde om det. Men det har ju ingen... Det har ju ingen juridisk giltighet alls. Att lagen är 
det första dokumentet så att säga som, som... Som alltså har juridisk giltighet helt enkelt. Och även 
språklagen vi vet är en säkert ganska allmänt talat en ramlag så den inte... Det kan komma lagstiftning som 
motsäger språklagen och då måste språklagen vika undan då. Så, så är lag. 
Jag: Och hur är det med lagens tillämpning. Jag vet att... Vem har makt att tillämpa lagen?  
Jenny: Alltså, hur är det med lagens tillämpning då. Alltså lagen vänder sig till det offentliga sektorn, 
reglerar bara bara myndigheters arbete med språk. Så att alla myndigheter ska tillämpa lagen. Fram i 
verkligheten, så att säga, så sker det inte sker det inte. Språklagen innehåller områden som man tidigare inte 
arbetat med. Och det skiljer sig också väldigt väldigt mycket, det är... Den offentliga sektorn i Sverige, jag 
vet inte om det är på samma sätt i Tjeckien, men det är både lokala myndigheter och kommuner, och de 
stora statliga myndigheterna, och högskolor och universitet och så här. Så att situationer ser väldigt olika ut. 
Så att alla, alla institutioner, offentliga institutioner ska tillämpa och följa språklagen. Och den myndighet 
som följer upp hur det görs det är vi. Men vi har inte... Vi har ansvar att följa upp lagen, sammansatta, följa 
med vad som händer. Men vi har inte rätt tillsynsansvaret. Att vi kan inte pröva frågor, formellt. Det vill 
säga om... Vi gör, vi gör JO heter det i Sverige, jag kan skriva upp det här saken, JO. Det är en myndighet 
som prövar myndigheters arbete och om myndigheten bryter mot lagen då prövar, prövar den myndigheten 
dem fallen. Så, så om man tycker att myndigheten bryter mot språklagen då för man göra anmälan ditt och 
så prövar de det, formellt.  
Jag: När jag pratade med Olle Josephson igår, så sa han att man kan anmäla det till ombudsmanen. Menar 
du det?  
Jenny: Ja, precis. Just det. JO. Riksdagens ombudsmän heter dem. Men man förkortar det till JO. De prövar 
alla sådana fall. Tyvärr har inte kommit så många. Jag ska visa det till dig, du ska läsa.  
Jag: Det skulle vara intressant.  
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Jenny: Det har inte kommit så många än, sedan lagen kom, har det varit 12 stycken eller nånting, sedan 
2009. Så det är ganska få.  
Jag: Och vad gäller det? 
Jenny: Det gäller … I början, alltså det första året 2009/2010 så gäller nästan alla fall engelska slogans.  
Jag: Vad menar du med detta? 
Jenny: Alltså kommuner som använder engelska. Till exempel om man vill... Hmm... Alltså Jönköping 
airport i stället för Jönköpings flygplats. Namn på saker och ting och så. Folk tror... Det är många som vill 
rätta sig på det i Sverige. Svenskar som tycker varför måste det heta Jönköping airport, varför kan det inte 
heta Jönköpings flygplats och så vidare. Och det har är ju symbolfrågor, det är inte frågor som ho... Att det 
står Jönköping airport, det hotar inte svenska språket på något sätt. Gör inte att svenska språket kollapsar på 
något sätt... 
Jag: Jag förstår.  
Jenny: Men det var uteslutande sådana anmälan som kom in. Och jag tror, att att människor har irriterat sig 
på de här sakerna. Och så ser man en chans av upprätelse och så. Så att när det skrevs om språklagen i 
början, då tror jag tyvärr, grundat på de här fallen, så att folk kanske uppfattade det som en lag emot 
engelska. Som var väldigt strikt, så att man absolut inte får använda engelska ord, uttryck och så. Och så 
blev det lite skevt så. Sedan har kommit några anmälningar som rör lite viktigare frågor, frågor som är 
centrala för lagstiftning. Och det har rört universiteten som har krävt in ansökningar på engelska. Det får 
man inte göra. Eller man får göra det, men inte bara på engelska. Så om man utlyser tjänster till exempel 
eller om man har hela ansökningar till stipendier och så. Då får man inte kräva att ansökningen bara sker på 
engelska, då måste man alltid kunna ansöka på svenska också. För det är jo att svenska ska vara 
samhällsbärande och att det ska alltid vara möjligt att kommunicera med myndigheterna på svenska.  
Jag: Och vad hände sen?  
Jenny: Jo, sen så, alltså, JO beslutet, utfallet var ju att, att det går emot språklagen, man får inte göra så. Så 
att ... de, alltså... Alltså vid den här ansökningsprocessen, det var redan överspelat, va. Men då fick alltså en 
kritik, det blev en kritik mot universitetet.  
Jag: Det blev kritik, och senare, vad gjorde universitetet? 
Jenny: Ja, förhoppningsvis rättade de till det. Nu har ju vi... Ja, vi har inte sett... Ja, vi har kollat på några 
tillfällen och tittat. Vi har inte det tillsynansvar i och för sig. Vi ska nog inte... Eller vi anmäler inte så att 
säga. Men man hoppas bara att de rättar till det. Det är inte säker om det sker.  
Jag: Man bara hoppas? 
Jenny: Ja, man hoppas att... Ja, därför att vi kan liksom inte ha... Jag menar ansökning och 
ansökningsprocesser och så där är någonting som ständigt kommer upp liksom. Så det har vi liksom ingen 
granskning på det sättet. Men jag såg ju på de aktuella universiteten, jag faktiskt tittade på hur det ser ut 
och jag har inte sett något sånt, hittills, att det är vanligare att man kan ansöka både på svenska och 
engelska. Men vi är lite, vi är lite problematisk faktiskt. Just det här området är väldigt... Och det pekar i 
också på att några sådana fall med ansökningsprocess och så. Och det är ju faktiskt i det senaste, som vi 
kan få se sen, påpekade, att det finns ju skäl ibland, till att man har helt förfarande på engelska därför att 
man ofta har engelsktalande granskare kanske, eller experter, som man har på något sätt kopplat till 
processen. Och så då måste man översätta allting. Så det finns ju skäl liksom också att man har engelskan 
som dominerande ibland. Och då har JO kanske inte direkt skrivit det rakt ut mellan då pushat lite på 
utredaren. Och så att det borde det finnas skäl att specificera lagstiftning i lite gran där inom området 
högskola och universitet.  
Jag: Så det är alltid språkbrukarna själva som klagar över något.  
Jenny: Alltså, ja, det kan vi inte. De kan också anmäla till JO. Men hittils så har det varit uteslutande 
privatpersoner som anmält. Fast, i och för sig, ja. Någon anmälan har det vart då, en förening som har stått 
bakom för, som vill bevara svenska språket och så där. Som arbetar för det, som heter Språkförsvaret.  
Jag: Okej då. Och Språkrådet hittar inga problem? 
Jenny: Jo då, det gör vi. Men vi an... Alltså, vi har in möjligheten att att... Vi kan, rent faktiskt kan vi göra 
anmälningar. Men eftersom vi inte har riktigt... Vi har inte ressourser att granska område på det sättet. 
Alltså vi kan inte... Om man ska granska alla områden. Vi kan inte granska alla  universitetsänsökningar på 
alla universitet i hela landet. Vi kan inte ta slumpmässiga... Anmäla slumpmässigt på bara vad vi upptäcker 
liksom, då måste vi ha en struktur för det och det har vi inte möjlighet att ha helt enkelt. Men vi... Jag kan 
säga jag kan koma i på det hur vi följer upp språklagen då. Vi, vi har valt ett annat system för det. Och det 
är helt enkelt så att för språklagen berör väldigt olika samhällsområden den är inte så specifik så gör vi 
tematiska medslag så att säga. Att vi undersöker och granskar ett område på gången så att säga och skriver 
rapporten där. Och hittills har vi... Den första rapporten var den som vi just skrev om svenskan och 
engelskan, alltså om valet av avhandlingsspråk, språkval helt enkelt. En kvart av undersökning handlar om 
hur ser förhållandena ut inom olika discipliner, alltså. Och sen nästa rapporten handlar om tillgänglighet på 
internet. Det är de här rapporterna.  
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Jag: Ja, det har jag sett.  
Jenny: Ja, du har fått dem.  
Jag: Jag har inte fått men jag har läst det.  
Jenny: Men du... 
Jag: Kan jag ta dem? 
Jenny: Ja, absolut. Jag ska bara se om det var extra... 
Jag: Det fanns flera...  
Jenny: Ja, det kan vi hämta sen.  
Jag: Tack.  
Jenny: Och då har vi undersökt ett område taget. Och sen så finns det också en... Jag och våra 
teckenspråkvårdare som idag inte är här tyvärr... Det finns två andra, men de är döva och jag är väldigt 
dålig på teckenspråket. Vi försöker lära oss. Har kartlagt tillgången till teckenspråk i förskolan, i svenskt 
teckenspråk. Och jag arbetar nu med den fjärde rapporten som handlar om modersmålundervisning. Och då 
modersmålsunvervisning så menar vi undervisning för andra språk än svenska och så. Det blir lite konstigt. 
Alltså modersmål för barnen med andra modersmål än svenska.  
Jag: Ja, jag vet.  
Jenny: Du förstår, va? (skrattar) 
Jag: Ja, jag känner till.  
Jenny: Jag kan säga mer om den undersökningen sen. Och sen vår tema för år är... Alltså det var så att 2011 
men jag är inte klar med rapporten än. Nu koncentrerar vi oss på översättning och tolkning och ska ge ut en 
antologi där vi sammanställer på en ställe olika perspektiv på översättning och tolkning, hur det ser ut idag 
i Sverige. Så att vi... Så gör vi. Vi går in på olika tema. Sen har vi naturligtvis att vi följer upp... Vi har 
kontakt med myndigheter, vi hjälper till att uttolka lagen för att den är ny så måste den uttolkas. Och det 
uppkommer hela tiden nya frågor. Kanske framför allt det första året men fortfarande så kommer frågor: 
Hur ska vi tolka det här, hur var det med språklagen, hur ska man tolka olika begrep som lagen tar upp, till 
exempel kärnområde, vad är det och så. Och så, då jobbar jag mycket med sådana frågor, tittar på 
förarbetningarna och utredningarna och ser hur det ska vara. Vad är det rimligt att tolka och försöka hjälpa 
myndigheterna med det och så. Så den del av arbete jag försöker också utarbeta förslag också om hur 
viktigt det är att språklagen fungerar, vilka luckor den har och vad man inte kommer åt med språklagen och 
så där. Och titta lite på vilken lagstiftning som kommer upp som motsäger språklagen. För att genom att det 
är en ramlag så innebär det att om det kommer en annan lagstiftning som företräder det så kan det vara.  
Jag: En annan lag kan ha företräde? 
Jenny: I vissa fall kan den ha det, för att genom att språklagen är konstruerad som en ramlag, så så det finns 
många andra lagstiftning som är mer specifik så att säga. Och då kan det vara så att den på något sätt 
motsäger det som står i språklag. Och då har den lagen företräde, så är det faktiskt. Men... alltså, det 
innebär inte... När det stiftas nya lager, så ska man ta hänsyn till det som står i språklagen. Men då det 
bedöms rymligt så kan man köra över språklag. Och därför har den fått kritik också. Att den har kritiserats 
ganska... från vissa håll, liksom att de tycker att den är för lan och tandlös och så. Och det kan man tycka, i 
och för sig, det kan man tycka. Men det är svår att stifta en lag med det innehållet och samtidigt vara 
specifik och att det finns sanktioner då, komplett. Det finns inga straffbestämmelser i språklagen.  
Jag: Okej. Kan jag göra... När någon bryter mot det, vad händer då?  
Jenny: Vad som händer är att JO, alltså utfärder kritik mot myndigheten och det är ju publikt, alltså det kan 
man ta fram. Det är ungefär som händer. Så det är det som händer bara. Man skulle kunna tänka sig att det  
tas upp rättsligt men det är inte de fall som har prövat så... Alltså det går ju rent teoretiskt går det att pröva 
ett fall rättsligt. Men då ska det vara allvarligt, så att säga.   
Jag: Men kan man inte tvinga någon att följa lagen?  
Jenny: Nej, det kan man inte. Eller ja. Jag har... Alltså, egentligen kan man inte det, alltså det finns inte en 
straffbestämmelse för de vanliga fall. Då kan de liksom åläggas och få ett straff för det. Men i och för sig... 
Alltså, straff får ta mycket tid. Alltså, jag tror att det är... Det kan låta extremt milt och tandlöst men det är... 
Man ser det allvarligt, så att säga, om man får kritik från JO, i regel, det skulle jag säga.  
Jag: Och hur utövas kritiken? I tidningar eller? 
Jenny: Alltså det kommer från ett beslut av JO då, och ibland skulle man ha det i tidningarna, ibland inte. 
Men de fall som har tagits upp av JO har... Ja, de har inte skrivit om det i alla fall, i vissa fall, ja. I vissa fall 
inte. Så de skriver inte om juridiskt ointressanta fallen som är enkel att ta upp... 
Jag: Så man bara skickar ett mejl eller vad? Vad gör man, hur ser kritiken ut? 
Jenny: Det kommer som ett liksom beslut på papper liksom.  
Jag: Så man får ett brev eller... 
Jenny: Ja, precis. Och det... I vissa fall så lägger man upp det också. Alltså man kan det söka fram också på 
journalen om man är intresserad. Men gör man inte det, så kan et vara ganska undanskymd så att säga.  
Jag: Och vad gör institutionen när den blir kritiserad?  
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Jenny: Ehm, ja, alltså, de ska rätta till de felen liksom. Men det är inte säkert om de gör det i alla fall, inte 
säkert... 
Jag: Man prövar inte om de gör det? 
Jenny: Nej, man går... Man prövar inte i efterhand om de har gjort det. Om man...  
Jag: Varför inte? 
Jenny: Ja, alltså. JO:s tillsyn ser inte ut så, att man går tillbaka och tittar så på fallen. Men jag kan säga... 
Alltså den mest uppmärksamma fallet, det har ju... Alltså det finns ett fall som har fått mycket 
uppmärksamhet av medierna och som har varit... Det kan se obegripligt att det är så, men det är ju 
regeringskasnliet själv. Det kanske har du hört om, vet inte... 
Jag: Nej. 
Jenny: Det var det först fallet som anmäldes till JO. Det var regerings epostadresser som... 
Jag: Det har jag hört lite om, men vet inte precis... 
Jenny: Olle, Olle är väldigt engagerad i det.  
Jag: Han har... 
Jenny: Han har inte pratat om det? Nej. Men regeringens epostaddresser är på engelska.  
Jag: Ja.  
Jenny: Och det är ju en symbolfråga. Det är inte så att man inte kan kommunicera med regeringens kansliet 
för att de här adresserna. Men regeringskansliet ändå har, ja, kam nam säga, helt central roll.  
Jag: Ja. 
Jenny: Det är de som har faktiskt stiftat lagen, helt formellt. Att de har epost adresserna på engelska, det hat 
anmälts då, det var Olle som anmälde.  
Jan: Olle anmälde dem? 
