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Vem råder över språket?
Av Bertil Molde

Spraket -systemet och bruket
"Språk" är ett ord med många innebörder, och det gäller
också den bestämda formen språket. 1 en fråga som "Vem
råder över språket?" har mångtydigheten dock blivit starkt begränsad, men det finns fortfarande åtminstone två huvudbety.
delser kvar hos "språket".
Låt mig till en början kort diskutera de två huvudbetydelser
jag avser. Den första är då "språket" i betydelsen "det språkliga systemet", ett mera abstrakt begrepp men med talrika
konkreta manifestationer.
Det språkliga systemet är i själva verket sammansatt av ett
stort men uppenbarligen ändligt antal delsystem. Ett av dem
bildar ordförrådet
som i sin tur kan underindelas på mångahanda vis. Ett annat är systemet för ordens skrivning, enklast
betecknat som ortografin, och då också det antal tecken som
behövs för att skriftfästa ett språk. Ett tredje är uttaissystemet, och då också naturligtvis ljud- eller fonembeståndet (som
f.ö. sällan är helt enhetligt inom ett och samma språkområde).
Ett fjärde är ordhöjningen, det morfologiska systemet och beständet av böjningsmorfem. Ett femte är det syntaktiska systemet i vidaste mening.
Detta är en mycket grov indelning som det kan invändas
mycket emot och som är långt ifrån uttömmande. Men det
kan räcka att jag här pekar på att språket som system, det
språkliga systemet, är en komplicerad mosaik av delsystem,
som f.ö. inte är klart skilda frän varandra utan griper in i varandra, interfererar med varandra och samverkar med varandra.
Det ser man tydligt när man för resonemangen och analyserna
vidare från abstraktionernas luftiga sfärer till den konkreta

språkliga verkligheten - eller till verkligheterna.
Den andra huvudanvändning av den bestämda formen "språket" som jag måste ta upp är språket i betydelsen "språkbruket". Denna indelning av språket i "system" och "bruk" är ju
en sorts tillämpning av Ferdinand de Saussures berömda distinktion mellan "la langue" och "la parole".
Också "språkbruket" är emellertid ett stort och vittomfattande samlingshegrepp. Det finns ju mängder av skilda
språkbruk. Språkhruksskillnader mellan grupper med olika
bakgrund: geografisk, social, åldersmässig, uthildningsmässig,
yrkesmässig osv. Det finns skillnader mellan olika språkliga
genrer. Skilda språkbruk kan finnas i talat och skrivet språk hos alla spräkhrukare eller hos olika språkbrukare. Det finns
också individuella språkbruk -- något som vi i viss mening alla
torde ha.
Många sådana skilda språkbruk kan leva vid sidan av varandra utan att råka i öppen konflikt, även om det sannolikt
för det mesta eller kanske torn. alltid existerar dolda språkkonflikter. normkonflikter, även i sådana fall, konflikter som
så småningom kan leda till att ett visst bruk trängs undan av
ett annat. Att det kan förhålla sig så kan vi lätt se av språkhistorien. Men det är svårare att klart se de dolda konflikternas övergång till öppna i vår egen samtid, i vårt eget och i omgivningens språkbruk. Det finns dock också helt öppna språkhrukskonfliktert.ex. fall där större eller mindre grupper språkhrukare har olika uppfattning om hur man häst eller ratt skall
bruka ord, uttryck, former osv. Hit hör väl alltid det som brukar kallas språkriktighet, ett ord som ju förutsätter inte bara
utan också
eller flera
att det finns ett korrekt språkbruk
att det förekommer oriktigt språkbruk. Vad som är rätt eller
orätt inom språkhrukets väldiga område är det som bekant
ofta delade meningar om. Språkriktighet är f.ö. ett begrepp
som ligger någonstans emellan "det språkliga systemet" och
"språkbruket". Det är det som gör att språkriktighet är och
måste vara ett så svårdefinierhart begrepp och att vad som är
spräkriktigt för den ene eller för en viss sorts språkbruk inte
med nödvändighet måste vara språkriktigt för den andre eller
i andra slag av språkbruk. Resonemang och forskning om
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språkriktighet är ett slags konfliktforskning
forskning t.ex.
om en viss omstridd företeelse kommer i konflikt med det
språkliga systemet eller ett delsystem eller om det kommer i
konflikt med språkbruket, kanske oftast då ett utbrett språkbruk.
Sådana konflikter kan naturligtvis ibland vara av den arten
att det föreligger ett brott både mot språksystemet och mot
språkbruket. Börjar jag böja verbet taga efter första svaga
konjugationen, alltså tagar, tagade, tagat, så är det ett exempel på en sådan konflikt. Och fall av den typen
förvisso inte
vanliga
kan man om man har lust karakterisera som uppenbara språkfel.
Men det vanliga är att språkriktighetskonflikter gäller antingen systemet eller bruket (eller olika konkurrerande bruk),
och det är där de verkliga svårigheterna finns, både teoretiskt
och inte minst praktiskt.
Frågor som rör språkriktighet och brott mot verkliga eller förmenta språkregler, dvs. i allmänhet mot något system i språket,
upptar och besvärar eller bekymrar språkmän och språkvårdare långt mindre än andra språkhrukare. Något överdrivet
skulle jag vilja säga att ju mindre kunskaper om språk och
olika språkbruk någon har, dess snabbare och bestämdare är
han att klandra och fördöma andras spräkvanor. Detta är väl
psykologiskt ganska förklarligt, men det är en svårbekämpad
attityd. Den bottnar i både osäkerhet och intolerans, och sådana egenskaper är det inte lätt att bekämpa hos sig själv och ännu svårare hos andra.
Det finns i språkliga frågor en dubbel inställning hos den
spräkligt mindre skolade allmänheten. Dels finns åsikten att
det språkbruk man själv har är det rätta, den måttstock man
har lov att mäta andra med
"människan är människans
mått". Men dels finns också uppfattningen att det finns eller
åtminstone bör finnas språkliga auktoriteter som en gång för
alla har bestämt hur språket och språkbruket skall vara, vad
som är rätt och kanske särskilt vad som är fel. Och man väntar
sig da också att dessa auktoriteter skall kunna ta ställning så
snart en ny företeelse dyker upp i språket och sedan tala om
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för svenska folket hur det skall vara. Båda dessa inställningar
möter en språkvårdare ständigt i sin verksamhet.

