
Ny bok visar var 
språket ska stå!

PUG FÖRLAG – ALLTID LITE ROLIGARE!

Hur undviker man särskrivningar? När 
används de och dem? Och vad betyder det 
egentligen att göra någon en björntjänst? 
I nya boken Den fascinerande 
fotbollsregeln och andra språkfenomen 
visar författarna Lotten Bergman och 
Stellan Löfving – med humor och helt utan 
pekpinnar – var språket ska stå. 

Aldrig förr har så många kommunicerat så 
mycket – och samtidigt ryckt och slitit i vårt 
språk. En utmanande utveckling för alla oss 
som vill förstå varann. För precis som på 
fotbollsplanen och i trafiken funkar 
kommunikation bäst om alla är överens om 
vad som gäller. Men hur vet vi vad som 
gäller när språket hela tiden används och 
förändras? 

Precis här vore det enkelt att ta fram 
pekpinnarna. Men i Den fascinerande 
fotbollsregeln och andra språkfenomen står 
humor och lättillgänglighet i fokus. 

– Vår starka önskan är att göra 
folkbildningen om språk just folklig. Det ska 
ju vara kul och spännande att lära sig mer 
om det svenska språket.En del gör detta 
genom att rabbla upp verbformer eller 
envist hytta med näven och rya om forna 
tider. Vi gör det hellre genom att dra fram 
ord som brandgult eller berätta om hur Karl 

XIV Johan uttalade ”smörgås” samt peka ut 
vem som satte kniven i kanslisvenskan, 
säger den föreläsande redaktören Lotten 
Bergman. 

– Jag tror bestämt att utbildning gör sig bäst 
ihop med underhållning. Ingen vill väl lära 
sig något trist? säger medförfattaren Stellan 
Löfving. 

Lotten Bergman är bloggdrottning, 
radiopratare, språkpolis och basketfantast. 
Till vardags är hon en flitigt anlitad 
föreläsare som gärna håller låda om 
skrivregler, språkriktighet och skrivteknik. 
Hon arbetar som frilansande redaktör, 
korrekturläsare, föreläsare och skribent. 

Stellan Löfving är journalist, 
kommunikatör, entreprenör och 
internetfantast. I det civila är han 
affärsutvecklare på en konsultbyrå, men 
han är också en av personerna bakom 
internetbaserade språkfenomen som 
Facebook-sidan Sverige mot särskrivning 
med över 165 000 följare. 
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Pug Förlag – alltid lite roligare! 

Vi ger ut humor-, present- och 
faktaböcker som vi vet att människor 

gillar. Alltså bokstavligt talat.  
Alla våra titlar har koppling till personer, 

ämnen, platser eller situationer som 
engagerar i sociala medier.
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