Jenny: Ja, det var flera stycken som anmälde, men Olle var den som var första. När det blir... Det blir helt 
enkelt. Man har dragt på detta jättelänge. De anmäldes i, ska vi se här, om det var feruari 2010, och de har 
inte rättat till det än. Och det har skett masa saker, att det... Ja, ja, nu ska jag inte säga för mycket, det kan 
vara så att det finns att det finns några tekniska svårigheter. Och det har ju retat upp folk att man inte, att vi 
har. För det är ju en symbol, det är en ganska tydlig symbol att vi ska ha en språklag som stärker svenska 
och ändå så har man epostadresserna i engelska.  
Jag: Der är det. 
Jenny: Det är faktiskt ganska märkligt. För det är inte så att man inte kan ha det på engelska, det är också 
att man måste ha parallela adresser.  
Jag: Ja det kan man ha också.  
Jenny: Jag vet inte hur det ät i Sl... 
Jag: Jag tror att de är på tjeckiska eller på slovakiska. Men jag vet inte, jag har inte kollat detta. 
Jenny: Nej, nej. Men man kan ha både också, så att man har internationella kontakter. Men det hade skrivits 
om ganska mycket och det är då så... 
Jag: Och var det Språkrådet som kritiserade rege... regeringen eller vem var det?  
Jenny: Nej, nej. Vi har jo gjort det när, när vi får... Vi har skrivit om det så att säga. Det har vi gjort. Vi har 
kritiserat i vår journalen där vi sammanfattar vad som händer i språkpolitiken varje år. Och det har vi 
skrivit och tagit upp den här frågan. Den är rättvis kritik, att det är så. 
Jag: Och finns det mer anmälningar? Vad gäller dessa? 
Jenny: Nej, det gjordet ett par stycken, men det är inte några nya som gjordes precis när lagen var ny.  
Jag: Ja.  
Jenny: Sen har regeringskansliet kommit med information att det kommer att ske... Men det var förra 
sommaren och det skedde ingenting och det kommer nu i sommaren senaste bud så vi får se vad som 
händer då.  
Jag: Eftersom när jag pratade med Olle, igår, så sa han att man inte tvingar människor att följa lagen.  
Jenny: Nej.  
Jag: Men man hoppas att de gör det därför att de vill göra det.  
Jenny: Ja, precis.  
Jag: Av övertygelse, så att säga.  
Jenny: Ja, alltså, det är så här. Nu regerar inte lagen liksom privatpersoner så alls, de gör ju liksom... De får 
göra vad de vill så att säga. Men tanken är att myndigheten ska få i gång det här gott exempelet och så. Och 
sen handlar det om demokrati också. Att myndigheterna måste använda svenska som kanalen till 
människor, myndigherna måste ju fungera så. Men vi samma gör så att myndigheterna... Okej, tvinga, vi 
kan inte tvinga egentligen. Vi kan... Vi kan pröva saken och sa om den var rätt eller fel, men... 
Jag: Ni har ingen makt.  
Jenny: Nja, så, de beror på vad man menar med makt egentligen.  
Jag: För att... Makt att tvinga någon att följa lagen. Det finns andra lag, till exempel att köra bara 50 och 
inte 80 liksom. När man kör 90 i stan då får man ett straff, eller... 
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Jenny: Man kan inte tvinga någon, nästa gång kan man köra så i alla fall. Så man kan ta körkort i och för 
sig. 
Jag: Ja, men man får ett straff.   
Jenny: Man får ett straff, ja. Nej, man får inget straff på det här sättet. Och det är inte bara språklagen som 
är så utan det gäller också andra ramlagar därför att man ser lagen som en uppställningprincip så att säga.  
Jag: Så kan man säga att det finns två slags lag i Sverige?  
Jenny: Ja, det kan man säga. Ja, det finns nu mer, men, men man kan säga att ramlagar skiljer sig från 
vanliga typer av lagar som har straffskala och sanktioner kopplet till sig. Ramlagar är lagar som anger en 
riktning liksom för hela område. Till exampel så finns det hälsosjukvårdslagen som som... Och 
miljöskyddslagen som skyddas miljön och visar att de här principerna ska gälla. Alla beslut som fattas i de 
här områden ska vara åverensstämande med det som står här. Men skulle man... Alltså skulle man ha straff 
kopplade till språklagen som det ser ut idag, då vad som händer då är att det inte blir riktigt rättsäker därför 
att då blir det en tolkningsfråga. Vi säger att... Vi talat ju om lagen, det står att klarspråk, vi måste ha ett 
bergipligt och enkelt språk. Då, om det skulle vara en sanktion kopplat till det, då skulle det prövas i rätten, 
i domstol. Då skulle de sitta där och liksom bedöma okej, det är obegripligt, det är begripligt. Alltså det 
skulle bli för mycket tolkning. Alltså det skulle mena...  
Jag: Ja, jag förstår. 
Jenny: Därför att så att det skulle vata rättsäkert så bestämde man helt enkelt. Det hade blivit också  allt för 
många undantag. Liksom att lagen hade blivit extremt krånglig om man hade... Om det inte vore en ramlag 
om man hade en sanktionslag så att säga. Så det... Så, så ser man det. Men sen är det inte säkert att bara för 
att vi har en ramlag det kan ju fattas andra lagar som är språkpolitiska och mer specifika inom olika 
områden. Så kan det bli som en effekt av ramlagen, det har vi inte sett än.  
Jag: Det finns inga såna lag? 
Jenny: Jo, det finns det, det finns det. Det finns lagar som rör språk på något sätt inom olika områden. Till 
exempel vad gäller sjukjournaler till exempel hur språket ska vara där. Det finns, ska jag tänka lite, det 
finns... Det finns en lag... Det finns lagar inom område och de fanns innan språklagen kom. Jag ska se 
vad... Jag har det viktigaste här så jag kan ta det upp. Så man hoppas att språklagen ska vara den som 
liksom ger riktningen för språkpolitiken. Och det här hållet ska vi. Det som bestämms som har vi för språk 
på något sätt. Det ska... Det ska följa det som står här. Det är så man får se språklagen. Om man ser den 
bara som en tillämpningslag då blir man lite besviken att den är så pass... Man kan inte använda den i 
rätten. Det är också en skyldighetslag som anger liksom de här skyldigheterna har se offentliga 
institutionerna. Men du kan inte... Alltså när du som privatperson går till domstolen och säger språklagen 
säger så här och jag har inte fått... Det är liksom ingen lag som kan användas ur rättighetsperspektiv som 
individ. Så att... Och der är ju så lite vi har vånat oss vid i lagstiftningen alltså då blir man lite så hmm är 
den användbar? Och det vet vi inte om den är. Men... Ju, men jag tror det. För att vi ser, vi ser att den har 
stor betydelse, men vi föreläser och har fått frågor så att säga. Då är vi ganska viktig för myndigheterna då 
vi ser på... Okej, vi måste jobba med  klarspråk, vi måste jobba med språklig tillgänglighet, därför att nu 
finns det en lag så som en symbol har den en väldigt stor betydelse faktiskt. Och det är därför den ska inte 
underskattas utan. Men visst, ibland ska man ha liksom få dom, böter (skrattar) 
Jag: Ja. 
Jenny: Det ska vi se här. Ja, patientjournallagen, radiotevelagen, den lag som som berättar, alltså som 
innehåller bestämmelsen om språket. Patentlagen är en lag som lite går emot språklagen.  
Jag: Ja, att man kan använda engelska där, i... 
Jenny: Just, precis, berättade Olle om det? 
Jag: Förlåt? 
Jenny: Berättade Olle någonting om det? 
Jag: Nej nej nej, jag har läst lite.  
Jenny: Du har läst lite om det, hm.  
Jag: Den bryter mot spraklagen? 
Jenny: Ja, det faktiskt... 
Jag: Är den äldre eller... 
Jenny: Vad sa du? 
Jag: Kom den senare? 
Jenny: Ja, alltså både och skulle man kunna säga. Patentlagen alltså. Man kan ju redan ansöka om svenska 
patent via europeiska patentbyrån. Och då blir det engelska. Ja, och det var ju den överenskommelse  man 
gjorde 2008 så den kom intill språklagen. Men nu vill man göra samma undantag vid vad gäller svenska 
patentbyrån.  
Jag: Och man kan använda engelska.  
Jenny: Man kan avända engelska i inte i hela patentkravet men bara i vissa delar. Alltså patentkravet det 
måste fortfarande vara på svenska faktiskt. Men två tre delar eller vad man skulle säga om man 
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generaliserar kan vara på engelska. Så ganska stora delar kan vara på engelska. Och det, det är inte bestämt 
än om det blir så nationellt men det är en utredning som är på gång. Och jag... Det kommer absolut att bli 
så, det är jag säker. Därför att alla går in till det internationella patentverket och struntar i det nationella.  
Jag: Har någon klagat över detta? 
Jenny: Ja. Alltså det är näringslivet tycker... De vill ju få ner kostnader på översättninger helt enkelt.  
Jag: De vill att det ska vara på svenska? 
Jenny: Nej, på engelska. 
Jag: På engelska? Och bara på engelska? 
Jenny: På engelska bara helst tror jag. För att de vill ju liksom de vill använda patentet i alla länder. Och de 
vill jo inte att det var krångligt. För att de tjänar ingenting på svenska. Det är den enskilda, alltså enskilda 
näringsidkare så att säga som kanske vill... Om man vil läsa ett patent det kan hända att man vill få se vilka 
patent det finns i vissa området då är det ju till nackdel kaske om man inte har engelska till modersmål och 
så.  
Jag: Ja.  
Jenny: Men det handlar om ekonomi där. Att näringslivet trycker på väldigt mycket för att få tillstånd för 
den här utredning genom det svenska patentet. Och det enda som står emot det det är just språkpolitiska 
skäl, eller demokratiskäl. Därför att vi, det är en principsak, att offentliga handlingar som ska ges ut, de ska 
finnas på svenska alltid. Och det ät också dokumenter som kan användas juridiskt, alltså det är juridiskt 
giltiga dokument och de ska alltid finnas på svenska. Och det här är första, så att säga, det är ett avsteg ifrån 
den principen då om det går genom. Och det kommer det säkert göra. Och det kommer att debatera detta. 
Det tror jag att språklagen står sig väldigt svett. Jag menar, de här organisationerna som organiserar 
näringslivet de har ju väldigt tunga skäl, ekonomiska. Och av språkpolitiska skäl säger man att det är ingen 
som ingen som ger ut den här dokumenten och om man gör det så liksom då har man ändå 
patentbeskrivning eller patentkravet på svenska.  
Jag: Ja.  
Jenny: Och det är det viktigaste dokumentet, där kan man bilda sin uppfattning och annars kan man ha 
engelska. Det är alltså jättesvårt att stå på sig och prata om prinsiperna, det finns många andra skäl för 
engelskan då så att... Men de inte klarar... Ja, man skulle klara nivå, jag vet inte om det har kommit det här 
beslutet, det ska jag kolla faktiskt. Men, men alltså det ska gå genom. För det första, första  avsteget vi har 
varnat lite gran för det omvärldsbevakningen börjar ruckar på principer och ställer språkpolitiska prinsiper 
mot ekonomiska, då kommer inte...  Vi kan göra det i andra områden, till exempel högskola och universitet, 
och då har man inte så mycket... Alltså det finns jättestora ekonomiska naturligtvis argument att man ska 
driva all forskning på engelska. 
Jag: Så... 
Jenny: Så det är... 
Jag: Vad förväntar man sig att den här lagen påverkar? 
Jenny: Ja, det är en bra fråga, faktiskt. Alltså vad man förväntar sig tror jag att man ska få, att man ska 
skapa en medvetenhet om frågorna. Att om vi vill behålla svenskan som samhällsbärande språk inom alla 
sektorer även på högskolor och universitet då måste vi jobba medvetet med det och så måste vi skapa 
språkpolicy, handlingsplaner. Till exempel uppsatsskrivning, alltså man kan skriva på engelska, visst, men 
det är bra att ha en sammanfattning på svenska men nyckelord och så. Och myndigheterna måste aktivt 
jobba med sin terminologi på svenska. Att man måste ta det här ansvaret själv liksom, att det inte finns en 
myndighet som jobbar med de här frågorna och så blir det bra. För att svenskan behöller sin ställning, då 
måste man arbeta, alla myndigheterna måste arbeta på det, var och en måste ta språkligt ansvaret så att 
säga, och det tror jag är förhoppningen, det är förhoppningen men språklagen. Att det ska... Det arbete 
måste liksom göras, det måste göras liksom.   
Jag: Och vad gäller språkbrukare? 
Jenny: Å, språkbrukare inte bryr sig om att lag stiftar att folks språkbruk skulle bli … Men alltså 
språklagen är en tydlig symbol för hur vi vill ha det då att säga, i språksamhället. Så att det förhoppningsvis 
skapar den medvetenhet också hos språkbrukarna. Men, tänker jag på, det glömde jag bort. Du frågade vad 
vad för förhoppningar om det. Och då tänkte jag på någonting vad jag glömde (skrattar).  
Jag: Och hur är det med engelska, alltså vad förväntar man sig här? Att... Hur ska situationen se ut? 
Jenny: Just det. Det var det jag tänkte på. Problemet med det är... Alltså det finns pedagogiska problem med 
språklagen lite gran och det är att Sverige är väldigt internationaliserad och engelskan är väldigt stark här 
och språklagen... Alltså vi måste bibehålla det, så som vi vill behålla svenska som samhällsbärnade språk vi 
måste ha också engelska. Vi måste bli bättre på engelska. Och vi måste också behålla våra flerspråkighet så 
att säga. Att man har flerspråkig tillgänlighet, att man... Språklagen säger att man har … att man ska ge 
tillgång till språk oavsett modersmål. Så attspråklagen bygger på olika ben för att kunna få ut det. Att man 
skulle både stärka svenskan och engelskan och flerspråkigheten. Och det visar sig himla... Det är inte så lätt 
att kommunicera det, för att det skulle samtidigt innebära att vi får ett sämre internationell.... ehm... Alltså 
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att våran... vad heter det... konkurrensförmåga blir sämre i vissa delar, förskningen och så. Så att det... Vad 
man hoppas är att svenskan och engelskan ska mera utvecklas parallellt egentligen. Både vad gäller 
individens språkkunskaper i engelska, men även vad gäller engelska som vetenskapligt språk och så vidare. 
Att man liksom har, har parallellspråkighet på något sätt. Så inte att man ställer språk mot varandra, det är 
inte så. Att vi utvecklas, det här är vad denna raporten handlar om, att vi utvecklas mer alltså en flerspråkig 
medvetenhet, man ska vara medveten om att man kanske måste översätta information i andra språk, det är 
inte så lätt idag.  
Jag: Och hur ska se det ut i praktiken? Till exempel på universitet, om man vill ha parallelspråkighet, ska 
man undervisa på svenska eller på engelska eller hur? 
Jenny: Alltså vi har inga fas... Vi har inte några precisa rekommendationer till när man skulle undervisa på 
svenska eller när man skulle undervisa på engelska. Men huvudsaken är egentligen att man, när man... Man 
kan undervisa på engelska och man kan skriva sin avhandling på engelska och så där. Men att man inte 
tappar den svenska vokabulären liksom, det är en känslig fråga, att man har kvar förmågan att tala om de 
här sakerna på svenska. Sen kan man använda engelska. Och det görs redan, jag menar... Men, man 
kanske... Det är ju väl att inom de områden där engelska är dominerande så ska man... Så är förhoppning att 
man ska väcka en medvetenhet kring svenskan också att man tar det här ansvaret för svenskan. Men det 
finns säker discipliner där man borde använda engelska mer.  