Svenska Akademiens ordlista
Frågan "Vem råder över språket?" är i själva verket en sorts
sammanfattning av frågor som ständigt är aktuella i språkvårdarens dagliga kontakter med människor som söker råd och
hjälp i språkfrågor, från de allra enklaste om stavning och avstavning och ordböjning till de mest intrikata rörande terminologier, stil och vad det nu kan vara.
För en stor del av allmänheten tycks svaret på frågan om
vem som råder över språket vara givet. Det svaret är då
"Svenska Akademien", ibland kompletterat med "Svenska
aldrig omvänt! Det är också uppenbart att
språknämnden"
Svenska Akademien på ett plan har en viktig roll när det
gäller att bestämma över språket, både som system och som
bruk. Och det är genom akademiens ordlista. Den uppfattas
allmänt som en norm för svensk stavning och ordhöjning och
också i rätt stor utsträckning för ordbildningen. Ordlistan betraktas alltså ofta som en kodifiering av viktiga delsystem
inom vårt språk, och den uppfattningen är naturligtvis riktig.
Den svenska stavningen är alltså kodifierad i Svenska Akademiens ordlista, ända sedan 1874. Men den enda stora stavningsreform vi har haft i svenskan, den av 1906, den hade inte
akademiens stöd, och det dröjde ända till ordlistans upplaga
1950 innan akademien helt hade accepterat "nystavningen",
den som innebar att dt försvann som beteckning för t-ljud och
att f, fy, hv för v-ljud ersattes med v. Den reformen var ett
resultat av de s.k. nystavarnas och folkskollärarföreningens arbete. Nystavningen 1906 föreskrevs för skolorna i ett kungligt
cirkulär. Under 1930-talet och 1940-talet och senast 1969 kom
nya förslag om stavningsreformer, särskilt förslag om vad man
kallade ljudenlig stavning. Alla dessa förslag har avvisats. Det
senaste framfördes motionsvis i riksdagen 1969 och avslogs av
riksdagen i mars 1970 (jfr Det nordiska rättstavningsmötet
1869 och hundra års svensk rättstavning, av Carl ivar Ståhle, i
Språk i Norden 1970). Det torde nu betraktas som självklart
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att eventuella stavningsreformer av genomgripande art kan
och efter sedgöras endast genom särskilda riksdagsbeslut
vanlig svensk grundlig utredning med åtföljande remisshehandling. Svenska Akademien kan näppeligen på egen hand företa
någon stavningsreform, om det helt osannolika skulle inträffa
att akademien skulle vilja det. Däremot kan Svenska Akademien som tidigare företa mindre justeringar av stavningen i
enskilda fall. Det är alltså nu ytterst riksdagen som kan sägas
råda över den viktiga del av språket som rättstavningen bildar.
Och om man i riksdagen skulle besluta om en stavningsreform
- vilket varken är sannolikt eller önskvärt för överskådlig
så skulle naturligtvis den reformen snabbt kodiframtid
fieras i en officiellt erkänd ordlista, vare sig den utges av
Svenska Akademien eller av någon annan instans.
Akademiens ordlista spelar emellertid för många människor
också en annan roll. Det finns en alltför spridd åsikt att sådana ord som inte är upptagna i den ordlistan antingen inte
existerar över huvud taget eller i varje fall inte bör användas,
åtminstone inte i allmänt språkbruk. Nyligen gav en tidning
ett av otaliga exempel på detta. Det gällde en beskrivning av
ett slags spel där man skulle gissa ord på fyra bokstäver. Och
där stod det "Detta ord ... hör vara ett riktigt ord, dvs, ett ord
som står i Svenska akademiens ordlista"! 1 inledningen till
tionde upplagan av SAOL (s. III) framhålls uttryckligen att
ordlistan beträffande ordskatten "icke kan åstadkomma och ej
heller eftersträvar fullständighet".
Nu är ju ordlistan inte ett verk som är oföränderligt, lika
litet som språket och språkbruket är det. Det har kommit ut
tio upplagor av ordlistan under perioden 1874-1973, men bara
fyra av dem under 1900-talet: 1900, 1923, 1950 och 1973. Upplagan 1950 var beträffande ordförrådet, men också i andra avseenden, starkt föråldrad redan efter ganska få år - den innehöll aldrig, inte ens i någon av de många omtryckningarna
1950-talsord som moped och tejp. Ett liknande öde kan den
nu aktuella tionde upplagan från 1973 snart komma att drabbas av, om man inte ändrar principerna för nytryckningar
eller också ger ut nya upplagor med väsentligt kortare mellanrum, t.ex. vart tionde är.
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Att jag tar upp detta beror på att det tycks mig vara viktigt
för det ämne jag diskuterar. Ordlistan har stor auktoritet
bland språkbrukare av alla slag, och den är också den rikslikare som andra ordlistor och ordböcker i stor utsträckning
bygger på, ibland f.ö. på ett sätt som tangerar gränsen till
plagiat.
Exakt hur mycket ordlistan med sin ställning betyder för det
allmänna språkbruket är det egentligen ingen som vet, men att
den spelar en avgörande roll är uppenbart och obestridligt.
Ordlistan innehåller, kan man säga, en sorts redogörelse för
viktiga delsystem inom språket. Dessa system accepteras allmänt av språkhrukarna, i varje fall i skriftspråk, och påverkar
därigenom språkbruket inom hela den svenska språksamfälligheten.
Men ordlistan är inte opåverkad av språkbruk som har vuxit
sig starka trots vad det eventuellt står eller har stått i tidigare
upplagor av den. Ture Johannisson ger många exempel på
detta i sin historik över ordlistan i sin och Gösta Mattssons
skrift Svenska Akademiens ordlista under 100 år (Skrifter utg.
av Svenska språknämnden 55. 1974). 1 tionde upplagan 1973
har manga ändringar gjorts som rör systematiska saker och
som beror på språkbrukarnas envetenhet att på vissa punkter
gå sina egna vägar
och detta har alltså i vissa fall accepterats i ordlistan. Jag kan t.ex. nämna att man i ordlistan 1973
accepterar singulariseringen av latinska pluraler som narkotika
och petita, och att man låter den som så vill stava cigar(r)ett
med ett r och den som vill det stava ordet med två r.
Ordförrådet
Det försiggår alltså ett växelspel mellan det som kodifieras i
akademiens ordlista och det faktiska språkbruket, och det gäller inte bara sådant som stavning och ordböjning. Detta visar
också att "språkhrukarnas" språkbruk kan vara bestämmande
för språkförändringarna och språkutvecklingen. Men detta
växelspel framgår långt tydligare av ordförrådet i olika upplagor av ordlistan. 1 varje ny upplaga under 1900-talet har nya
ord förts in. Det är ord som har kommit i bruk efter utgivIDI

ningen av föregående upplaga eller som när den utarbetades
av någon anledning inte ansågs värda att ta med. De nya orden i varje ny upplaga, t.ex. den från 1973, är ju inte ordlisteredaktionens påfund, utan de är hämtade ur det faktiska språkbruket. Just för de nya ordens del är det ofta av största vikt att
de så snart som möjligt förtecknas i allmänt spridda och erkända ordlistor och ordböcker. Det gäller särskilt ord vars
stavning och höjning kan vålla besvär för språkbrukarna, och
kanske också sådana främmande ord som behöver förklaras
för en bred allmänhet eller som eventuellt kan te sig överflödiga och ersättas med tjänligare ord bildade av inhemskt material.
Vem är det då som skapar eller lanserar de nya orden? Vem
råder över ordförrådet? Inom vissa begränsade men viktiga
områden kan man klart peka ut de ansvariga. Jag tänker då i
första 1and på teknisk terminologi av olika slag, där Tekniska
nomenklaturcentralen under mer än fyra decennier har gjort
mycket betydelsefulla insatser, både då det gäller skapandet
och lanserandet av termer och inte minst när det gäller avgränsning och definiering av termer. Liknande verksamhet
förekommer, om än i mindre skala, inom andra fackområden.
Men för det allmänna svenska ordförrådet, det svenska allmänspråket, betyder detta inte så mycket rent kvantitativt.
Mera betyder då tillskotten i det ordförräd som vi alla dagligen kan möta i våra massmedier och som ofta alltför oförmedlat och oförklarat förs ut till oss. Under efterkrigstiden
har svenskan och våra grannspråk liksom åtskilliga andra språk
tagit upp mängder av engelska och amerikanska lånord inom
nästan alla områden av vår kultur. Här finns det många ansvariga. Det finns inte minst journalister och andra som översätter
det är t.ex. de som har ansvaret för
material från engelska
att ordet romans har fått en ny innebörd i svenskan, en innebörd som för resten kanske är den enda levande för talrika
svenskar.
Jag skall inte rada upp flera exempel på den här inlåningen
av främmande ord eller på inlån av nya betydelser i äldre lånord - vi vet alla att det rör sig om ett mycket betydande antal
ord som förekommer med ganska hög frekvens i vår tids massIII