Jag: Och är det institutionerna eller språkbrukare som ska ta ansvar? 
Jenny: Institutionerna först och främst. Det vore bra om man som individ ansåg att det inte är reglerat på 
något sätt. Först och främst bör institutionerna börja ta ansvaret genom att upprätthålla liksom att bygga en 
ram helt enkelt. Jag vet inte hur man bör undersöka det men det är någonting som vi skulle vilja undersöka. 
Just liksom att ställa den frågan till till doktorander när de när de gör det här valet. Oftast är det inget val, 
oftast är det ett språk på instututionerna och fakulteten som är dominerande, oftast engelskan eller också 
svenskan. Vad det gör är att man använder ett språk och att man kanske gör eller inte gör en sammanfattnig 
på engelska och det är en sammanfattnig på svenska. Det är jo en ganska viktig fråga egentligen, rent 
terminologiskt och så. Och också en slags... Ja, man kan säga att det er en symbolhandling, men inte bara... 
För man misstänker det är verkligt, att man inte är medveten on frågorna, varför ska man skriva på svenska 
om det går jättebra att skriva på engelska. Finns det något särskilt värde i att skriva på svenska? Det skulle 
man ta reda på lite mer. Ibland har universiteten en policy som säger att du ska ha en sammanfattning på 
svenska om du skriver på engelska. Men många har det inte. Och om de har det det spelar ingen roll. Följer 
man det eller inte sådär. Och det vet vi inte egentligen. Så vi skulle vilja undersöka det mer.  
Jag: Så man ska kolla på det just nu? 
Jenny: Ja, det är någonting vad vi vill. Vi har jättemånga frågor som vi vill kolla men vi hinner inte. Men 
det ligger i våran planering. Men jag vet inte om... Altså Linus i sin avhandling kommer att vidröra 
frågorna på något sätt. Mej jag vet inte om det kommer inkludera det eller inte.  
Jag: Och varför har ni inte? Har ni inte resurser eller inte så många... 
Jeny: Ja, vi kan... Det finns många frågor som ligger i, i liksom i timeplanning liksom... Nu använder jag 
engelska. (skrattar) Nej, men du vet. Det är många frågor som vi skulle vilja undersöka men som vi inte 
hinner med just nu men vi hoppas på det att i framtiden vi kan... 
Jag: Och... 
Jenny: Ja, så är det, att vi skulle behöva mer resurser tänker jag. Det finns jätte många intressanta frågor 
med kopplingen till språklagen.  
Jag: Och vem finanserar Språkrådet? Är det regeringen eller staten eller? 
Jenny: Ja, det är en statlig myndighet.  
Jag: Det är en statlig myndighet... 
Jenny: Eller, vi är en avdelning av en större myndighet.  
Jag: Ja, institutet för... 
Jenny: Språk och folkminne... 
Jag: Precis... 
Jenny: Så det är en statlig myndighet.  
Jag: Så kan ni kanske ansöka om ett högre bidrag eller... 
Jenny: Å, vi försöker. Hela tiden.  
Jag: Och vad sa de? 
Jenny: Nej, de sa nej. (skrattar) Vi har ju växt en del och så. Alltså, alltså jag kom hit med språklagen för att 
vi skulle jobba med olika frågorna. Och sen, att vi, vi tog minoritetspråken, de fanns inte från början. Vi har 
ju romska språkvårdare som följer språket, romska språket och sen har vi... Finskan fanns det i början. Men 
sen så ska vi också uppmärksama över minoritetspråk också. Saminskan, samiskan det är i sametinget. Det 
är en myndighet som tittar på det. Och meänkieli eller tornedalsfinska, det är också ett minoritetspråk. Där 
har vi inte heller någon språkvårdare men vi hoppas kanske få en, i alla fall på halvtid.  
Jag: Så ni har ingen språkvårdare eftersom ni inte har tillräckligt med pengar?  
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Jenny: Ja. Ja.  
Jag: Så tycker du att regeringen anser att språkvård är viktig? 
Jenny: (skrattar) Ja, alltså språkpolitiken har inte får så mycket resurser alls egentligen. Det ät löjligt 
egentligen. Jag personligen, jag är en utredare som ska följa upp språklagen. Det gör vi allihopa på sätt och 
vis alltså. Men det är mitt huvud... Det är en person, det är lite... Nej, det är inte en prioritet fråga, det är 
inte... Det säger ganska mycket om att det är ett område som inte har uppmärksammats särskilt mycket. Det 
blir det mer och mer men... Nej, nej det är inte så prioriterat faktiskt.  
Jag: Alltså tror du att det ska vara bättre i framtiden? 
Jenny: Ja, jag hoppas det. Jag tror det faktiskt, om man är optimist, så jag tror det faktiskt. Det kommer 
bli... Det kommer att aktualiseras på olika sätt. Inte minst för att, för att vi har alltså många olika grupper 
som talar många olika språk i Sverige, alltså talade språk i alla fall. Så att... Jag tror nog att, att det kommer 
att gå till hålla så att säga. Vi får ganska mycket kritik också från Europarådet som ganska lever upp de här 
minoritetsrättigheterna. Och där kommer också liksom... Visserligen så handlar det om minoritetspråken 
men även svenska kommer i ljuset lite gran där, faktiskt. Och... Jag vet inte om du känner till regeringens 
officiella språkstatistik i Sverige, hur många talar  språk vilka här. Hur är det i Tjeckien förresten? 
Jag: En gång till? 
Jenny: Har ni en officiell statistik, eller i Slovakien över vem som talar vilket språk? 
Jag: Ja det här när man räknar hur många...  
Jenny: Ja, man gör det... 
Jag: Ja, men jag vet inte.  
Jenny: Nej nej, hur man gör det... 
Jag: Jag kan kolla det på internet, kanske... 
Jenny: Just det, just de, å. Alltså vi gör inte det i Sverige.  
Jag: Nej? 
Jenny: Nej. Och det gör att det är ganska svårt att... Alltså vi gör... Det finns uppskattningar som har gjorts, 
men det är svårt att planera minoritets... språkpolitik när man inte vet hur många exakt som talar språket. 
Det är en lite känslig fråga för man kopplar det ihop med enticitet.   
Jag: Jaha.  
Jenny: Ja, det är inte helt självklart perspektiv, men... Så samerna till exempel som har varit ganska 
förtryckta helt enkelt så folkslag, och då tycker man att det käns som etnisk registrering. Och det vill man 
inte ha. Det är integritetskränkande.  
Jag: Så... Men om man får undervisning på modersmål, då vet man hur många de är... 
Jenny: Å fast, nja... Alltså man vet hur många som som får undervisning men det är långt ifrån från alla 
som talar det.  
Jag: Ja.  
Jenny: Alla samer så... Och dessutom så alla samer får inte undervisning heller för att det finns de här... Det 
finns väldigt få lärare till exempel. Så även om de här rätt till det så är det ganska många som inte får det 
heller. Så det inkluderar bara en viss del liksom.  
Jag: Alltså det här bryter också mot språklagen. 
Jenny: Ja. 
Jag: Och vad gör man? 
Jenny: Ingenting. (skrattar) Jo, nej, det var fel, ta bort det.  
Jag: (skrattar) 
Jenny: Nej men vi påtalar det hela tiden att att man måste jobba med det, det kommer rapporter, det 
kommer liksom... Men det är jättesvårt också. Så kommunerna kanske vill anställa lärare, ofta försöker det, 
men det är få som talar språket nu. Och så. Och det att man har den här rättigheterna som man försöker få 
livlig språken igen. Men det är ju få. Det är ju få. Alltså det är en ont cirkel liksom.  
Jenny: Så att... 
Jag: Och när man anmäller något problem, då anmäller man det till språkrådet eller direkt till regeringen? 
Jenny: Nej, då går det till JO. Vi prövar inte fall så utan det blir det till JO. Eller man kan faktiskt, när det 
gäller skol... Ja... Det finns en granskningsmyndighet som undersöker skolfrågor liksom. Vad... Vilka 
brister som finns i viss kommuner i skola. Och de gör också... utfärder kritik liksom också. Och de däremot 
gör så du frågade tidigare. De går ju tillbaka. Om vi säger att man undersöker samiskaundervisning i 
skolan, och man upptäckt att det finns ingen lärare och andra brister. De brukar få 6 månader för att rätta till 
det och sen kommer en ny granskning. Så de gör det på det sättet... 
Jag: Och om de inte har rättat det till? 
Jenny: Nej. Alltså för det mesta, för skolan berätta eller förklara eller skriva varför man... 
Jag: Men de får inget straff. 
Jenny: Nej... 
Jag: Eller sanktion eller något.  
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Jenny: Alltså problemet met det är att oftast handlar det inte om att skolan struntat i det utan det handlar om 
att de de vill rekrutera en lärare men det finns inga som ansöker om tjänsterna. Så är det därför att 
utbildningssituationen ser inte bra ut. Men vi jobbar också med... Det kommer att bli rapporter om hur man 
ska försöka utbilda minoriteter för att kunna undervisa språk. Så att det kan leva vidare. För det är liksom... 
Det är lite en ond cirkel, så att oftast... Jag skulle säga att det är... I regel är det inte det att kommunerna inte 
vill utan att de försöker men det är svårt helt enkelt. Men det är ganska... Det är problem också för att... Just 
om den här delen med språkundervisning så säger språklagen att... Att de alla har rätt till sitt språk, att lära 
sig, utveckla sitt minoritetspråk, och det kan man göra genom modersmålundervisningen. Samtidigt så är 
detidag så att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas först och främst för att få rätt att läsa... Att få en 
sånt undervisning för det första. Alltså helt formellt rätt. Och egentligen kan man säga att det bryter mot 
språklagen också. Så där har jo lagstiftning egentligen, alltså begränsar lite vad språklagen säger. Och det 
har vi också påtalat. Och det är problem. Men det handlar också om ekonomi. Att man är rädd att... Du vet. 
Alltså så som här vi säger. Om man har ett annars modersmål i grunden, om man talar till exempel 
somaliska hemma, då måste det fortfarande vara s... De måste ha, de måste ha grundläggande kunskaperna 
i språket, det måste vara dagligt umgängespråk och man måste ha, det måste vara fem i en kommun. Fyra 
har inte längre rätt till undervisning. Och vad gäller de här nationella minoritetspråken så ser det så att 
oftast så har man liksom in att den generationen som är barn idag, deras mor och farföräldrar kan ha blivit 
förbjudna att tala språket så att säga. Så då har de inte lärat sig, de har tappat sitt språk. De kunde inte lära 
det nästa generation. Så den här generationen i stället, det är inte säker om de kan samiska eller mäenkieli 
eller så. Så då är det jättesvårt att ha... Många många har det här många kan förstå samiska, de har ett 
passivt modersmål så att säga, och då uppfyller de inte kriterierna och de kan inte lära sig det. Och då blir 
det ju liksom... Det är svårt att komma ur därifrån. Så att just de nationella minoritetspråken i alla fall, 
samiska, finska, mäenkieli, då skulle man vilje, eller vi skulle vilja ta bort det kravet om grundläggande 
kusnkaper. Så att alla som har det... Så att alla som är samiska lär sig samiska. Men... 
Jag: Vi som språkrådet? 
Jenny: Språkrådet, ja, tycker det. Det tycker vi nog, ja. Jag ska inte uttala det för någon annan men vi 
tycker det. För språklagen säger det är rimligt också.  
Jag: Alltså har ni gjort något? 
Jenny: Ja, vi lägger jo fram det, eller vad vi kan göra är att påtala problemet, så här ser detut och det här 
skulle behövas. Det är vad vi kan göra. Sen har vi gjort vissa, alltså... 
Jag: Och ska ni säga det till regeringen eller? 
Jenny: Ja. Ja, precis. Vi lägger fram ett rapport varje år med problemområden och saker som vi säger att det 
här skulle... Vi beskriver hur det ser ut inom olika språkområden under ett år och sen vad är det som är 
problem. Och vi lägger fram förslag så att säga om förändringar. Jag ska visa... 
Jag: Och vad händer sen? 
Jenny: Jag ska visa... Det som hän... Det är som all politik så att säga, det tar tid,  man uppmärksammar det 
i alla fall. Och det har jag pekat på tidigare, det är inte bara vi som säger det. Att att det är problemet, också 
de andra instanser liksom. Men, men man har räknat på det liksom ekonomiskt. Vad man är rädd för liksom 
är att om vi släpper lös att alla samiska ungdomas som har, som säger att de är samer, ??? Det är bara 
någonting som... Att det kommer massor med samiska ungdomar som vill läsa samiska. Och då försöker 
man... Men vi inte vet hur många som har samiskan som modersmål, vi har inga officiella statistik. Det är 
också problem att man måste räkna på det här, vad kommer det kosta liksom, hur många mer samiska 
ungdomar kommer att ansöka om undervisning. Och då blir det väldigt konstiga uträkningar, ekonomiska 
kalkul alltså. Men man gör det, om kostnader handlar det alltid.  
Jag: Ja... Och finns det en avdelning i regeringen som befattar sig med språkfrågor? Eller vem läser 
rapporten? 
Jenny: Ehm, alltså vi ligger under kulturdepartmentet. Gör vi. Och det gör vi även i minoritetsfrågorna. Vi 
slltså... Det finns en minoritetlag alltså. Det  var 2000 då skrivits under de här konventionerna i 
Europarådet. Sen blev det svensk lag 2010, det tog 10 år och den lagstiftning, alltså minoritetsspråkslagen. 
Det hänger ihop med språklagen. Men det är länsstyrelse Stockholm som hat gett ut lagen. Det är en annan 
myndighet. De har de frågorna och de heter också länsstyrelsen... Det är en egen organisationsform, en 
egen department på samma sätt men...  Jag kan säga språkfrågor är, språklagen och språkpolitiken ligger 
under kulturdepartmentet. Men sen finns det vissa språkfrågor inom olika håll, ja.   
Jag: Har ni lyckats att övertyga dem att förändra något? 
Jenny: (skrattar) När det gäller här språkregistrering som är en stor fråga, en viktig fråga, så har vi inte 
lykats. Det är jo... 
Jag: Med något annat kanske... 
Jenny: Jag vet inte men jag kan peka på något så specifik, alltså... Man kan säga, alltså hela språklagen som 
finns är ett arbete som har kommit underifrån så att säga, det svenska språknämnden som det hette tidigare, 
inte språkrådet, var ju den som tog fram laget för. Språklaget tillkomst kan man säga att hela språklagen är 
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ett arbete som den här myndigheten, inte i sin nuvarande form, men så har det tagits fram. Så det är ju så att 
man arbetat mer med de här frågorna. Så att resultat är att vi har den här lagstiftning skulle jag säga. Men 
det var inte bara språkrådet som var bakom den, det är andra instanser också narutligtvis. Men, nej, men det 
är alltså en fråga som är svår därför att det finns... Nej jag kan inte säga så. Alltså vi ser inte det som ett 
problem att man börjar registreras för att få en underlag för  språkpolitik. Men det är klart, om man är en 
minoritet som har tidigare haft, ja, svår tillvaro som en minoritet, kanske är det det problemet att man inte 
vill, att man tycker att man inte vill ha etnisk registrering så att säga.  
Jag: Och tycker det regering eller... 
Jenny: Det är regering. Regering tycker att det är för känsligt.  
Jag: Och människorna? 
Jenny: Ja, de tycker olika, men vanligare fråga en svensk på gatan skulle tycka registering är inget problem. 
Men samer eller en romsk person så det kanske inte är så självklart då. De kanske inte vill. Alltså jag säger 
inte att alla romer eller alla samer är mot det men det finns... Där man är tveksam. För att man har denna 
erfarenheten med sig hela tiden, som det har varit. Så att det är ett problem. Men regeringen säger hittills 
nej. Europarådet, vi har fått mycket kritik för det också. Europarådet har kritiserat oss. För att vi... Att det är 
såhär. Så det är svårt att... Ja, det är svårt att bygga en politik på ett statistiskt underlag som är väldigt 
osäkert. Så det är... Och just nu är läget så att vi får det fram hela tiden, varje år i rapporten så får vi fram 
det, men... Som läget är nu då känns det liksom... Att det inte finns någon politisk vilja till det. Det kommer 
att ta tid.  
Jag: Jag vill också fråga... Vem kände att man måste fastlägga svenskan som huvudspråk? Vem var det? 
Vem pekade på detta?  
Jenny: Ja, alltså det... Alltså svenska språknämnden, de hette så då, de gjorde någon slags... Skrev någon 
slags handlingsplan 1997... 
Jag: Men var det inte regeringen som som gav den uppdrag? 
Jenny: Ju ju ju, sen, sen var det, de fick en uppdrag från regeringen.  
Jag: Så det var regeringen som tyckte... 
Jenny: Ja, eller det kan man säga. Men samtidigt så så är ju många instititioner som har påtalat behovet av 
det, både nationellt, men sen var det också det här... Jag vet inte vad ska man säga. Det var väl både och 
liksom, delvis att de här minoritetsrättigheterna kom till, och sen var det en insikt i att... att det behövdes 
och så. Så man kan säga att språkorganisationerna, tror jag, var de som väckte frågan från första början. Jag 
vet inte om man kan säga så heller. Det är svårt att vara exakt för frågan diskuterades under 10 år innan 
man kom fram till okej man måste utreda om det ska bli en lag. Så jag kan inte säga vem som kom med 
första initiativ riktigt faktiskt. Det kanske kom på flera, flera plan liksom. Jag kan inte peka bara på en 
institution som sa okej, vi måste ha en språklag, utan... Men däremot är den intressant när frågan har... När 
den utredning kom... Eller det var två stora utredningar. Den första utredning, då kom man fram till slutet: 
nej, vi behöver inte ha en lag, utan det räcker att ha språkpolitiska mål och så. Sen kom en utredning till. 
Som pekade, som föreslog att vi ska stifta en lag. Sen kom det till riksdan, till parlamentet, då var det 
enighet kring det, då var det i princip ingen som var, i prinsip ingen som var emot det. Så det behövdes 
liksom att akutaliseras, det var ingen strid om det eller så. Så det var väl bara man tyckte det var onödig, att 
det inte behövs, vadå, det är självklart att svenska är huvudspråk, att alla talar det och så vidare. Så  det har 
inte funnits en insikt att... Att det kanske inte är så enkelt. För det var ju först minoritetspråken och 
invandrare.  
Jag: Ja det var först minoritetspråken och inte svenskan som planerades.  
Jenny: Det kan man säga. Det var liksom... Vi var liksom tvunga att erkänna minoritetspråken ärligt talat. 
För att vi var inte så jätte tidiga med att erkänna dem, det var ju ganska sent egentligen. Så de har funnits 
här länge men det var först 1990 då vi skrev på de här konventionerna. Och då blev det liksom lite konstigt 
helt enkelt. Det är lite konstigt att man har officiell status för fem språk men svenskan är inte en av dem 
(skrattar).  
Jag: Ja. Men vad hände egentligen att man kände att svenska ska få den här status? 
Jenny: Ja, det var den här diskution som började då och så initiativ togs i bland annat av språkrådet. Om 
man ser den utredning, om man tar fram den, en som man kallar för handlingsplan för svenska språket. Och 
då blev frågan mer aktuell så. Så vet jag inte, det kan, jag kan visa... Hela tiden har det funnits en vilja att 
stärka svenskan, att svenskan ska vara liksom... Vi ska värna svenskan, men just att det lagstiftas om, det 
kanse är lite... Det är inte vanligt att lagstifta om den här typ av frågor liksom. Det har varit liksom en ny 
fråga om man ska säga. Så det ska blandas med politik, det är den sidan som har förädrats nu. Att man 
måste reglera detta kanske på sätt och vis. Och då kan man säga att språklagen är liksom... Det är inte så 
reglerat utan det är lite för allmänt och så. Men det är en steg mot det.  
Jag: Och skulle du kunna säga att svenskan blev hotad? 
Jenny: Ja, på sätt och vis kanske, man började uppfatta att det inte är lika självklart i alla fall, platsen... 
ställning inte är lika självklar längre. Man började... Man började liksom tänka om det på det sättet. 
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Tidigare så kanske man tog för givet det är engelska som vi pratar och att man inte dubbar tvprogram, man 
uppfattade det inte som ett problem, men den här insikten kom ganska långsamt, att... Det är inte lika 
självklart längre att svenskan... Att svenskan är gångbar och sammhällsbärande på det sättet som vi vill. Det 
handlar ju också om demokratifråga, att vi måste ha ett gemensamt språk. Vi har många invandrarspråk, då 
måste vi ha en gemensam plattform liksom som vi skulle kunna kounicera på. Sen ska det också finnas 
andra livskraftiga språk men det måste finnas ett gemensamt språk. Och det är fortfarande självklart att det 
är svenskan, men det fanns... Man känner att det är så pass att det är bra att vi har den här symbollagen i 
alla fall.  
Jag: Och finns det inga som säger okej vi har så många invandrare och vi alla mpste läsa engelska, varför 
ska vi inte ha engelska som ett samhällsbärande språk? 
Jenny: Nja, det är väl de som säger liksom men de är inte dominerande... 
Jag: Nej?  
Jenny: Nej... Sen jag tror inom vissa områden att man liksom tycker att det är bara besvärligt det här med 
värna svenskan, till exempel inom universitetsvärlden, det är det liksom... Men alltså språklagen motsäger 
inte att man använder engelska då. Det kan vara också dominerande, bara om man inte... Att man hela tiden 
tar ansvaret för att svenskan också. Så det är... Det är lite... Ja, det är lite svårt för att få ut det budskapet, 
der är också vår mål så att säga att här ska man kunna ha två språk utan sitt modersmål, att alla svenskar 
ska tala två andra språk. Och då måste man praktiskt stifta det i skolan. Man måste ha både och liksom. Det 
är inte helt självklart att få ut det budskap så att säga... 
Jag: Så det handlar också om demokrati... Hur är det förknippat med språket? 
Jenny: Ja, alltså, det finns ett demokratiskt perspektiv i språkpolitik och det är just det här att liksom 
kanalen mellan myndighet och privatperson... Du skulle alltid kunna kommunicera på svenska, det ska inte 
utesluta vissa. Skulle man ha engelska, då skulle man utestänga en ganska sort del faktiskt eftersom alla 
kan inte engelska i Sverige även om vi tror gärna det. Så då ska svenskan vara det samhällsbärande 
språken, men sen måste man också tänka på det med tillgänligheten. Det är också... en förvaltningslag för 
myndigheter som säger hur man ska arbeta med det och den säger att alla språk har rätt att göra sig förstådd 
på myndigheten och för sitt liksom... kunna... kunna... kunna kommunicera helt enkelt med myndigheterna. 
Och det innebär ju egentligen, det står inte på vilket språk det ska vara, men språklagen säger att svenska 
ska vara samhälllsbärande språk för myndigheterna. Då ska svenska gälla. Men det innebär också att om 
det finns en person som inte behärskar svenska som har kommit från andra länder, de skulle kunna 
kommunicera med myndigheterna. Så det innebär också att de måste vara flerspråkig samtidigt. Så det är 
också en skyldighet man har även om det inte är lika tydligt.  Och det gäller att man har en tolk och 
översättning och så där.  
Jenny: Det är inte samma sak. För man har rätt, man har rätt att liksom, att kommunicera men kanske inte 
på modersmål då, det är en annan sak. Det innebär att man bara ska göra sig förstådd.  
Jag: Så du tycker inte att språklagen ska förvandlas i framtiden så att det ska... Att man ska få straff … 
Jenny: Jag vet inte riktigt vad man ska svara på det för att... Ju, i vissa fall då tycker jag att det skulle vara 
bra att ha en mer specifik lagstiftning som är lättare att uttolka och lättare att följa och lättare att säga vad 
som ärrätt och fel. Det skulle vara bättre egentligen när man tänker på tillämpningen. Å andra sidan har vi 
svårt att se framför mig hur det skulle fungera rent alltså rent juridiskt. Och en annan sak är också det här 
att språkpolitiken, det här med ansvar för svenskan, det bygger liksom på inte bara på det här att okej 
någonting är straffat annars måste jag göra det här och då måste det vara på ett annat språk utan det bygger 
liksom på att man har den instälningen, den insikten. Och det tror jag inte man kan, man kan påskynda 
genom en straffbestämmelse, jag vet inte om man kan gå den här vägen. Det tror jag är en process som tar 
ganska lång tid. Så att jag är tveksam till om man kan uppnå det bara genom straffbestämelse. Jag är inte 
säker på det. Så det är lite olika. Rent juridiskt kan det bli krångligt men till exempel vad gäller 
högskolsektorn, där skulle vi... Där skulle behövas mer, det kanske skulle behövas... Nu spekulerar jag 
bara, men det kanske skulle behövas en speciell lagstiftning där som... För det är jättesvårt att tillämpa 
lagen i den här sektorn. Det vet du om du har läst språklagen. Det är otroligt allmänt... 
Jag: Ja, det var jag överraskad över när jag fick se det.  
Jenny: Ja, ja. Det gåt ju inte... Det är svårt att tillämpa den på ett sånt område. Jag menar i specifika fall, 
hur ska man förhålla sig till de här principerna. Där skulle behövas precisera det mer. Men jag vet inte, det 
är inget på gång just nu, men jag skulle kunna tänka mig att man ska ha kvar ramlagem som den är just nu 
för den är viktig som en symbol också att man i principer... Men man kan kanske kompletera den med en 
speciell lagstiftning i vissa områden. Det ska vara möjligt. Men att man ska beröra alla områden som 
språkladen handlar om... Det är lite tveksamt nu faktiskt. Om det möjligt.  
Jag: Jag tackar för allting, 
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JS: No, takže to s tou odchýlkou, o čom si hovorila... Dôvod k akémusi prebudeniu, dalo by sa povedať, 
prebudeniu v rámci jazykovej politiky vo Švédsku, do veľkej miery nezávisel na situácii švédčiny, ale týkal 
sa viac našich minoritných jazykov. Pretože... My sme totiž mali... My tu vo Švédsku sme vždy boli 
mnohojazyční, vždy sme mali fínčinu a  sámčinu a rómčina tu je už viac ako 500 rokov. Takže... Ale... 
Tým, že sme podpísali konvencie týkajúce sa národnostných menšín predpísané Európskou radou, tak sme 
uznali tých päť jazykov ako jazyky národnostných menšín, teda ako oficiálne. To bolo vlastne vtedy, keď... 
To sme spravili v roku 1999, takže v roku 2000 vstúpili tieto konvencie do platnosti. A práve v spojitosti 
týmto sa vlastne objavila aj táto otázka. Máme teraz päť oficiálne uznaných jazykov národnostných 
menšín, ale nemáme žiaden oficiálny  hlavný jazyk. Pretože dovtedy bolo samozrejmé, že švédčina bola 
dominantným jazykom. Dá sa povedať, že približne v deväťdesiat... v deväťdesiatych rokoch, to sme 
pracovali celkom... Alebo, že sme vedome celkom tvrdo utláčali minoritné jazyky. Teda v sámskej škole 
nebolo možné rozprávať po sámsky, fínskojazyčné obyvateľstvo nesmelo hovoriť po fínsky a tak ďalej. 
Takže sa dá povedať, že slabé postavenie minoritných jazykov bolo zapríčinené vcelku tvrdým 
asimilačným procesom. Ale v súvislosti s pokusom o uchovanie ich jazykových práv, keď sme ratifikovali 
konvencie, bola znova aktuálna aj táto otázka. Ale švédčina tiež... To je jedna, jedna strana. Druhá je, že 
prichádzajú, dá sa povedať, že zhruba od šesťdesiatych rokov, prichádza do Švédska mnoho 
prisťahovalcov. A tak vlastne prišlo aj mnoho jazykov zvonka. A to tiež zapríčinilo, že postavenie švédčiny 
ako väčšinového jazyka už vlastne nie je tak samozrejmé. Dalo by sa povedať, že už nie je úplne 
dominantné. Možno by sa to dalo vyjadriť takto. Ale zároveň dostalo týchto päť jazykov, jazykov 
národnostných menšín oficiálne postavenie, a ako som už popísala, máme aj jazyky prisťahovalcov. Tak sa 
začalo diskutovať aj o tejto otázke. A nebolo vôbec jasné, že by mal byť, že by sme mali mať zákon. 
Najskôr, v roku 2005, boli určené ciele jazykovej politiky. A potom, potom sa veľa diskutovalo, robili sa 
rôzne výskumy, až nakoniec v roku 2009 prišiel zákon. Ale to... Ale aj tak si väčšina ľudí automaticky 
nepredstaví Švédsko ako mnohojazyčnú krajinu. Ešte to nejakú dobu potrvá, kým sa tento pohľad zmení.  
JŠ: A čo sú zač tieto ciele jazykovej politiky? Je to návod ako... 
JS: Nie, hneď to vysvetlím. Švédčina má byť hlavný jazyk... 
JŠ: To viem. Aký majú ale status? 
JS: Nie, nie, vlastne sa nedá povedať, že by mali nejaký status, sú to iba politické ciele, ktoré by sa akoby 
mali... Tak sa dá povedať. Ale my... Teda, nemajú vôbec žiadnu právnu silu.  
JŠ: Takže to bol len návrh zákona?  
JS: Áno, tak sa dá povedať. Teda... Bolo určené smerovanie politiky, a Rikdsag, teda parlament, o ňom 
rozhodol. Ale nemajú žiadnu... Nemajú vôbec žiadnu právnu silu. Dá sa povedať, že zákon je prvý 
dokument, ktorý, ktorý... Ktorý jednoducho má právnu platnosť. A aj jazykový zákon, ako vieme, je dosť 
všeobecný, je to rámcový zákon, takže ten ne... Môžu prísť ďalšie zákony, ktoré mu budú odporovať, a v 
týchto prípadoch bude jazykový zákon musieť ustúpiť. Taký je to zákon.  
JŠ: A ako je to s presadzovaním tohto zákona? Viem, že... Kto má moc, aby ho mohol presadiť? 
JS: Takže, ako je to s presadením tohto zákona. Takže, zákon sa obracia k verejnému sektoru, riadi len 
prácu a jazyk úradov. Všetky úrady majú dodržiavať tento zákon. V skutočnosti sa to ale, pravdupovediac, 
nedeje. Jazykový zákon sa týka aj oblastí, s ktorými sme predtým nikdy nepracovali. A taktiež sa veľmi, 
veľmi odlišuje, je... Verejný sektor vo Švédsku, neviem, či to je v Česku rovnaké, ale to sú miestne úrady a 
komúny, ale aj veľké štátne úrady, vysoké školy a univerzity a podobne. A ich situácia môže vyzerať veľmi 
odlišne. Takže všetky, všetky inštitúcie, verejné inštitúcie majú presadzovať a dodržiavať jazykový zákon. 