mediespråk. Och det är mest främmande ord, vilket är allvarligt. Det finns välbekanta risker med åtskilliga sådana ord,
särskilt den risken att de inte förstås eller nästan ännu värre
att de helt missförstås av många svenskar, med andra ord att
de bidrar till att befästa eller skapa klyftor eller barriärer melIan olika grupper språkbrukare.
Därför har de som vill införa nya ord och termer ett stort
ansvar. Det gäller vetenskapsmän och andra fackmän inom
skilda områden, och det gäller också massmediernas folk som
ger spridning åt både sitt eget språk och åt andras. Det är här
fråga om grupper som verkligen kan sägas ha makt över en
viktig del av språket, över det nutida och framtida ordförrådet.
Och det är grupper som trots denna maktposition ofta saknar
de allmänna insikter om språk och språkbruk och villkoren för
en väl fungerande språklig kommunikation, som borde vara en
grundförutsättning för att vi andra skulle vilja tillerkänna dem
den maktposition de har skaffat sig - förmodligen för övrigt
utan att egentligen vara medvetna om det, men det är ju en
klen tröst.
Svenska språknämnden
Här kan det vara på sin plats att nämna en annan institution
som kanske inte "råder över språket" men som i alla fall ger
råd om språket, nämligen Svenska språknämnden. Nämnden
försöker med tjänliga medel erbjuda sina speciella tjänster åt
alla som använder språket, t.ex. när det gäller införandet av
nya ord och termer men också och inte minst när det gäller ett
funktionellt och lättillgängligt språkbruk i allmänhet. Språknämnden har under årens lopp gett tiotusentals råd och rekommendationer i skilda språkfrågor, muntligen och i skrift.
Det senare i handböcker och ordböcker, särskilt Svensk handordbok, konstruktioner och fraseologi, och tidskriften Språkvärd. Men språknämnden har ingen makt över språket och
språkbrukarna. Att så många i så stor utsträckning ändå följer
nämndens rekommendationer har två möjliga förklaringar.
Den ena är att språknämnden av många uppfattas som en of ficiell instans, en auktoritet av nästan samma dignitet som
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Svenska Akademien och dess ordlista, den andra är att nämndens råd och rekommendationer är så bra och klara och tilllämphara att språkbrukarna därför följer dem - jag ser naturligtvis helst att den senare förklaringen är den rätta, men
jag är ingalunda övertygad om att så är fallet.
Språknämnden har emellertid gjort insatser som har haft
och har betydelse för språkbruket, och i vissa fall också för
systemet. Det senare gäller framför allt ordformer och ordböjning, f.ö. delvis i samverkan med redaktionen av SAOL inför
den tionde upplagan 1973.
De andra insatser rörande språkbruk som jag framför allt
anser mig böra nämna här, är arbetet med att göra allt offentligt språk, myndighetsspråk, kanslispråk, författningsspråk osv..,
enklare och lätthanterligare både för alla konsumenter av detta
språk, och det är ju alla svenskar, och för det trots allt betydligt mindre antal svenskar som skriver texter på det språket.
Den promemoria Språket i lagar och andra författningar som
nämnden i samarbete med statsrådsberedningen utarbetade på
1960-talet har haft en inte ringa betydelse för den offentliga
svenskans utseende under senare år. Men det mesta tycks mig
ändå återstå att göra, och nämndens arbete fortsätter på
mangahanda vis och på olika vägar. Allt sådant arbete med
språkbruket i offentliga texter eller andra språkgenrer bedrivs
i nära samarbete med dem som har dessa språkformer som uttrycksmedel.
De väldiga mängder av texter på vad vi inom språknämnden
kallar "offentlig svenska" som väller ut från myndigheter på
alla nivåer har stor betydelse för allmänt språkbruk, och också
för inställningen till språket. De som har makten över det
en stor och heterogen samling svenskar
offentliga språket
har därför också ett stort ansvar för den allmänna språkutvecklingen.
Det har på senare tid blivit modernt att säga att myndigheternas språk är ett slags maktspråk, ett förtryckarspråk. Sådana etiketter är i regel grovt missvisande, och det därför att
de implicerar att myndigheter och de som skriver för olika
myndigheter medvetet och avsiktligt skriver så att vanliga
medborgare skall känna sig underlägsna eller få det allmänt
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besvärligt. Så enkelt är det inte, tyvärr. Det som är dåligt, snåoch
rigt och obegripligt i olika former för offentlig svenska
det är inte så lite
det beror snarare på oförmåga att uttrycka sig enkelt, tydligt, rakt på sak, eller på ängslan att inte
uttrycka sig fint eller värdigt eller korrekt nog. Huvudorsakerna är alltså långt svårgripbarare och svåråtkomligare än en
snorkig överhetsattityd. Men dessa orsaker går att angripa på
ett rationellt sätt, genom upplysning och utbildning. Och det är
den vägen som språknämnden har valt och i ännu högre grad
sannolikt kommer att följa.

Utbildning i svenska
Bland annat har språknämnden sedan länge krävt att det i all
akademisk utbildning för andra än svensklärare också bör ingå
just för den uthildningslinjen avpassad utbildning i svenska
för läkare, jurister, tekniker, psykologer, socionomer, teologer
osv.
Ännu har detta krav, som senare har rests också från andra
häll, inte lett till några påtagliga resultat, men det finns vissa
förhoppningar om att det skall bli en bättring inom en inte
alltför avlägsen framtid.
Men vem bestämmer om det skall bli sådan utbildning i
svenska, och vem bestämmer f.ö. över den oerhört viktiga
grundutbildningen i svenska som ges inom de allmänna skolorna? Ja, det vet vi ju alla. Och jag menar att dessa grupper,
inom den politiska maktstrukturen, inom Skolöverstyrelsen,
inom Universitets- och högskoleämhetet och inom de enskilda
högskolorna osv., de har en väldig makt över spräket, genom
att de i själva verket kan bestämma på vilket sätt och i vilken
utsträckning svenska språket skall läras ut och uppövas på alla
nivåer inom det svenska undervisningsväsendet och vilken
språkform som skall tillämpas. Man kan undra om dessa beslutsfattare egentligen är medvetna om sin makt och sitt ansvar när det gäller svenska språkets utveckling och bruk.
1 detta sammanhang är det på sin plats att säga att utbildningen av svensklärare är av särskild vikt, inte minst för den
språksyn och de språkvärderingar som dessa lärare bibringas
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eller skaffar sig. Läroböckerna i svenska för olika stadier kan
sägas spela en central roll inte bara för det språk som skolelever lär sig hantera utan också för deras språk som vuxna.
Svenskläraruthildare, svensklärare och läroboksförfattare (f.ö.
inte bara i svenska) tillhör också dem som råder över språket
och som har ett särskilt stort ansvar för det. Det vore bra om
dessa grupper också alltid vore klart medvetna om och besinnade detta ansvar. Skolans svenskundervisning är av största
betydelse för den allmänna språkutvecklingen och för alla
vuxna svenskars språkbruk.
Massmedierlla
Den allmänna språkutvecklingen, dvs. språkbruket och olika
konkurrerande språkbruk, speglas kanske bäst och beträffande
förändringar också tidigast i våra massmedier, i tidningar och
tidskrifter, i radio och tv. Det är också så att det språkbruk
som förekommer i massmedierna kan antas ha stor betydelse
på gott och ont.
för många andra svenskars eget språkbruk
Och samtidigt är det ju så att de som skriver i tidningar eller
som talar i radio och tv också är enskilda svenskar med sitt
eget språkbruk som bas för sina offentliga framträdanden.