A úrad, ktorý sleduje, ako to prebieha v praxi, to sme my. Ale my ne... Našou úlohou je dohliadať na to, ako 
je zákon uplatnený v praxi, máme zhrnúť a sledovať, čo sa deje. Ale nemáme žiadnu právne podloženú 
zodpovednosť. Nemôžeme konkrétne prípady formálne preskúmať. Chcem povedať, že... My robíme, 
robíme... JO sa to volá po švédsky, môžem ti to potom napísať, JO. To je úrad, ktorý sleduje a kontroluje 
prácu ostatných úradov, a v prípade, že úrad porušuje zákon, celú záležitosť preskúma. Takže ak má niekto 
podozrenie, že nejaký úrad porušuje jazykový zákon, môže ho udať a JO formálne preskúma celý prípad.  
JŠ: Keď som sa včera rozprávala s Ollem Josephsonom, povedal, že takýto prípad je možné nahlásiť 
ombudsmanovi. Hovoríš o tomto?  
JS: Áno, presne o tomto. Presne tak. JO. Volajú sa parlamentní ombudsmani. Ale skrátene sa im hovorí JO. 
Oni sa venujú všetkým takýmto prípadom. Bohužiaľ sa ich ale nevyskytlo veľa. Potom ti niečo ukážem a 
môžeš si o tom prečítať.  
JŠ: To by určite bolo zaujímavé.  
JS: Zatiaľ sa ich ešte nevyskytlo veľa, odkedy bol prijatý zákon, bolo ich asi 12. Takže vcelku málo.  
JŠ: A čoho sa týkali? 
JS: Týkali sa... Zo začiatku, teda v prvom roku 2009/2010 sa takmer všetky prípady týkali anglických 
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sloganov.  
JŠ: Čo presne tým myslíš? 
JS: Komúny, ktoré používajú angličtinu. Ľudia napríklad chcú mať... hmmm... teda....  Jönköping airport 
namiesto Jönköpings flygplats. Pomenovania vecí a javov a tak. Ľudia si myslia... Vo Švédsku je veľa ľudí, 
ktorá to chcú napraviť. Švédi, ktorí poukazujú na to, že prečo sa má hovoriť Jönköpings Airport, prečo sa 
nemôže hovoriť Jönköpings flygplats, a podobne. Toto sú však symbolické otázky, netýkajú sa ohro... Že je 
niekde napísané Jönköpings Airport žiadnym spôsobom neohrozí švédčinu. Nespôsobí to žiaden kolaps.  
JŠ: Rozumiem.  
JS: Prichádzali ale výlučne takéto udania. A ja sa domnievam, že takéto veci ľudí jednoducho rozčuľujú. A 
zrazu uvideli šancu na nápravu. Takže mám dojem, že keď sa zo začiatku písalo o jazykovom zákone, 
súdiac podľa takýchto reakcií, ľudia ho mylne pochopili ako zákon proti angličtine. Ktorý veľmi prísne 
určuje, že sa nesmú používať vôbec žiadne anglické slová, výrazy a podobne. Takže sa celý zákon trochu 
prekrútil. Neskôr prišlo niekoľko udaní, ktoré sa týkali dôležitejších vecí, vecí, ktoré sú kľúčové pre 
legislatívu. Týkali sa univerzít, ktoré vyžadovali, aby sa prihlášky odovzdávali v angličtine. To sa nesmie. 
Teda, môže sa to, ale nie iba v angličtine. Ak sú napríklad vypísané voľné pozície alebo ak sa niekto 
uchádza o štipendium a podobne. V takom prípade sa nemôže celý proces odohrávať iba v angličtine, vždy 
musí byť možné podať prihlášku sa aj vo švédčine. Pretože švédčina má predsa byť nosným jazykom 
spoločnosti a vždy má byť možné komunikovať s úradmi po švédsky.  
JŠ: A čo sa stalo potom?  
JS: No, potom teda, rozhodol JO, bolo rozhodnuté, že došlo k porušenia jazykového zákona, a že takto to 
byť nesmie. Takže oni teda... V tomto konkrétnom prípade už bol celý proces dávno ukončený. Ale bola 
vyslovená kritika, univerzita bola kritizovaná.  
JŠ: Bola kritizovaná, a potom, čo spravila univerzita? 
JS: No, dúfame, že sa postarali o nápravu. Teraz sme... No, my sme nevideli... Teda, v niektorých prípadoch 
sa na to spätne pozreli a skontrolovali situáciu. Ale nemáme dohľad ako taký. My nemáme... Alebo, dá sa 
povedať, že my nikoho neudávame. Dúfa sa, že dotyční sa postarajú o nápravu. Nie je isté, či sa tak 
skutočne stane.  
JŠ: Len sa dúfa?  
JS: Áno, dúfa sa... Áno, pretože my nemôžeme mať... Chcem povedať, že vypísanie voľných pozícií je 
niečo, čo sa deje neustále. Takže na to nemôžeme dohliadať. Ale videla som u tejto univerzity, naozaj som 
sa pozrela, a nevidela som viac nič takéto, doteraz. Je bežnejšie, že sa človek môže uchádzať aj po švédsky, 
aj po anglicky. Ale my sme trochu, skutočne trochu problematickí. Práve táto oblasť je veľmi... A to 
ukazuje aj viacero takýchto prípadov s prijímacím konaním. A naozaj sa v poslednej dobe, ako môžeme 
vidieť neskôr, ukázalo, že občas to nie je bez dôvodu, že sa celé konanie odohráva v angličtine, pretože 
často sú posudzovatelia anglickojazyční, alebo experti, ktorí sú do procesu zapojení. A potom sa musí 
všetko prekladať. Takže sú aj dôvody, prečo angličtina niekedy, niekedy prevažuje. A tu to JO možno 
nenapísal priamo, ale trochu zatlačil na vyšetrovateľa. Takže rozhodne sú dôvody, aby sa legislatíva v 
oblasti vysokých škôl a univerzít trochu špecifikovala.  
JŠ: Takže sú to vždy používatelia jazyka, ktorí sa na niečo sťažujú?  
JS: V podstate áno, my nemôžeme. Oni môžu niekoho nahlásiť JO. Doteraz to boli výlučne súkromné 
osoby, ktoré niekoho udali. Hoci, vlastne áno. Bolo jedno udanie, od združenia, ktoré chce ochrániť a 
zachovať švédsky jazyk. Ktoré sa tomu venuje, volá sa  Språkförsvaret (Obrana jazyka). 
JŠ: Rozumiem. Jazyková rada nenachádza žiadne problémy?  
JS: Ale áno, nachádzame. Ale mi neu... Teda, my nemáme možnosť... Môžeme, čisto teoreticky, môžeme 
niekoho udať. Ale pretože nemáme skutočné... Nemáme zdroje na to, aby sme dôkladne dohliadali na túto 
oblasť. Takže nemôžeme... Ak by sme mali dohliadať na celú oblasť... Nemôžeme dohliadať na všetky 
prijímacie konania na všetkých univerzitách v celej krajine. Nemôžeme ani  niečo náhodne vybrať a 
kontrolovať... Náhodne nahlasovať len to, na čo práve narazíme. Musíme postupovať štrukturovane, a 
jednoducho nemáme možnosť to takto spraviť. Ale my... Môžem povedať, môžem povedať viac o tom, ako 
dohliadame na jazykový zákon. My, my sme si na to zvolili iný systém. Pretože sa jazykový zákon týka 
veľmi rozdielnych oblastí spoločnosti, nie je špecifický, takže robíme takpovediac tematické príspevky. 
Istú dobu monitorujeme a sledujeme len jednu oblasť a napíšeme o nej správu. A doteraz sme... Prvá správa 
bola práve tá, čo sme napísali o švédčine a angličtine, teda o voľbe jazyka záverečných prác, jednoducho o 
voľbe jazyka. Štvrť výskumu sa týka toho, ako vyzerajú vzťahy v rozličných disciplínach, tak. A potom 
ďalšia správa sa týka internetového jazyka a dostupnosti. To sú tieto tu správy.  
JŠ: Áno, tie som videla.  
JS: Áno, dostala si ich.  
JŠ: Nie, nedostala, ale čítala som ich.  
JS: Ale ty... 
JŠ: Môžem si ich zobrať?  
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JS: Samozrejme! Len sa pozriem, či máme nejaké naviac... 
JŠ: Je ich tam viac... 
JS: Dobre, to môžeme vziať potom. 
JŠ: Ďakujem.   
JS: A tak sme vždy preskúmali jednu vybranú oblasť. Okrem toho je aj... Ja a naši kolegovia, ktorí majú na 
starosti znakovú reč a dnes tu bohužiaľ nie sú... Sú tu dvaja ďalší, ale oni sú hluchí a ja hovorím znakovou 
rečou len veľmi málo. Snažíme sa ju naučiť. Zmapovali sme prístup k znakovej reči v predškolských 
zariadeniach, k švédskej znakovej reči. A teraz pracujem na štvrtej správe, ktorá sa týka vyučovania 
rodného jazyka. Pod vyučovaním rodného jazyka je myslené vyučovanie iného jazyka ako švédčiny. Takže 
je to trochu zvláštne. Teda rodný jazyk detí, ktoré majú iný rodný jazyk ako švédčinu.    
JŠ: Áno, viem.  
JS: Rozumieš, že? (smeje sa) 
JŠ: Áno, rozumiem.  
JS: O tomto výskume môžem neskôr povedať viac. A potom je tu téma pre tento rok, čo je... Vlastne to 
bolo už v roku 2011, ale ešte nie som so správou hotová. Teraz sa sústredíme na preklad a tlmočenie a 
chytáme sa vydať antológiu, v ktorej na jednom mieste zhrnieme rôzne uhly pohľadu na preklad a 
tlmočenie, na situáciu v dnešnom Švédsku. Takže my... Tak to robíme. Sústredíme sa postupne na rôzne 
oblasti. Okrem toho samozrejme monitorujeme... Sme v kontakte s úradmi, pomáhame im vykladať zákon, 
pretože je nový a musí sa nejako interpretovať. A po celý čas prichádzajú nové otázky. Pravdepodobne asi 
najviac počas prvého roka, ale aj naďalej prichádzajú otázky: Ako máme pochopiť toto, ako to bolo s 
jazykovým zákonom, ako sa majú interpretovať rozdielne pojmy, s ktorými zákon operuje, napríklad čo je 
to centrálna oblasť, a podobne. A tak, tak pracujem dosť veľa s takýmito otázkami, pozerám sa do 
prípravných dokumentov a správ z vyšetrovania a uvažujem, ako by to malo vyzerať, aká je vhodná 
interpretácia a pomáham s týmto úradom. Takže v tejto časti svojej práce sa pokúšam vypracovať návrh, 
ako je dôležité, aby jazykový návrh fungoval, aké medzery má a kde sa nedá uplatniť. A tiež si všímam, 
ktoré iné zákony mu odporujú. Pretože sa jedná len o rámcový zákon, musí ustúpiť v prípade, že nastane 
konflikt s iným zákonom.  
JŠ: Iné zákony môžu mať prednosť?  
JS: V určitých prípadoch to tak môže byť, pretože jazykový zákon je konštruovaný ako rámcový zákon, 
teda existuje mnoho špecifickejších zákonov. Alebo sa môže stať, že nejaký zákon protirečí tomu, čo stojí v 
jazykovom zákone. A potom má tento zákon prednosť, tak to je v praxi. Ale... Teda, to neznamená, že... 
Keď sa vytvárajú nové zákony, musí sa brať ohľad aj na to, čo stojí v jazykovom zákone. Ale ak sa niečo 
považuje za vhodné, môže sa postupovať aj v rozpore s jazykovým zákonom. A preto bol kritizovaný. 
Kritizuje sa celkom... z rôznych perspektív, v podstate sa hovorí, že je príliš vágny a bezzubý. A to sa dá 
povedať, skutočne sa to tak dá povedať. Ale je ťažké vytvoriť zákon s takýmto obsahom, a zároveň byť 
dostatočne špecifický a určiť aj sankcie, celkovo. V jazykovom zákone nie sú obsiahnuté žiadne sankcie.  
JŠ: Rozumiem. Môžem... Keď niekto poruší tento zákon, čo sa stane?  
JS: Stane sa to, že JO tento úrad skritizuje, a to verejne, teda kritika je verejne dostupná. Približne toto sa 
stane. Teda len toto sa stane. Dalo by sa očakávať, že budú podniknuté právne kroky, ale prípady, ktoré sa 
doteraz vyšetrovali, nie sú... Čisto teoreticky je možné podniknúť právne kroky. Ale to by sa muselo 
takpovediac jednať o niečo vážne. 
JŠ: Ale niekto možné ľudí prinútiť, aby rešpektovali tento zákon?   
JS: Nie, to nie je. Alebo áno. Ja som... Teda, vlastne to možné nie je, teda pre bežné prípady nie je 
stanovený žiaden trest. Dalo by sa na tom trvať a požadovať trest. Ale samo o sebe... Kým k potrestaniu 
dôjde, môže to trvať dlho. Ja si myslím, že to je... Môže to znieť extrémne mierne a bezzubo, ale je to… Dá 
sa povedať, že je to spravidla brané veľmi vážne, ak je niekto kritizovaný JO. 
JŠ: A ako táto kritika vyzerá? Vyjde v novinách alebo ako?  
JS: JO vydá rozhodnutie, a niekedy vyjde aj v novinách, inokedy nie. Ale tie prípady, ktorými sa zaoberal 
JO, tie... O všetkých sa určite nepísalo, o niektorých áno, o niektorých nie. Nepíše sa o právne 
nezaujímavých prípadoch alebo o tých jednoduchých.  
JŠ: Takže sa len pošle mail alebo ako? Ako vyzerá kritika v tomto prípade?  
JS: Vyjde rozhodnutie na papieri.   
JŠ: Takže dostanú dopis alebo tak...  
Jennny: Presne tak. A to... A v niektorých prípadoch sa aj zverejní. Takže ak sa o to niekto zaujíma, môže 
nájsť spis. Ale ak nie, môže sa celá záležitosť aj rýchlo upadnúť do zabudnutia.  
JŠ: A čo spraví inštitúcia, keď je kritizovaná?  
JS: ehm No, má sa nejako postarať o nápravu. Ale nie je isté, či to vo všetkých prípadoch spravia, nie je to 
isté... 
JŠ: Takže sa potom nekontroluje, či to spravili? 
JS: Nie, vychádza sa z... Potom sa už nekontroluje, či tak spravili. Ak... 
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JŠ: Prečo nie?  
JS: No, takže. JO nepracuje tým spôsobom, že by sa následne vracal k prípadom a spätne sa im venoval. 
Ale dá sa povedať... Najpozoruhodnejší prípad, to je... Je tu jeden prípad, ktorému venovali veľa pozornosti 
aj médiá a ktorý bol... Môže to vyzerať nepochopiteľne, ale týka sa samotnej kancelárie vlády. Možno si o 
tom už počula, neviem...  
JŠ: Nie.  
JS: Bol to prvý prípad, ktorý sa nahlásil JO. Týkal sa mailových adries vlády... 
JŠ: O tom som už niečo počula, ale neviem presne...  
JS: Olle, Olle je v tom to veľmi angažovaný.  
JŠ: On...  
JS: Nehovoril o tom? Nie. Ale e-mailové adresy vlády sú v angličtine.  
JŠ: Áno.  
JS: A toto je symbolická otázka. Nie, že by sa kvôli tomu s kanceláriou vlády nedalo komunikovať. Ale 
kancelária vlády má takpovediac kľúčové postavenie.  
JŠ: Áno.  
JS: Sú to proste oni, kto vytvoril tento zákon. Boli teda nahlásení, že majú mailové adresy v angličtine, Olle 
ich nahlásil.  
JŠ: Olle ich nahlásil?  
JS: Áno. Nahlásilo ich viac ľudí, ale Olle bol prvý. Keď sa to... Je to jednoduché. Už strašne dlho sa to 
naťahuje. Boli nahlásení v, pozrime sa, myslím, že vo februári 2010, a ešte stále s tým nič nespravili. A už 
sa stala kopa vecí, že... Áno, áno, teraz nemôžem hodnotiť príliš prísne, je možné, že sú tam nejaké 
technické problémy. A toto rozčuľovalo ľudí, že ne... Že máme. Pretože toto je otázka symbolu, a je to dosť 
zreteľný symbol, že máme mať jazykový zákon, ktorý podporuje švédčinu, a napriek tomu majú anglické 
adresy.  
JŠ: To teda je.  
JS: Je to skutočne zvláštne. Pretože to nie je tak, že nie je možné mať adresy v angličtine, je to tak, že ich 
treba paralelne mať aj po švédsky. 
JŠ: No to je tiež možné.  
JS: Neviem, ako je to na Sl... 
JŠ: Myslím, že budú po česky alebo po slovensky. Ale neviem, nikdy som sa nepozerala.  
JS: Nie, nie. Ale je možné mať obe, pre udržiavanie medzinárodného kontaktu. O tomto sa ale písalo dosť 
veľa, a je to tak, že... 
JŠ: A kto kritizoval vlá... vládu? Bola to Jayzková rada, alebo? 
JS: Nie, nie. My sme to spravili, keď sme, keď sme mohli... My sme o tom písali. To sme spravili. 
Kritizovali sme to v našej správe, kde vždy zhrnieme, čo sa každý rok v rámci jazykovej politiky stalo. A tu 
sme o tom písali a poukázali na túto záležitosť. Je to oprávnená kritika.  
JŠ: Bolo aj viac udaní? Čoho sa týkali?  
JS: Nie, bolo pár, keď zákon bol nový, ale žiadne nové.  
JŠ: Aha.  
JS: Potom prišla kancelária vlády s vyhlásením, že sa chystá... Ale to bolo minulé leto a nič sa nestalo, a 
teraz v lete príde posledná výzva, tak uvidíme, čo sa stane.  
JŠ: Keď som včera hovorila s Ollem, povedal, že nie je možné niekoho nútiť, aby jednal podľa tohto 
zákona.  
JS: Nie.  
JŠ: Takže sa len dúfa, že to ľudia spravia, pretože to chcú spraviť.  
Jeny: Presne tak.  
JŠ: Takpovediac z presvedčenia.  
Jeny: No, to je takto. Zákon sa teraz nevzťahuje na súkromné osoby, oni jednajú... Oni jednoducho môžu 
robiť, čo chcú. Základnou myšlienkou ale je, aby úrady šli dobrým príkladom. Ďalej sa to týka aj 
demokracie. Úrady musia používať švédčinu v komunikácii s ľuďmi, musia tak fungovať. Ale my sami 
jednáme tak, že úrady... Dobre, nútiť, nemôžeme ich nútiť. Môžeme... Môžeme preskúmať záležitosť a 
povedať, či došlo k pochybeniu, alebo nie, ale... 
JŠ: Nemáte žiadnu moc. 
JS: No, tak, to závisí na tom, čo si predstavuješ pod pojmom moc.  
JŠ: Aby ste... Moc, aby ste mohli ľudí donútiť jednať podľa zákona. Sú iné zákony, napríklad že určené, že 
môžes ísť len 50km/h a nie 80. Keď pôjdeš 90 po meste, dostaneš pokutu, alebo... 
JS: Nie je možné niekoho prinútiť, ďalší raz môže ísť rovnako rýchlo. Potom mu môžu zobrať vodičský 
preukaz.  
JŠ: Áno, ale dostane pokutu.  
JS: Áno, dostane pokutu. Nie, tu nie je možné dostať takúto pokutu. A to sa netýka len jazykového zákona, 
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ale to platí aj pre ostatné rámcové zákony, pretože predstavujú len nejaké princípy, ktorých sa treba držať.  
JŠ: Takže sa dá povedať, že vo Švédsku narazíme na dva typy zákonov?  
JS: Áno, tak sa to dá povedať. Áno, je ich viac, ale, ale dá sa povedať, že rámcový zákon sa líši od  
bežného zákona, ktorý obsahuje aj škálu trestov a sankcií. Rámcové zákony sú zákony, ktoré určujú 
smerovanie pre celú oblasť. Napríklad je zákon o zdraví a zdravotnej starostlivosti, ktorý, ktorý... A zákon 
o ochrane životného prostredia, ktorý ochraňuje životné prostredie a ukazuje, aké princípy by tu mali platiť. 
Ale ak by sa malo... Ak by boli s jazykovým zákonom, tak ako vyzerá dnes, spojené nejaké sankcie, nastala 
by neistota, pretože všetko je otázkou interpretácie. My hovoríme, že... Hovorili sme o zákone, stojí tam 
jasný jazyk, že musíme používať jednoduchý a ľahko pochopiteľný jazyk. Takže ak by s týmto mala byť 
spojená sankcia, tak by to malo byť možné dokázať na súde. To by tam potom sedeli a posudzovali: toto je 
zrozumiteľné, toto nie je zrozumiteľné. Takže by to bola do veľkej miery otázka interpretácie. Takže to by 
zname... 
JŠ: Rozumiem.  
JS: Takže aby to bolo právne obhájiteľné, rozhodlo sa pre túto variantu. Inak by bolo príliš veľa výnimiek. 
Takže zákon by sa stal extrémne zraniteľný, keby bol... Keby nebol rámcový, keby bol spojený so 
sankciami. Takže... Takže takto sa na to pozerá. Ale ďalej nie je isté, že len preto, že máme rámcový zákon, 
nemôžu byť aj iné zákony, týkajúce sa jazykovej politiky a viac konkrétne v jednotlivých oblastiach. Taký 
môže byť efekt rámcového zákona.  
JŠ: A také zákony nie sú? 
JS: Ale áno, sú, sú. Zákony, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú jazyka, nájdeme v rôznych oblastiach. 
Napríklad je určené, v akom jazyku sa môžu písať lekárske záznamy. Je, ako sa to volá, je... je zákon... sú 
rôzne zákony v rôznych oblastiach a boli ešte predtým, ako prišiel jazykový zákon. Pozriem sa... Mám tie 
najdôležitejšie, môžem sa na to potom pozrieť. Takže v prípade jazykového zákona sa dúfa, že určí smer 
pre jazykovú politiku ako takú. A tak to chceme. Určuje, aký máme jazyk. Má... Máme sa riadiť podľa 
toho, čo v ňom stojí. Tak sa pozeráme na jazykový zákon. Ak sa naňho pozrieme iba ako na zákon, ktorý 
by sa mal presadiť v praxi, budeme trochu sklamaní, pretože je tak... Nemá právnu platnosť, nedá sa právne 
použiť. Je to taktiež právne záväzný predpis, ktorý určuje, aké záväzky majú verejné inštitúcie. Ale 
nemôžeš... Ak sa ako súkromná osoba obrátiš na súd s tým, že jazykový zákon tvrdí toto a ja som 
nedostala... Nie je to zákon, pomocou ktorého by si sa mohla niečoho domáhať ako jedinec. Takže... A je to 
trochu tak, pri zákonoch sme si zvykli, teda, dá sa použiť? A to práve nevieme, či sa dá. Ale... Ale ja si 
myslím, že áno. Pretože vidíme, vidíme, že má veľký význam, keď prednášame a dostávame otázky. 
Vidíme, že je pre úrady veľmi dôležitý. Dobre, musíme pracovať na jasnom jazyku, musíme pracovať na 
jazykovej dostupnosti,  pretože teraz tu máme zákon, ktorý funguje ako symbol a má veľký význam. A 
práve preto sa nemá podceňovať. Samozrejme, niekedy by sa hodilo mať súd a pokuty. (smeje sa) 
JŠ: Rozumiem. 
JS: Pozrime sa na to. Áno, zákon o patentových záznamoch hovorí o, teda obsahuje aj ustanovenia o 
jazyku. Zákon o patentoch je zákon, ktorý trochu odporuje jazykovému zákonu.  
JŠ: Áno, že sa môže používať angličtina, keď... 
JS: Áno, presne tak, hovoril o tom Olle? 
JŠ: Prosím? 
JS: Hovoril o tom Olle? 
JŠ: Nie, nie, nie, niekde som o tom čítala. 
JS: Niekde si o tom čítala, hm. 
JŠ: Ten zákon teda odporuje jazykovému zákonu?  
JS: Áno, naozaj... 
JŠ: Je starší, alebo... 
JS: Nerozumela som ti.  
JŠ: Vznikol neskôr? 
JS: No, aj tak, aj tak, dalo by sa povedať. Takže zákon o patentoch. O švédske patenty sa už dá uchádzať 
prostredníctvom európskej kancelárie. A vtedy sa to odohráva v angličtine. Toto rozhodnutie padlo v roku 
2008, takže pred prijatím jazykového zákona. Ale teraz sú tendencie spraviť rovnakú výnimku aj v prípade 
švédskych patentových kancelárií.  
JŠ: Že sa bude smieť používať angličtina.  
JS: Angličtina sa používať smie, nie ako jazyk celého procesu, ale len v určitých častiach. Žiadosť o patent 
musí byť vo švédčine. Ale dve tretiny, dalo by sa vo všeobecnosti povedať, môžu byť v angličtine. Takže 
vlastne vcelku veľká časť môže byť v angličtine. Ešte stále sa nerozhodlo o tom, či to takto bude aj na 
národnej úrovni, ale jedná sa o tom. A ja... Určite to schvália, to som si istá. Pretože všetci pôjdu k 
medzinárodnej patentovej kancelárii a budú ignorovať národnú.  
JŠ: Sťažoval sa na to niekto?  
JS: Áno. Teda, zástupcovia obchodu si myslia... Jednoducho chcú znížiť náklady za preklad.  
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JŠ: Chcú, aby to bolo po švédsky? 
JS: Nie, po anglicky.  
JŠ: Po anglicky? A iba po anglicky? 
JS: Podľa mňa iba po anglicky. Pretože oni chcú, oni proste chcú používať patent vo všetkých krajinách. A 
švédčinou nič nezískajú. Nejakí jednotlivci, jednotliví obchodníci by možno povedali, že by chceli... Ak 
niekto chce vidieť konkrétny patent, môže sa stať, že chce vidieť aj ostatné patenty, ktoré v tejto oblasti už 
sú. A tu sa môže ukázať, že ten, pre koho nie je angličtina rodným jazykom, je v nevýhode.  
JŠ: Rozumiem.  
JS: Ale toto je vlastne o ekonomike. Obchodníci na to veľmi tlačia, aby dostali povolenie používať 
angličtinu vo švédskych patentoch. A jediné, čo tomu bráni, sú jazykovo-politické, alebo demokratické 
dôvody. Pretože my, z princípu, vydávame všetky verejné dokumenty, všetky vždy majú byť dostupné vo 
švédčine. A je to taktiež aj dokument, ktorý sa dá použiť v právnych sporoch, teda dokument s právnou 
platnosťou, a tie musia vždy byť vo švédčine. A toto by bol takpovediac prvý ústupok od týchto princípov, 
ak by bol tento návrh prijatý. A to sa určite stane. A bude sa o tom veľa debatovať. Tu má podľa mňa 
jazykový zákon slabú pozíciu. Chcem povedať, že tieto obchodnícke organizácie majú veľmi pádne 
dôvody, ekonomické. A z jazykovo-politických dôvodov nemôže nikto, nikto vydať tento dokument bez 
toho, aby taktiež poskytol popis patentu alebo žiadosť vo švédčine.  
JŠ: Rozumiem.  
JS: Toto je ten najdôležitejší dokument, od ktorého je možné odvíjať pojatie celej veci, a inak sa môže 
použiť angličtina. Držať svoje stanovisko a hovoriť o princípoch je teda veľmi ťažké, je aj veľa ďalších 
dôvodov, ktoré hovoria pre angličtinu, takže... Ale nepodarí sa im... No, mala by sa udržať nejaká úroveň. 
Neviem, či už bol tento návrh schválený, musím sa pozrieť. Ale, ale určite schválený bude. My sme ako 
prví varovali pred tým, že obchodníci začínajú upúšťať od princípov a stavia jazykovo-politické princípy 
proti ekonomickým, to nebude... Môžeme to robiť v iných oblastiach, napríklad v prípade vysokých škôl a 
univerzít, a tam to nie je tak... Teda, nájdu sa samozrejme veľmi závažné ekonomické argumenty pre to, 
aby sa pri výskume a výučbe používala angličtina.  
JŠ: Takže... 
JS: Takže to je... 
JŠ: Aké zmeny si od zákona sľubujete? 
JS: No, to je naozaj dobrá otázka. Takže, čo si sľubujeme. Povedala by som, že budeme mať, že vzbudíme 
povedomie o týchto otázkach. Že poukážeme na to, že ak chceme udržať švédčinu ako nosný jazyk 
spoločnosti vo všetkých oblastiach vrátane vysokých škôl a univerzít, musíme na tom vedome pracovať a 
musíme vytvoriť jazykovú politiku, akčné plány. Napríklad písanie prác, môže sa písať po anglicky, 
samozrejme, ale je dobré, ak má taká práca švédske zhrnutie so švédskymi kľúčovými slovami. A úrady 
musia aktívne pracovať na švédskej terminológii. Že musíme sami prijať túto zodpovednosť, uvedomiť si, 
že neexistuje úrad, ktorý sa venuje týmto otázkam a všetko zachráni. Na tom, aby si švédčina udržala svoje 
postavenie, je potrebné pracovať, všetky úrady na tom musia pracovať, každý jeden musí takpovediac 
prijať zodpovednosť za jazyk. A toto si podľa mňa sľubujeme od jazykového zákona. Že má byť... Tá práca 
sa nejako musí spraviť, musí sa spraviť.  
JŠ: A čo používatelia jazyka? 
JS: No, používatelia jazyka sa nezaujímajú o zákony, ktoré majú zabezpečiť, aby používanie jazyka bolo... 
Jazykový zákon je zreteľný symbol, ktorý ukazuje, ako chceme, aby to vyzeralo v našom jazykovom 
spoločenstve. Takže dúfame, že vzbudí povedomie o týchto otázkach aj medzi používateľmi jazyka. Ale, 
spomenula som si, vlastne som zabudla. Pýtala si sa, aké nádeje sme do toho vkladali. Vtom som si 
spomenula na niečo, čo som zabudla. (smeje sa)  
JŠ: A ako je to s angličtinou, čo očakávate a v čo dúfate tu? Ako... Ako má situácia vyzerať tu?  