Enskilda språkmäns insatser
De konventioner och vanor som tillsammans bildar det svenska
språket är resultat av generationers bruk av språket, en produkt av språksamfällighetens gemensamma erfarenheter och
upplevelser. Så skulle det kunna uttryckas i högtidliga sammanhang. Men ändå är det en sanning med så många modifikationer att man på goda grunder kan tvivla på att det över
huvud taget är sant.
Det finns enskilda personer som genom sin verksamhet som
språkvårdare och språkmästare har gjort insatser av en sådan
art att de också bör räknas in bland dem som råder över språket - språkmän som har väglett språkbrukarna och därigenom kommit att prägla det språk vi alla använder, som alltså
kan sägas ha bidragit till att styra språkutvecklingen. Här
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kunde åtskilliga namn nämnas
Johan Erik Rydqvist, Esaias
Tegnér d.y.. Adolf Noreen, Nils Linder, Gustaf Cederschiöld.
Men framför allt är det Erik Wellander som man särskilt tänker på i detta sammanhang. Vad hans språkvårdande och
språkskolande verksamhet har betytt, i synnerhet under tiden
från 1939 då Riktig svenska gavs ut, kan inte exakt mätas,
men att den har haft en oerhörd betydelse för språksyn och
språkbruk under vår egen tid och också för framtiden är så
uppenbart att det inte behöver understrykas särskilt. Det gäller
inte minst centrala områden som jag tidigare har berört
alldeles särskilt svenskundervisning på alla nivåer och myndigheternas språk. Det är viktigt att en enskild insats som denna
också nämns i detta sammanhang, och inte bara kollektiva insatser av skilda slag.
Sprakbrukarnas ansvar
Det är helt enkelt så att vi inte alla är likvärdiga eller jämlika
när det gäller inflytandet över språket. De som ofta och mycket vänder sig till en bred allmänhet eller som betraktas som
språkliga auktoriteter i någon form, de har långt större makt
över den allmänna språkutvecklingen än de många vars språk
aldrig når utanför en mycket trång krets av anhöriga, arbetskamrater och vänner. Det är bland annat därför som jag anser
att det är skål att särskilt nämna massmediernas folk i gruppen
av dem som råder över språket. Och det är också därför som
just dessa människor liksom de som skriver offentlig svenska
är det viktigaste målet för ett meningsfullt arbete på att skapa
och främja ett effektivt, lättillgängligt men samtidigt nyanserat och uttrycksfullt språkbruk.
Och kanske ändå också varje enskild språkbrukare kan sägas
ha ett delansvar här, för det är ju trots allt så att på något
sätt summan av allt språkbruk är det som så småningom kan
ändra både språket som system och det språkbruk som allmänt
uppfattas som lämpligt och gott.
"Vem råder över språket?" Jag har, som kanske framgår, inte
klart kunnat besvara den frågan. Jag har däremot försökt ge
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några antydningar om hur jag ser på problemet, och andra
kan ha olika meningar och kan vilja ta med andra grupper
som viktiga för besvarandet av frågan i rubriken. Jag kunde
t.ex. ha tagit upp vem eller vad som styr de första barnaårens
språkutveckling, förlagens verksamhet och de skönlitterära
författarnas insatser. Att jag inte har gjort det har flera orsaker, inte bara det begränsade utrymmet. Jag har nöjt mig med
att uppehålla mig vid det som jag anser centralt och allmängiltigt.
Men jag vill ändå till sist än en gång poängtera att även om
det är relativt få grupper eller instanser som verkligen kan
sagas "råda över språket", så är det ingen grupp i samhället
och ingen enskild svensk som inte kan sägas ha åtminstone ett
delansvar för vårt språk, i nutiden och också för framtiden.
Det är den insikten som man skulle önska vore mera allmän
också bland de verkliga makthavarna i språkets och språkutvecklingens värld, inte bara i deras yrkesroller utan också i
deras egenskap av svenska språkhrukare på samma villkor som
alla andra svenska språkhrukarc.