JS: Toto som myslela. Problém je... Jazykový zákon tu trochu naráža na pedagogické problémy, a síce, že 
Švédsko je veľmi internacionalizované, angličtina je veľmi silná a jazykový zákon... Proste to musíme 
zachovať, zachovať švédčinu ako nosný jazyk spoločnosti, a musíme mať aj angličtinu. Musíme sa v 
angličtine zlepšiť. Musíme zachovať našu viacjazyčnosť. Dostupnosť vo viacerých jazykoch, tak, že... 
Jazykový zákon hovorí, že... Že všetci majú mať prístup k jazykom, bez ohľadu na rodnú reč. Aby toto 
jazykový zákon dosiahol, používa viacero východísk. Má sa posilniť aj švédčina, aj angličtina, aj 
viacjazyčnosť. A ukazuje sa, že to je veľmi... Nie je jednoduché túto myšlienku sprostredkovať, pretože to 
zároveň znamená, že by sme dosiahli horšie medzinárodné... ehm... teda, naša... ako sa to volá... 
konkurencieschopnosť v určitých oblastiach sa zhorší, napríklad vo vede. Takže... Dúfame vlastne v to, že 
švédčina a angličtina sa budú tak nejako  rozvíjať paralelne. To sa týka aj jedincovej schopnosti 
komunikovať v angličtine, ale aj použitia angličtiny ako jazyka vedy a tak ďalej. Že budeme mať, že 
budeme oba jazyky používať takpovediac paralelne. Takže ich nebudeme stavať proti sebe. Že rozvinieme, 
o tom je aj táto správa, rozvinieme povedomie o mnohojazyčnosti, že si ľudia budú vedomí, že možno 
budú musieť prekladať aj do iných jazykov, to nie je dnes tak ľahké.  
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JŠ: A ako to vyzerá v praxi? Napríklad na univerzitách, má sa v prípade paralelného používania jazykov 
vyučovať vo švédčine, angličtine alebo ako?  
JS: Nemáme žiadne pev... Neexistujú žiadne presné odporúčania, kedy sa má vyučovať vo švédčine a kedy 
v angličtine. Ale hlavné je, aby, keď... Je možné vyučovať v angličtine a písať záverečnú prácu v angličtine. 
Dôležité ale je, aby nezmizla schopnosť rozprávať o týchto veciach po švédsky. Inak sa angličtina používať 
môže. A to už sa deje, takže... Ale, možno... V tých oblastiach, kde je angličtina dominantná, by sa malo... 
Dúfame, že vzbudíme pozornosť ohľadne postavenia švédčiny a že spoločnosť sa za to začne cítiť 
zodpovedná. Ale rozhodne sú disciplíny, v ktorých by sme mali používať viac angličtiny.  
JŠ: A sú to inštitúcie alebo používatelia, kto má prevziať túto zodpovednosť?  
JS: V prvom rade inštitúcie. Bolo by dobré, keby jednotlivci nadobudli dojem, že je to všetko nejakým 
spôsobom regulované. V prvom rade by sa mali začať cítiť zodpovedné inštitúcie a udržiavať, vybudovať 
nejaký rámec. Neviem, ako by sa toto dalo preskúmať, ale toto by sme radi preskúmali. Napríklad položiť 
otázku doktorandom, keď, keď robia toto rozhodnutie. Najčastejšie to nie je žiadne rozhodnutie, 
najčastejšie na fakulte alebo inštitúte dominuje jeden jazyk, najčastejšie angličtina alebo švédčina. Prečo je 
použitý jeden jazyk a prečo niekto spraví alebo nespraví zhrnutie po anglicky alebo zhrnutie po švédsky. 
Toto sú vlastne celkom dôležité otázky, čisto terminologicky. A taktiež nejaký... Áno, dá sa povedať, že sa 
tu jedná o symboly, ale nielen o to... Máme podozrenie, že je to naozaj pravda, že ľudia si vôbec ne sú 
vedomí týchto problémov, netušia, prečo by mali písať po švédsky, keď to veľmi dobre ide po anglicky. Má 
písanie po švédsky nejakú zvláštnu hodnotu? O tomto by sme mali zistiť viac. Niektoré univerzity majú v 
tomto smere vlastnú politiku a nariaďujú študentom napísať švédske zhrnutie, ak prácu písali v angličtine. 
Ale mnohé nič také nemajú. A ak majú, tak to nebýva zohľadňované. Riadia sa podľa toho, alebo nie. To 
vlastne nevieme. Takže toto by sme radi preskúmali viac.  
JŠ: Takže sa tomu budete venovať teraz?  
JS: Áno, to by sme chceli. Je veľmi veľa otázok, ktorým by sme sa chceli venovať, ale nestíhame. Ale je to 
súčasť našich plánov. Ale neviem, či... Linus sa týchto otázok nejako dotkne vo svojej práci. Ale neviem, či 
obsiahne všetko.  
JŠ: A prečo ne... Nemáte dostatok zdrojov, alebo dosť... 
JS: Áno, my môžeme...  Náš timeplanning obsahuje veľa otázok... Teraz používam angličtinu (smeje sa). 
Ale to predsa vidíš. Chceli by sme preskúmať mnohé otázky, ale momentálne to nestíhame. Dúfame však, 
že v budúcnosti budeme môcť... 
JŠ: A... 
JS: Áno, je to tak, podľa mňa by sme potrebovali viac zdrojov. S jazykovým zákonom je spojených veľmi 
veľa zaujímavých otázok.  
JŠ: A kto jazykovú radu financuje? Vláda, štát alebo kto? 
JS: Je to štátna inštitúcia.  
JŠ: Je to štátna inštitúcia... 
JS: Alebo, oddelenie väčšej inštitúcie.  
JŠ: Áno, inštitútu pre...  
Jenni: Jazyk a kultúrne dedičstvo.  
JŠ: Presne tak... 
JS: Takže je to štátna inštitúcia.  
JŠ: Takže sa môžete uchádzať o vyššie príspevky alebo... 
JS: Áno, to skúšame. Stále.  
JŠ: A čo povedali? 
JS: Nie, nie povedali! (smeje sa) Trochu sme sa rozšírili a tak. Teda, teda ja som sem prišla so zavedením 
jazykového zákona, aby sme mohli začať pracovať s rozličnými otázkami. A potom, potom sme pribrali 
menšinové jazyky, tie tu na začiatku neboli. Máme kolegov, ktorí sa starajú o rómčinu, a potom máme... 
Fínčina tu bola od začiatku. Ale neskôr sme taktiež dostali za úlohu dohliadať na menšinové jazyky. 
Sámčina, sámčine sa venuje Sámsky snem, inštitúcia, ktorá na ňu dohliada. A meänkkieli alebo tornedalská 
fínčina, to sú taktiež minoritné jazyky. Na toto tiež nemáme žiadnych pracovníkov, ale dúfame, že nejakých 
dostaneme, v každom prípade na polovičný úväzok.  
JŠ: Takže nemáte žiadneho odborníka, ktorý by to by to mal na starosti, pretože nemáte dostatok peňazí? 
JS: Áno, tak.  
JŠ: Myslíš si, že vláda považuje starostlivosť o jazyk za dôležitú?  
JS: (smeje sa) No, jazyková politika nedostala až tak veľa peňazí. Je to vlastne smiešne. Ja osobne, ja som 
inšpektor, ktorý má na starosti sledovanie pôsobenia jazykového zákona v praxi. To tu teda robíme 
nejakým spôsobom všetci. Ale je to na mojej hlave... Jedna osoba, to je trochu... Nie, nie je to prioritná 
otázka, to nie... To hovorí dosť veľa o tom, že to nie je oblasť, ktorej by sa venovalo obzvlášť veľa 
pozornosti. Je jej viac a viac, ale... Nie, skutočne to nie je prioritné.  
JŠ: Takže dúfaš, že v budúcnosti to bude lepšie?  
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JS: Áno, to dúfam. Verím tomu, s trochou optimizmu tomu naozaj verím. Bude to... Bude to v rôznych 
ohľadoch stále aktuálnejšie. Okrem iného aj preto, že vo Švédsku máme tak veľa skupín, ktoré používajú 
rôzne jazyky, prinajmenšom aspoň hovorené jazyky. Takže... Myslím, že sa to takpovediac udrží. Aj 
Európska rada, ktorá práva jazykových menšín považuje za dosť dôležité, nás dosť kritizuje. A tiež bude... 
Samozrejme, že sa to týka hlavne menšinových jazykov, ale aj švédčina sa tým trochu dostane na svetlo. 
A... Neviem, či vieš niečo o oficiálnych švédskych jazykových štatistikách, koľko ľudí hovorí akým 
jazykom a tak. Mimochodom, ako to vyzerá v Česku? 
JŠ: Ešte raz, prosím? 
JS: Existuje nejaká oficiálna štatistika, alebo na Slovensku, koľko ľudí hovorí akým jazykom? 
JŠ: Myslíš, keď sa počíta, koľko... 
JS: Áno, to. 
JŠ: No, neviem.  
JS: Nie, nie, ako sa to robí.  
JŠ: Môžem sa pozrieť na internet, možno... 
JS: Presne tak. No, my vo Švédsku to nerobíme.  
JŠ: Nie? 
JS: Nie. A v dôsledku toho je to dosť ťažké... Teda, my robíme... Spravili sme nejaké odhady, ale je ťažké 
plánovať menšinové... jazykovú politiku, keď nevieš, koľko používateľov ten ktorý jazyk má. Je to veľmi 
citlivá otázka, pretože je spojená s etnickou príslušnosťou.  
JŠ: Aha.  
JS: Áno, nie je to úplne samozrejmá perspektíva, ale... Napríklad Sámovia boli  dlho utlačovaní, a preto sa 
to pokladá za etnickú registráciu. A to je nežiaduce. Pretože to narušuje integritu. 
JŠ: Takže... Ale keď majú vyučovanie v rodnom jazyku, tak potom viete, koľko ich je... 
JS: No, áno, hoci... Vieme, koľko ich má výučbu v rodnom jazyku, ale to zďaleka nezodpovedá počtu 
všetkých, čo ten jazyk používajú.  
JŠ: Rozumiem.  
JS: Takže všetci Sámovia... A okrem toho všetci Sámovia aj tak nemajú vyučovanie v rodnom jazyku, 
pretože... Pretože je napríklad málo učiteľov. Takže aj keď na to majú nárok, aj tak to veľa z nich nemá. 
Takže je v tom zahrnutá len určitá časť.  
JŠ: A toto porušuje jazykový zákon.  
JS: Áno.  
JŠ: A čo sa proti tomu robí? 
JS: Nič. (smeje sa) Ale nie, to som nemala povedať, vymaž to.  
Ja (smeje sa) 
JS: Celú dobu poukazujeme na to, že sa s tým musí pracovať, vydávame správy, je... Ale je to aj veľmi 
ťažké. Napríklad komúny by chceli zamestnať učiteľa, často sa o to pokúšajú, ale je len málo ľudí, čo ten 
jazyk ovládajú. A podobne. Pomocou týchto práv sa usilujeme priviesť tieto jazyky opäť k životu. Ale je 
ich málo. Je ich málo. Takže je to vlastne začarovaný kruh.  
JŠ: Rozumiem.  
JS: Takže...  
JŠ: A keď niekto chce nahlásiť nejaký problém, obráti sa na Jazykovú radu, alebo priamo na vládu? 
JS: Nie, obráti sa na JO. My sa takýmto veciam nevenujeme, robí to JO. Ale mohlo by sa, čo sa týka škol... 
No... Existuje úrad, ktorý dohliada na otázky týkajúce sa školstva. Čo... Na aké nedostatky je v rámci 
školstva možné naraziť v jednotlivých komúnach. A taktiež robia... Taktiež kritizujú nedostatky. A robia to, 
na čo si sa pýtala predtým. Spätne sa k prípadom vracajú. Ak sa napríklad bavíme o vyučovaní v sámčine, 
ak sa zistí, že nie je k dispozícii žiaden učiteľ a podobné nedostatky. Zvyčajne dostanú 6 mesiacov na 
nápravu, a potom sa celá záležitosť preskúma znova. Takýmto spôsobom pracujú.   
JŠ: A ak to nenapravili? 
JS: Nie. Teda, v takom prípade musí škola podať vysvetlenie, prečo... 
JŠ: Ale nedostanú žiadnu pokutu.  
JS: Nie... 
JŠ: Alebo sankciu alebo niečo.  
JS: V tomto prípade je problematické, že najčastejšie nejde o to, že by škola kritiku odignorovala a 
nesnažila sa o nápravu, ale že napríklad chcú zamestnať učiteľa, ale žiaden sa neprihlási. Práve preto 
situácia vo vzdelaní nevyzerá dobre. S tým taktiež pracujeme... Budú vypracované správy a návrhy, ako 
postupovať pri vzdelávaní menšín pri výučbe jazykov. Aby jazyky mohli žiť ďalej. Pretože to je... Je to 
začarovaný kruh, ktorý najčastejšie... Povedala by som, že to je... Spravidla to nie je tak, že by komúny 
nechceli, ale že sa snažia, ale je to veľmi ťažké. Je to však celkom... Často je to problematické, pretože... 
Zrovna v časti o vyučovaní jazykov hovorí jazykový zákon, že... Že všetci majú právo na svoju reč, naučiť 
sa ho, rozvíjať svoj minoritný jazyk, a to sa dá dosiahnuť prostredníctvom výučby v rodnom jazyku. 
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Zároveň je to dnes ale tak, že existujú určité kritériá, ktoré treba splniť, aby vôbec bolo možné túto výučbu 
dostať... Vôbec dostať túto výučbu. Čisto formálne. A vlastne by sa dalo povedať, že aj toto ide proti 
jazykovému zákonu. Takže ostatné zákony do istej miery odmezujú to, čo hovorí jazykový zákon. A na to 
sme taktiež poukázali. A to je problém. Jedná sa tu však aj o ekonomické záležitosti. Je tu strach, že... Vieš, 
o čom hovorím. Takže takto nejako my hovoríme. Ak má niekto inú rodnú reč, ak napríklad doma hovorí 
po somálsky, tak to naďalej musí byť s... Sú nutné, sú nutné základné znalosti toho jazyka, musí to byť 
jazyk bežného denného styku, a musí byť, musí byť aspoň päť takých osôb v komúne. Štyria už nemajú 
právo na výučbu. A v prípade menšinových jazykov je to často tak, že rodičia súčasnej mladej generácie, 
ich rodičia a starí rodičia možno mali zakázané svojím rodným jazykom hovoriť. Takže sa ho nenaučili, 
stratili ho. Nemohli ho naučiť ďalšiu generáciu. Takže nie je vôbec isté, či súčasná generácia sámčinu alebo 
mäenkieli vôbec ovláda. A potom je to strašne ťažko...Veľa, veľa ich sámčine rozumie, je to takpovediac 
ich pasívny rodný jazyk, ale potom nespĺňajú kritériá a nemajú právo na výučbu. No a potom je to celé... Je 
ťažké nájsť nejaké východisko. V každom prípade práve tieto menšinové jazyky, sámčina, fínčina, 
mäenkieli, tu je snaha, alebo my sa snažíme o to, aby bola zrušená podmienka základných jazykových 
znalostí. Tak, aby všetci, pre ktorých to je... Tak aby sa všetci Sámovia mohli učiť po sámsky. Ale...  
JŠ: Pod my myslíš Jazykovú radu?  
JS: Jazyková rada, áno, to si myslíme. Nebudem sa vyjadrovať za niekoho iného, ale my si to myslíme. 