17

Språkvård och språkvårdsnormer
Av Carl ivar Ståhle

Föredrag vid Nämndens för svensk språkvård årsmöte
den 1 april 1974.
1 en uppsats "Språkvårdens argument" (1965, omtryckt och
något omarbetad senast 1971) har Ulf Teleman gjort en generalmönstring av principer som åheropats under 1900-talets
språkdebatt och praktiska språkvårdsarbete. Det är en brokig
samling normer, delvis oförenliga, som presenteras ordnade
efter graden av objektivitet med "svenskans struktur bör bevaras" som nr 1 och "lånord som ger enhet med s.k. främmandäremellan normer som
de språk bör gynnas" som nr 13
"korta uttryck bör gynnas", "tydliga uttryck bör gynnas", "tal
och skrift bör närmas till varandra", "tal och skrift bör hållas
isär" etc. Intrycket av förvirring är eftersträvat och uppnått Teleman vill belysa, att "så länge inte önskemålen i fråga om
språket är fixerade och angelägenhetsgraderade, låter sig . . . de
flesta uttryckssätt försvaras på ett eller annat sätt, och det kan
lätt bli så att den ene språkvårdarens argument och rekommendationer slår ihjäl den andres", och han vill ge utgångspunkter
för en allsidig debatt om språkvårdens grundsatser och mål.
Ser man historiskt på språkvårdsnormerfla och de tillfallen
då de har uttalats låter sig nog motsägelserna ofta upplösas.
Några exempel. När Leopold 1801 gav riktlinjer för svensk
stavning räknade han bara med två normer, Regeln och Bruket,, och på frågan "hvilken bör, i fall af stridighet, vika för
den andra?" svarar han "utan tvifvel Regeln, så snart den först
upptäckes sedan Bruket redan stadgat sig. På samma sätt
måste den äfven, fastän förut känd, gifva vika, då dess lag
blifvit länge försummad". Den fläkt av historiskt synsätt man
känner i sista satsen är inte stark, och för Leopold hade det
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svenska språket nått en sådan odling att man för framtiden
knappast behövde räkna med några förändringar: "Man skall
troligen aldrig upphöra att säga ... vettenskap: man bör då
afven skrifva på samma sätt. Man skall säga begär att veta,
men knappt någonsin . . . vetgirighet. Vettgirighet, så har det
allmänna talet tillskapat detta ljud ...... När Adolf Noreen ett
knappt århundrade senare gav normer för språkriktighet (nu
med större räckvidd än stavning) kom "bruket" på nionde och
sista plats, efter regelbundenhet, tydlighet etc. etc,
enligt
hans rationella ståndpunkt bör bruket vara underordnat varje
norm som tar sikte på språkets funktionsduglighet som meddelelsemedel. Mellan Leopold och Noreen låg ett händelserikt
sekels förvandling av språk, språkvetenskap och spräksyn, med
bl.a. omladdning av ordet brak, för Leopold främst "det goda
bruket", odlat av en litterärt och språkligt bildad allmänhet,
för Noreen framför allt det språkbruk som den av honom bekampade "naturhistoriska" skolan gav makt och rätt med stöd
av enkel majoritet, oavsett språkliga kvaliteter.
På annat sätt tidsbetingad är normen "överensstämmelse
med danska och norska". Kravet restes först under skandinavisnien (rattstavningsmötet 1869) och förnyades under andra
varldskrigets hot mot de nordiska ländernas politiska och kulturella frihet. Men tystnaden under meliantiden var hälsans,
inte likgiltighetens; i det livliga kuiturutbytet mellan de nordiska landerna under decennierna kring sekelskiftet var det
naturligt att man lärde sig att förstå sina närmaste nordiska
sprakfrander under självklar respekt för varandras integritet.
Det bästa vore väl att återLippnå det tilistandet, men som det
nu ar får vi koncentrera oss på att hindra att språken glider
isär.
Telemans mönstring har ännu inte inspirerat till något försök
tli detaljerad generaipian för sprakvården, men diskussionen
har gått vidare och belyst deiprobiem. Särskilt kan nämnas
några föredrag vid språkvårdssymposiet i Uppsala 1967, publicerade samma år under titeln "Sprak, sprakvård och kommunikation". Teleman hade givit den Noreenska ändamålsenlighetsprincipen hög rang
de fyra normer som han sätter först
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och här nyanseraT
är praktiskt taget identiska med Noreens
han dem i den nyare språkvetenskapens belysning; man kan
t.ex. jämföra Noreens förkastande av all onödig barlast med
den nytida språkforskningens framhävande av abundansen, att
själva överflödet av språkliga informationsmedel ger kommunikationen breda säkerhetsmarginaler och minskar störningarnas betydelse. Mot Noreens svit av deklarationer, "Oriktigt
är ..,", "Sämre är .....står Telemans sammanfattning: "vårt
resonemang utifrån iindamålsenlighetsprincipen har knappast
lett oss fram till en uppsättning fasta regler for hur språkliga
uttryckssätt ska bedömas". Ökad kunskap om språket har inte
lett till ett rigorösare normsystem, snarare tvärtom.
Viktig är också KarI-Hampus Dahlstedts redovisning av normer som beror på värderingar av kulturella och sociala samhörigheter, i Dahlstedts terminologi nationalism, nordism, internationalism, traditionalism, demokratism - alltså utomspråkliga värderingar, sådana som i Telemans katalog hör
hemma i den senare, subjektiva delen. Den mynnar ut i en hög
värdering av "demokratismen", som bl.a. innebär att "språket
inte bör göras krängligare och mer svårmanövrerat än som är
nödvändigt för att det skall fylla sina uppgifter" och som kännetecknas av "frihet gentemot auktoritär och kommersiell likriktning" liksom av tolerans: "den bör eftersträva ett öppet
sprak, som varken stänger inåt mellan olika samhällsgrupper
eller utåt mot andra språk och folk".
Store Allén behandlar den centrala frågan om förhållandet
mellan tal och skrift. Han rekommenderar att bibehålla skriftbilden som riktpunkt, dvs, att i princip lämna stavning och
ordhöjning orörd och att här sa langt som mojligt anpassa talet
till skriften; på den syntaktiska nivån har däremot skriftspråket mycket att vinna genom att tillägna sig talets enkelhet och
ledighet.
Av senare sprakvardsinlägg kan särskilt nämnas Bertil Moldes "Sprakvården och språket" (Språkvård 4/1971). Han framhåller vikten av att också inom språkvården skilja mellan
de
spraksystem, "langue", och spräkanvändning, "parole"
flesta normer är formulerade med spräksystemet i blickpunkten, medan den praktiska språkvård som är nämndens vikti20

gaste uppgift har att utgå från "parole". Jag tycker distinktionen är viktig. Esaias Tegnér d.y. formulerade på sin tid slagordet "bäst är vad som lättast givet lättast förstås". Sett ur
synpunkten "langue" innebär det "häst är det uttryck som är
så organiskt placerat i språksystemet och så välhyggt att avsändaren lätt hittar det, att det rör sig obesvärat i kommunikationskedjan och oskatt, fullvärdigt och osökt når mottagaren".
Så uppfattas det av t.ex. Teleman. Sedd ur synpunkten "parole"
är däremot normen - som särskilt Wessén framhållit (med
utgångspunkt i Wundts syn på språket som energeia 'verksamhet') - ganska tvivelaktig. Bättre vore "vad som trognast givet
lättast förstås", dvs, att sändaren bland språkets alla tillgångar,
lättillgöngliga eller inte, väljer vad som trognast, tydligast och
utan åthävor återger vad han vill uttrycka och som samtidigt
passar mottagarens språkliga uppfattningsförmåga så bra som
möjligt. Båda bedömningarna är sändarens, det är han som
har mödan, och på den mödan beror i längden också språkets
kvalitet och rikedom, eftersom ett levande spräksystem väl
knappast är mer ån jämnt sö mycket som tas i bruk. Jag återkommer till frågan.
Gun Widmarks viktiga skrift "Om uttal och uttalsnormering"
(1972) galler vardering av alternativa uttal av enskilda ord
(typ konferens: kon ferangs), inte av språkljud. Hon bygger på
en undersökning av Uppsalastudenters uttalsvanor (1964 och
senare), jamförda med Lyttkens och Wulffs uppgifter om uttal
av samma ord 1889 och 1911 och språknåmndens utlalsordlistor 1950 och 1965. Hon vill komma åt vad som i de enskilda
fallen ligger bakom de omedvetna förskjutningar som hon kallar "spontana normeringar" och vad kunskapen om den saken
kan betyda för den medvetna normeringen. dvs. språkvården.
Nytt är att en undersökning i enkätform av det faktiska språkbruket laggs till grund för diskussionen— vad gäller normerna
håller hon fast vid så pålitliga värderingar som överensstämmelse med svensk språkstruktur som ledande bland de inomspråkliga, och demokratism bland de utomspråkliga; hon tycks
också vilja tillmäta majoritetsprincipen ganska stor betydelse.
1 en recension av hennes arbete (1973) har Claes Witting på
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grundval av hennes överväganden byggt ut ett normsystem på
nio principer (för vidlyftigt att referera här), var och en poängsatt med värdena 5, 10 el. 15 ("häst företrädande svenskt uttal"
15. "skriftenligt uttal" 10 etc.). Denna fasta uppsattning av inbördes värderade principer betraktar han visserligen som en
försöksmodell men hoppas att förslaget skall befordra arbetet
på en mer medveten, officiell uttalsnormering. Liksom Gun
Widmarks enkät fär modellen ses som en illustration till samhällsvetenskapernas allt större inflytande på den tillämpade
lingvistiken. Personligen vill jag förklara att lika mycket som
jag uppskattar den faktiska kunskap om språktillständet som
Gun Widmarks enkät ger. lika tveksam är jag om resultatet av
utvärderingar som bygger på godtyckligt valda siffervarden
det blir en skenbar exakthet, och därför farlig.
Om jag nu skall försöka ge en egen syn på den rika normfloran, så vill jag se den under en enda aspekt, språkets roll
som kommunikationsmedel, temat för symposiet 1967. Termen
kommunikation är inte så rolig, den strider mot normerna
svenskhet, korthet och skönhet, men den är tydlig och fyller
sin funktion. Aspekten kan delas upp i underaspekter, motiverade av frågorna "mellan vilka sker kommunikationen?" och
"i vilka riktningar?" Viktigast är självfallet den ömsesidiga
kommunikationen mellan de medlemmar av det nuvarande
svenska samhället, som har svenska till modersmål (de som har
lapska eller finska eller olika invandrarspråk kan jag inte ta
upp här), och sambandet med de finländare som har svenska
till modersrnal, en viktig del av den svenska språk- och kulturgemenskapen. Helt knuten till svenska språket - skriftspråket
- är också kommunikationen med gångna generationer, fastän
vi här är enbart mottagare. Vi kommer också att tillhöra de
gångna, och om vi då får några mottagare beror inte bara på
vad vi säger utan också på de kommandes språkvårdsprinciPer.
Klipper de av kommunikationen för att bara lyssna på samtiden är det deras sak, men blockerar vi nu linjen bakåt gör vi
det också för deras räkning - hur gärna de än skulle vilja ha
den kommunikationslinjen ostörd kommer de inte längre än
till oss. Nästa grad är den nordiska språkgemenskapen, att för22