Pretože aj jazykový zákon hovorí, že to tak je správne.  
JŠ: A spravili ste teda niečo?  
JS: Áno, upozorňujeme na to, predkladáme problém k diskusii, takto to vyzerá a takéto zmeny by sa mali 
spraviť. To je všetko, čo môžeme spraviť. Okrem toho sme spravili určité... 
JŠ: A komunikujete o tom aj s vládou? 
JS: Áno, presne tak. Každý rok predložíme správu, v ktorej poukážeme na problematické oblasti, a 
navrhneme, čo by sa malo... Zhrnieme, ako to vyzerá v rôznych oblastiach používania jazyka počas celého 
roka, a potom poukážeme na problémy. A taktiež predložíme aj návrh na zmenu. Ukážem... 
JŠ: A čo sa stane potom? 
JS: Ukážem... Čo sa stane... Ako v každej inej politike, aj tu to určitú dobu trvá, venuje sa tomu v každom 
prípade pozornosť... A ako som už povedala predtým, nielen my to hovoríme. Nielen my to považujeme za 
problém, sú to aj iné inštitúcie. Ale, ale taktiež sa zohľadňuje aj ekonomické hľadisko. Je tu strach z toho, 
že ak pristúpime na to, aby sa všetci mladí Sámovia, ktorí povedia, že sú Sámovia... Je to niečo... . Že sa 
zrazu zjaví obrovské množstvo mladých Sámov, ktorí sa budú chcieť učiť po sámsky. A tak je tu snaha o... 
Ale my nevieme, koľko ľudí má sámčinu ako materský jazyk, nie sú žiadne štatistiky. Na toto je tiež 
potrebné myslieť, koľko to bude stáť, koľko mladých Sámov sa bude o výučbu uchádzať. A z toho vzídu 
výpočty, ekonomické kalkulácie. Ale toto sa robí, vždy sa jedná aj o náklady.  
JŠ: A má vláda nejaké oddelenie, ktoré sa zaoberá jazykovými otázkami? Alebo kto číta tie správy? 
JS: Hmm, no, my spadáme pod ministerstvo kultúry. Tak. A to platí aj pre otázky menšín. Takže my... 
Konvencie Európskej rady o menšinách boli podpísané v roku 2000. Švédsky zákon prišiel v roku 2010, 
teda trvalo to 10 rokov, kým prišiel zákon o menšinách. Ten súvisí s jazykovým zákonom. Tento zákon 
vydala vláda – zemská vláda v Štokholme, to je iná inštitúcia. To je iná organizácia, iné oddelenie... Ale 
môžem povedať, že jazykový zákon a jazykové otázky spadajú pod ministerstvo kultúry. Ale na, na 
problémy v súvislosti s jazykom sa dá naraziť všade.  
JŠ: Podarilo sa vám niekoho presvedčiť, aby niečo zmenil?  
JS: (smeje sa) V prípade jazykového registrovania, čo je veľmi dôležitá otázka, sa nám to zatiaľ nepodarilo. 
Je to predsa len... 
JŠ: Ale možno v niečom inom... 
JS: Neviem, či ma teraz napadne niečo konkrétne.. Dá sa povedať, že celý jazykový zákon je tak nejako 
naša práca, Jazykový inštitút, ako sa Jazyková rada volala predtým, predložila návrh. Dá sa povedať, že 
vznik jazykového zákona je zásluhou tejto inštitúcie, nie v jej súčasnej podobe, ale predchádzajúcej. Takže 
sa s týmito otázkami pracovalo už predtým. A následkom toho teraz máme tento zákon. Ale nestála za ním 
len Jazyková rada, ale samozrejme aj iné inštitúcie. Ale, nie, ale toto je tiež komplikovaná otázka, pretože... 
Nie, tak to nemôžem povedať. My v registrácii, ktorá bude základom pre jazykovú politiku, nevidíme 
žiaden problém. Je ale jasné, že ak je niekto príslušníkom menšiny, ktorá bola predtým utlačovaná, potom s 
tým možno nebude súhlasiť, nebude súhlasiť s etnickou registráciu.   
JŠ: A to si myslí vláda, alebo... 
JS: Vláda. Vláda si myslí, že je to príliš citlivá záležitosť.  
JŠ: A ľudia?  
JS: No, majú na to rôzny názor, ale ak by si sa spýtala bežného Švéda na ulici, tak by si nemyslel, že 
registrácia je nejaký problém. Ale pre Sáma alebo Róma by to už možno nebolo tak samozrejmé. Možno 
nechcú. Nechcem povedať, že všetci Sámovia alebo Rómovia sú proti... Nevieme to isto. Pretože ľudia 
nikdy nezabudnú na to, ako to bolo. Takže je z toho problém. Ale vláda doteraz vždy povedala nie. 
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Európska rada nás za to tiež dosť kritizovala. Pretože ne... Pretože je to takto. Takže to ťažké... Je ťažké 
vybudovať politiku na základe veľmi neistých štatistických podkladov. Takže to je.... V súčasnej situácii na 
to neustále upozorňujeme, upozorňujeme na to každý rok v našej správe. Že situácia je taká a že by sa 
možno... Že k tomu nie je žiadna politická vôľa. Bude to ešte nejakú dobu trvať.  
JŠ: Chcem sa ešte spýtať, kto mal potrebu uzákoniť švédčinu ako hlavný jazyk? Kto to bol? Kto na to 
poukázal?  
JS: No, takže... takže Ústav pre švédsky jazyk, ako sa volali vtedy, pripravili... pripravili akčný plán v roku 
1997... 
JŠ: Ale nezadala im túto úlohu náhodou vláda? 
JS: Tak, tak, tak, potom, to bolo potom, dostali toto zadanie od vlády.  
JŠ: Takže to bola vláda... 
JS: Áno, dalo by sa tak povedať. Ale súčasne o tom hovorilo aj veľa ďalších inštitúcií, ale potom to bolo aj 
toto... Neviem, čo mám povedať. Bolo to tak nejako aj, aj, čiastočne úrady, a potom tu bol názor, že... že to 
bolo potrebné. Takže by sa dalo povedať, že s tým začali jazykové združenia. Ale neviem, či sa to dá takto 
jednoznačne povedať. Je ťažké to presne povedať, pretože táto otázka sa začala diskutovať už 10 rokov 
pred tým, ako sa rozhodlo, že zákon je potrebný. Takže vlastne nemôžem povedať, kto s tým prišiel ako 
prvý. Asi ich bolo viac. Nemôžem tvrdiť, že len inštitúcie sa rozhodli, že je potrebné mať zákon, ale... Táto 
otázka je naopak veľmi zaujímavá. Keď bol uverejnený návrh... Alebo vlastne boli dve veľké návrhy. V 
tom prvom sa prišlo k záveru, že nepotrebujeme mať zákon, stačí určiť ciele jazykovej politiky. Potom bolo 
ešte jedno. A tu padol návrh, aby sme mali zákon. Keď tento návrh prišiel do parlamentu, boli všetci 
jednotní, nikto nebol z princípu proti. Takže nedošlo k žiadnym hádkam alebo tak. Niektorí si iba mysleli, 
že to nie je nevyhnutné, že je predsa jasné, že švédčina je hlavný jazyk, že to všetci hovoria a tak ďalej. 
Nikto si ale nemyslel, že... Že to možno vôbec nie je tak jednoduché. Pretože toto sa najskôr týkalo 
minoritných jazykov a prisťahovalcov.  
JŠ: Tak, najskôr sa začali plánovať minoritné jazyky a nie švédčina.  
JS: Dá sa tak povedať. Bolo to... Úprimne povedané sme boli prinútení k tomu, aby sme uznali minoritné 
jazyky. A vlastne sme ich uznali pomerne neskoro. Boli tu už dávno, no až v roku 1990 sme podpísali tieto 
konvencie. A potom to bolo trochu divné. Je to trochu divné, keď päť jazykov má oficiálny status, ale 
švédčina medzi ne nepatrí. (smeje sa) 
JŠ: To áno. Ale čo sa vlastne stalo, že vznikla potreba priznať švédčine oficiálny status? 
JS: Začala diskusia a niektorí, medzi nimi Jazyková rada, sa chopili iniciatívy. Keď sa pozrieme na ten 
návrh, ktoré sa nazýva akčným plánom pre švédčinu. A tak sa otázka stala aktuálnou. Neviem, môžem, 
ukážem... Po celú dobu bola prítomná vôľa posilniť postavenie švédčiny, aby švédčina bola... Máme 
švédčinu chrániť, ale aby sa to práve uzákonilo, to je možno trochu... Nie je úplne bežné, aby sa v takýchto 
prípadoch niečo určovalo zákonom. Dá sa povedať, že to bola nová otázka. Začalo sa to miešať s politikou, 
a to bola zmena. Že to musí byť nejakým spôsobom regulované. A tak by sa dalo povedať, že jazykový 
zákon je tak nejako... Nie je to až tak regulované, je to trochu príliš všeobecné. Ale je to krok tým smerom.  
JŠ: A mohla by si povedať, že švédčina je ohrozená?  
JS: Áno, istým spôsobom, začali sme vnímať, že už to nie je tak samozrejmé, miesto... postavenie už nie je 
tak samozrejmé. Začali sme... Začali sme o tom rozmýšľať týmto spôsobom. Predtým sme to asi brali ako 
normálne, že hovoríme po anglicky a že nedabujeme programy v televízii, nikto to nevnímal ako problém, 
ale tento pohľad sa pomaly... Už nie je tak jasné, že švédčina... Že švédčina je použiteľná a nosná pre celú 
spoločnosť tak, ako by sme to chceli. Dotýka sa to aj otázok demokracie, že musíme mať spoločný jazyk. 
Máme tu mnoho prisťahovaleckých jazykov, takže musíme mať jeden jazyk ako spoločnú platformu, aby 
sme mohli komunikovať. Mali by tu byť aj iné životaschopné jazyky, ale musíme mať jeden spoločný. A je 
ešte stále samozrejmé, že to je švédčina, ale boli... Je to dobrý pocit, že máme aj takýto symbolický zákon.  
JŠ: A nie sú aj takí, ktorí hovoria, že máme veľa prisťahovalcov a všetci sa musíme učiť po anglicky, tak 
prečo by sme nemali ako nosný jazyk spoločnosti mať angličtinu?  
JS: No, sú aj takí, ale nie je to prevažujúci názor... 
JŠ: Nie je? 
JS: Nie... Myslím si ale, že niektorí si myslia, že je chrániť švédčinu v niektorých oblastiach je skôr na 
obtiaž, napríklad v univerzitnom svete... Ale jazykový zákon neodporuje používaniu angličtiny. Môže byť 
prevažujúca, len ak ne... Ak sú si ľudia po celú dobu vedomí aj zodpovednosti za švédčinu. Takže... Je to 
trochu... Je dosť ťažké sprostredkovať toto posolstvo, je to taktiež náš cieľ, aby sa tu dali okrem rodného 
jazyka používať dva ďalšie, aby všetci Švédi hovorili dvomi ďalšími jazykmi. A to treba prakticky 
zakoreniť v školstve. Musíme mať aj, aj. Nie je úplne jednoduché toto posolstvo sprostredkovať...  
JŠ: Takže sa to týka aj demokracie... Ako je demokracia spojená s jazykom?  
JS: No, v jazykovej politike je aj demokratická perspektíva a toto sa práve týka spojenia medzi 
súkromnými osobami a úradmi... A vždy by malo byť možné komunikovať po švédsky. V prípade, že by sa 
používala angličtina, by veľká časť obyvateľstva bola vylúčená, pretože nie všetci vo Švédsku vedia po 
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anglicky, aj keď si to radi myslíme. Takže preto má byť švédčina nosným jazykom spoločnosti, ale taktiež 
je nutné myslieť na dostupnosť. Je to... Taktiež regulácia inštitúcií, ktorá určuje, ako sa má pracovať a ktorá 
hovorí, že existuje právo dohovoriť sa vo všetkých jazykoch pre svoje... môcť... môcť... jednoducho môcť 
komunikovať s úradmi. A to vlastne obnáša... Nie je tam určené, v akom jazyku to má byť, ale jazykový 
zákon hovorí, že švédčina má byť nosným  jazykom spoločnosti aj pre úrady jazykom. Že švédčina sa má 
používať. To však znamená aj to, že aj vyskytne osoba z inej krajiny, ktorá švédčinu neovláda, má tiež mať 
možnosť komunikovať s úradmi. Takže to súčasne obnáša potrebu viacjazyčnosti. Takže aj takúto 
povinnosť majú, aj keď to nie je rovnako jasne formulované. Znamená to, že má byť k dispozícii tlmočník 
a má byť zabezpečený preklad a podobne.  
JŠ: Rozumiem.  
JS: To ale nie je to isté. Je to právo, právo komunikovať, ale nie v rodnom jazyku, to je niečo iné. Znamená 
to len, že sa stačí dorozumieť.  
JŠ: Takže si myslíš, že jazykový zákon sa bude postupne vyvíjať... Že vzniknú aj nejaké tresty... 
JS: Neviem úplne presne, čo mám na to povedať. Áno, v niektorých prípadoch by podľa mňa bolo dobré, 
aby bol zákon konkrétnejší a jednoduchšie interpretovateľný a sledovateľný, aby sa dalo ľahšie rozlíšiť, čo 
je správne a čo nesprávne. Umožnilo by to jeho jednoduchšie a ľahšie  presadzovanie. Na druhej strane si 
nedokážem úplne predstaviť, ako by to malo fungovať z právnej stránky. A ďalšia vec je, že jazyková 
politika, zodpovednosť za švédčinu, to nestavia len na tom, že niečo je v poriadku takto a inak za to 
dostanem pokutu, ale musí byť založená na niečom inom, na prístupe, na pochopení. A nemyslím si, že toto 
sa dá urýchliť pomocou systému trestov a pokút, neviem, či je možné uberať sa touto cestou. Myslím si, že 
je to dlhotrvajúci proces. Pochybujem o tom, že sa to dá docieliť pomocou trestov. Nie som si tým istá. 
Takže je to trochu odlišné. Z čisto právneho hľadiska by to celé mohlo byť zraniteľné, ale napríklad v rámci 
vysokoškolského sektoru, tam by sme mali... Tam by bolo treba viac, možno by bolo treba viac... Teraz len 
špekulujem, ale možno by bolo treba formulovať špeciálny zákon, ktorý... Pretože je veľmi ťažké 
presadzovať Jazykový zákon v tejto oblasti. Je veľmi všeobecný.... 
JŠ: Súhlasím, bola som dosť prekvapená, keď som ho uvidela.  
JS: Tak, tak. Nedalo sa... Je ťažké ho uplatniť v takejto oblasti. Myslím na špecifické prípady, ako sa potom 
zachovať ohľadne jeho princípov. Bolo by potrebné, aby bol konkrétnejší. Ale neviem, momentálne sa na 
ničom takom nepracuje, ale viem si predstaviť, že by tento rámcový zákon zostal tak, ako je, pretože je to 
dôležitý symbol a určuje princípy... Ale možno by bolo dobre doplniť ho v určitých oblastiach špeciálnymi 
zákonmi. To je veľmi pravdepodobne uskutočniteľné. Ale ak by sa toto malo udiať vo všetkých oblastiach, 
ktorých sa Jazykový zákon týka... Je skutočne trochu neisté, či je to možné.  
JŠ: Ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé, ďakujem.  
 

  

 
 