söka göra kommunjkatjonen mellan främst danskar, norrmän
och svenskar så störningsfri som möjligt, alltsedan Nämndens
tillkomst för 30 är sedan en huvuduppgift för svensk språkvård. Nästa steg, som aldrig hör avlägsna från nordismen, är
att underlätta kommunikationer med främmande folk genom
att styra främst ordförrädet i internationell riktning och därmed göra det lättare för svenskar att lära sig främmande språk
och för utliinningar att lära sig svenska och främst för fackfolk att förstå varandra.
När det gäller den språkliga kommunikationen mellan nu levande svensktalande är den viktigaste normen lätt vald; man
kan med Leopold förklara: utan tvivel bruket. Det teckensystem som är innött och självklart för alla eller nästan alla
språkgemenskapens medlemmar är givetvis också det för kommunikationen ändamålsenligaste; ett ingrepp i ett fast bruk
innebär att den för kortare eller längre tid blir försämrad det är i regel det enda man säkert kan förutse (jfr stavningsreformen 1906). Rationalisten Noreen ansåg visserligen att det
regelmassigare gcidde (imperf.) och det tydligare berger (PI.)
principiellt var överlägsna brukets gick och berg, men han använde inte sjalv dessa former, säkert i medvetande om att störningarna skulle ha blivit katastrofala. Han menar också att de
hör användas först "om och när de lättare förstodes", men då
har ju redan ett nytt bruk kommit vid sidan av det gamla, och
i valet mellan två bruk föredrar ju tom. Leopold det systemenligare. Minst lika utsiktslöst torde det vara att i nordismens namn bryta upp ett fast svenskt bruk - till förslaget om
ett gemensamt nordiskt alfahet har samtliga nordiska språknämnder ställt sitt kallsinniga, och de har säkert, åtminstone
vad gäller det egna språkets integritet, breda opinioner bakom
sig.
Så länge bruket ligger fast är alltså frågan om en normernas
hierarki ganska likgiltig. Men det betyder inte att spräkvårdarna behöver vara sysslolösa. Som Bertil Molde erfarit och
sagt är det just språkutövarnas behov att anpassa sitt eget
språkutövande, parole, efter det allmänt godtagna bruket,
langue, för att därmed få känna säkerhet med sitt eget språk,
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som tar den ojämförligt största delen av språkvårdsinstitutetS
arbetstid i anspråk. Här finns också en viktig förebyggande
uppgift, att genom upplysning hindra att nyheter som man bedömer som sämre, sprider sig och skapar den gärna kommuErik
nikationsstörande situationen att bruk står mot bruk
Wellander har hår haft en enorm betydelse. Men den delen av
språkvården kan jag inte här gå in på, utan vill bara peka på
fall, då språkvårdaren med gott samvete bör kunna motarheta
bruket. Det är när detta är rent negativt, när språket har försummat att utnyttja sina egna tillgångar, när en nyhet bara är
en funktion av språkstrukturen utan att äventyra något av det
ärvda, när språket blir rikare utan att bryta någon tradition.
För inte så länge sedan ansågs den förträffliga singularen en
förälder oriktig. och alltjämt anses det fel att använda den utmärkta norrländska och finländska infinitiven måsta, som
verkligen behövs och inte gör den minsta skada. Hur skall
sprökvardaren ställa sig? Det vore nog orätt mot den som
söker hjälp och bara vill vara på den säkra sidan att råda hoatt försöka värva
nom att fördomsfritt gå emot bruket
rädda, halvhjärtade och fumliga kämpar är inte mycket värt.
Men samtidigt som man ger besked om bruket kan man tala
om hur det kan förbättras och så förbereda att modigare och
man
skickligare pionjärer möts av tolerans och uppmuntran
kan försöka få spontan och medveten normering att samverka
för ett funktionellare bruk.
Till frågan om språkvård och språkanvändning hör också de
viktiga kommunikationsprOblem som är knutna till gruppspråken eller subspråken, alltså fackspråk, religiösa och politiska
gruppers språk, kåkfararsnack osv. i det oändliga. De har en
viktig uppgift, tjänar inte bara sammanhållningen inom gruppen utan också yrkesverksamhetens effektivitet, idégemenskapens utveckling etc. De kan också ge individen möjligheter att
artikulera sig spräkligt på ett sätt som han inte skulle våga i
ett större sammanhang (belyst i Maktspråket, Pockettidningen
R, 1973) - faran är att man läser sig i gruppspråket och med
hjälp av det avskärmar sig från samhället i övrigt (belyst av
Ulla Bondeson i en undersökning "Argot och kriminalisering",
1972). Samhället är fullt av språkbarriärer av alla slag, bl.a.
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orsakade av att den språkliga självtillriickligheten inte bara kan
vara en skydds- och aggressionsattityd utan också, vid den motsatta sociala polen, en mandarinattityd. som då expertis och
myndigheter vänder sig till en allmänhet som har rätt att veta
resultat av utredningar och innebörd av lagar och förordningar
(helst redan på förslagsstadiet) utan att sändaren bemödat sig
om ett språk som når mottagaren klart och direkt. Det är som Bertil Moicie framhåller - enklast att företrädaren för
den mindre, fackkunniga gruppen tar hänsyn till den större,
spräkligt oerfarnare; självfallet måste man också kräva en viss
språklig ansträngning från mottagarens sida, men den måste
ligga inom hans förmåga, så att kommunikationen fungerar.
Genom samarbete mellan statsmakterna och Språkniimnden
har här gjorts en förträfflig början med "Språket i lagar och
andra författningar", men mycket återstår, närmast att försöka hjälpa psykologer, medicinare, sociologer etc. att tala begripligt till dem som deras verksamhet angår.
Så länge bruket är enväldigt är språkvårdarens roll ungefär
densamma som lärarens: att ge besked om bruket och råd om
dess mångskiftande användningar. Men i två situationer måste
andra normer träda till och prövas: då inget bruk finns, och då
bruk står mot bruk.
Det första fallet, då nya företeelser och föreställningar behöver språklig form, är teoretiskt det enklaste
här behöver
man bara se framåt och åt sidorna eftersom traditionalismen
inte ställer några krav. Här rader nog i stort sett enighet om
att normen "överensstämmelse med svensk språkhyggnad" är
den viktigaste. Av ett nytt ord begär man i första hand att det
osökt låter sig stavas, uttalas och höjas efter svenska mönster
och smidigt följer med i ordhildningslärans och syntaxens turer.
Är det inte lämpat för kommunikationen svenskar emellan så
hjälper det inte stort mccl nordiska eller internationella menter. l'nincipeni gynnar naturligtvis svenskt språkmaterial men
är inte identisk med nationalism eller punism. Om ett viktigt
främmande språk redan har ett tecken för det nya begreppet
och det tecknet osökt kan fogas in i det svenska språksystemet
kan man göra en vinst genom att ta det: vi utökar vårt teckenförråd utan att skada det gamla (t.ex. genom att belasta en
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svensk ordstam med en ny funktion) och vi underlättar kommunikationen med medlemmarna av den andra språkgemenskapen utan men för vår egen. Orden hand och fot är inte
sämre för att de finns på engelska, och det är inte heller truck,
de första speglar gamla gementrust, dopa, dubba (en film)
skaper, de andra nya, av skilda slag. Detta gäller särskilt när
valet står mellan ett främmande enkelt ord och en svensk sammansättning, eftersom de sammansatta orden ju är svårhanterligare i ordbildningsläran (engelska sammansättningar kan
däremot sällan åberopa några förtjänster och bör i regel bara
immigrera som översättningslån, typ team-work - lagarbete).
Men det här är välbekant och i stort sett tycks man vara ense;
principerna ligger nog fasta, så som de har formulerats och tilllämpats av t.ex. Gösta Bergman och Einar Selander: det
främsta kravet, svensk språkhyggnad, skall så mycket som
möjligt förenas med nordism och internationalism. Ett bekant
exempel på att detta inte har lyckats är termen dator, som
fungerar förträffligt i Sverige och svenskan men som trots sin
viktiga internationella roll står isolerad, och det fastän den är
bildad med internationellt ordstoff. Det visar vikten av att
språkvärden organiseras så att den redan vid första ordbehovet
fungerar samnordiskt, ett av Nämndens angelägnaste önskemål.
Svårast är kanske den tredje situationen, när bruk står mot
bruk och när det gäller att motivera att man föredrar ettdera
eller godkänner båda för fri växling. Den inträffar när gruppspråk möter allmänt språk, när inlänat språkgods vill ta det
inhemskas plats, när talspräk och skriftspråk tränger in på varandras omraden etc. och yppar sig gärna som förskjutningar
inom språksystemet som innebär förenkling inom en del av det
och störande rubbning inom en annan. Jag återkommer till det,
men vill först dröja litet vid den mest observerade och diskuterade konflikten, den mellan tal och skrift.
Talets anpassning till skriften försiggår vanligen utan protester
vare sig fran språkvärd eller allmänhet. Det är när skriften främst i fråga om stavning och ordböjning, de fastast normerade delarna av språket - visar benägenhet att anpassa sig till
talet som störningarna inträffar och språkvården måste ta
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ställning. Skriften är till sin natur traditionsgiven, den är uppfunnen för att ge språket en form som till skillnad från talet
är oberoende av ögonblicket och rummet, och det är orimligt
att den i princip skall underkasta sig talet, som på den punkten
trots telefon, etermedier och bandspelare
ännu är den
underlägset. För skriftspråket blir alltså traditionalismen en
viktig norm, men knappast för talspråket, som huvudsakligen
bara fungerar i ögonblicket. Hur Almquist, Strindberg och
Hjalmar Söderberg uttalat orden kan väl egentligen göra detsamma, men att deras skrivna ord går fram till oss så rent och
störningsfritt som möjligt, det är viktigt. Nämndens uttalsordlista ger skriftbilden hög rang som uttalsnorm, och så gör
också Bertil Molde och Gun Widmark, som bara i enstaka fall
rekommenderar att stavning hör anpassas efter uttal
jag
skulle vilja tillägga att detta främst bör begränsas till sena och
sällsynta ord, utan stark skrifttradition.
Vad gäller uttaisnormering vill jag gärna trycka på mitt huvudtema, att det först är störningar i den språkliga kommunikationen som skall påkalla språkvårdens ingripande. Det betyder att den kan godkänna dubhelformer som trivs bra vid
sidan av varandra utan att någon blir sämre förstådd eller retar
sig på sin nästas uttal. Språkvården har alltför många uppgifter
för att ingripa ordnande och dömande där ingen ordning och
dom är påkallad. Det gäller t.ex. en rad växlingar som i Nämndens uttalsordlista anförs efter mallen "fort äv. fo:rt". "halangs
äv. balans", "social äv. säcial" och som ytterligare har belysts
i Gun Widmarks undersökning. Språkvården kan här nöja sig
med att godkänna båda uttalen och ev. uppmana dem som
gärna vill störas att inte låta sig störas och att visa tolerans
mot regionala, sociala och generationshetingadc skiftningar
(det gäller uttal över huvud, även själva fonemuppsättningens
regionalt skiftande fonetiska realisering). Principen "tolerans
mot olikheter som varken stör kommunikation eller språksystem" kan sägas vara en LitOmspraklig norm, jämställd med
tolerans mot beteenden över huvud, som avviker från de egna
utan att ställa till förtret. SkLille olägenheter anmäla sig får
man ta ställning efter den norm som enklast löser problemet,
t.ex. skriftenligt uttal, då så är möjligt, eller överensstämmelse
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med språksystemet, majoritetens bruk etc. Valet mellan konkurrens och konkurrangs bör vara fritt, men den rådsökande
kan ju få veta att han med konkurrens stöder både skrift och
ordbildningssystem (jfr konkurrent), medan konkurrangs att
döma av Gun Widmarks siffror har majoriteten på sin sida.
Men inte heller "överensstämmelse med språksystemet" är
någon entydig norm; den ena varianten kan passa bättre t.ex.
i ordbildnings- och betydelsesystemet, den andra i t.ex. ljudföljdssystemet, fonotaxen. Ordet vänlig står i ordbildningsparadigm vän, vänlig, vänskap (som kamrat, kamratlig, kamratskap; broder, broderlig, broderskap), men nu hör man allt
oftare ett uttal vänlig, som måste bero på att man har släppt
den samhörigheten till förmån för en fonotaktisk struktur,
nämligen den i t.ex. vanlig, synlig, renlig, tjänlig (om det finns
någon regional bakgrund vet jag inte); fonotaktiskt stöds
vän:vänlig huvudsakligen av man.manlig. För mig är vä:nlig
en försämring, eftersom jag tycker att språket är viktigare som
betydelsehärare än som ljudföljd. och eftersom det nya uttalet
genom associationen till adj. vän (som ren:renlig) kan vålla betydelseskridningar som kan bli störande vid umgänget med all
hittills skriven svensk litteratur. Det här problemet, förändringar orsakade av spänningar mellan olika delar av språkstrukturen och av olika grader av medvetenhet hos språkutövarna,
är nog en av språkvårdens och språkplaneringens kärnfrågor
(liksom spräkhistoriens) men jag vågar inte dröja vid den.
När jag först hörde uttalet vänlig - kanske någon gång i
uppfattade jag det som en litet lustig felbörjan på 60-talet
sägning. Av Gun Widmarks undersökning får man veta att det
bland 20-äriga Uppsalastudenter nu är ungefär lika vanligt
som vänlig (50 : 57), en för mig skakande men nyttig upplysning. Det aktualiserar en norm av fundamentalt intresse för
språkvården, den som Teleman formulerar "Uttryck som används av många människor hör godtas". Han utvecklar den:
"Man kan med fog påstå, att om mer än 50 procent av alla
svenskar i nägot avseende beter sig annorlunda än den gamla
grammatiken föreskriver, är det inte dessa män och kvinnor
som bryter mot grammatiken utan grammatiken som har kommit på efterkälken. För språkvården är det viktigt att inse vad
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klockan är slagen". Han nyanserar det längre fram: "Räcker
det med att 51 procent av alla vuxna säger så eller måste man
kräva att 51 procent av alla bildade nyttjar uttryckssättet?"
och förordar närmast en kompromiss: "båda uttryckssätten
godtas som alternativ". Kari-Hampus Dahlstedt ger honom här
rätt, men nyanserar ytterligare: "Om 70 9'o av alla svenskar
säger silos i pluralis, bör vi då konstatera att granimatiken har
kommit på efterkälken . . . även om vi vet att av dessa 70 %
säger 45 silos också i singularis och är rådvilla när de skall använda ordet i bestämd pluralis?" Det är tänkvärt; varje språkdrag måste bedömas i sitt sammanhang. Att man inte kan gå
efter enkel majoritet är väl säkert - en språkvårdare kan inte
ändra åsikt när 49 % har blivit 51 utan måste beakta en rad
andra faktorer. Är han efter grundliga undersökningar och diskussioner övertygad om att det vanligare språkdraget gör språket sämre som kommunikationsmedel hör han alltjämt propagera för det bättre alternativet och försöka få nyckelpersoner
som de goda författarna och skolans, förlagens och massmediernas företrädare på sin sida. Annars sviker han sin uppgift
och blir bara registrator. Samma ansvar har han förstås när en
bra nyhet har svårt att vinna terräng, om han anser den vara
till gagn i det språkliga umgänget. Frågorna "gammalt:nytt",
"vanligt:ovanligt" måste underordnas den stora frågan: "vad
tjanar hast den språkliga kommunikationen - i vidaste mening
i det svenska samhället".
De mest genijudande nornikollisioncrna inträffar när ett talspråksdrag håller på att erövra skriftspråket
då har ju också
traditionalismen rätt att göra sig hörd. Av utomspråkliga värderingar får talet här stöd av demokratismen. Tal och skrift
är visserligen två skilda språkformer, byggda av olika material
och med olika funktionssätt och uppgifter, men skillnaderna
här inte vara större än vad som är nödvändigt för att var och
en på sitt håll skall fungera väl på sina villkor. Det är ett samhallsintresse - närmast pedagogiskt och socialt - att det man
inhänitar ena vägen sa lätt som möjligt skall kunna omformas
till att fungera väl även den andra. Men också traditionalismen, som försvarar skrifttraditionen, kan rymmas inom den
demokratiska grundsynen; det är betecknande att det är i sin
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redovisning för demokratismen som Dahlstedt citerar den
norske språkmannen Carl Hj. Borgström: "Det er jo et demokratisk ideal at så mange som mulig skal få del i de kulturverdier som finnes. Dersom man i det hele regner med det som
i tidens bp er skrevet på riksmål som noe verdifullt, bor man
da i demokratiets navn bryte ned den sproglige tradisjon som
er harer av verdiene?" Jag tycker det är bra sagt; om det är
en av en demokratisk språkvårds viktigaste uppgifter att riva
språkharriärer för den naturligtvis inte heller bygga nya. som
gör gemensamma värden svårtillgängligare för största delen av
samhö 1 Ismedlemmarna.
Det är också här som de stora slagen har stått: rittstavningsreformen 1906 och upphävandet av det finita verbets kongruenshöjning med genombrott på 1940-talet. Om vinsterna för
det svenska språket som helhet varit större än förlusterna kan
man tvista om. men lika säkert som att kommunikationerna
bakåt blev störda är att det för många blev lättare att handskas
med skriftspråket, särskilt genom att verbhöjningens forenkNämnden stödde också den
ling gjorde det regelhundnare
nyheten. som var ett av de första problem den hade att ta
ställning till. Andra utjämningar i samma riktning har gått
mjukare, sådana som rört ordförrådet och därför inte nämnvärt rubbat systemet (inte, bara etc.) eller som har varit långe
förberedda i skrift (kortformer som ha, bli, ta etc.). Förskjutningen bäddar för nya förändringar i samma riktning; de aktuellaste tycks vara ska för skall och dom för de, dem. Jag vill
dröja litet vid det mindre komplicerade, ska:skall, och försöka
konfrontera det med normerna. Enligt Sture Alléns frekvensordbok var verbet bland miljonen löpande ord i tidningstexter
1965 företrätt av
ska prs
skall
skola inf
skola prs
skolen
skulle

338
2005
3
4
4
2187
4 541

30

Vid den tidpunkten, 1965, talade nästan alla mohiliserbara normer mot ska i sakprosa. Det avviker inom paradigmet, är den
enda form som saknar 1. Skall var närmare sju gånger så vanligt; det bör ha varit ska som känts som avvikande och stört
kommunikationen. Också i alla andra riktningar måste ska
fungera sämre, mot tidigare svenskt skriftspråk, mot de nordiska grannspråken, mot engelska och tyska, som båda har Ii
motsvarande verb. På plussidan finns inte mycket att anföra.
Korthetens förtjänst anses inte stor, och överensstämmelsen
med talspråket kan ur pedagogisk synpunkt inte väga tungt:
det är inte svårare att lära sig att ska stavas skall än att ja, ii
och va stavas jag, är och var. Det mesta av detta har framhållits av språkmän, bl.a. av Elias Wessén som också pepat på
värdet av att i stilistiskt syfte kunna välja mellan skall och ska,
och Bertil Molde som framhäver att skall har förtjänsten att
allt efter stilvärde kunna utläsas skall eller ska medan ska bara
tillåter en läsning. Wessén bedömer problemet som "ett fall,
där ett icke oviktigt avgörande kommer att falla ganska snart".
Det skrevs 1957, och ännu 1965 hade det alltså inte fallit, knappast heller nu. Några pålitliga statistiska uppgifter som är senare än Alléns har jag inte, men det är intressant att i hans
del 2, 1971, redovisas materialet från 1965 med formen ska inf.
som rubrik, trots att den inte alls var företrädd bland texterna
(bara 4 skola) och som presens var långt sällsyntare än skall.
Har redaktören bedömt den som normalform 1971 eller som en
säker framtida normalform? År den det? Skall språkvården i
så fall framsynt ge den full sanktion och uppmuntra de många
som nu med ett ska vill markera sin önskan att stå i lätt och
avspänt förhållande till sina läsare? Betyder ett svenska ska
gentemot ett danskt-norskt skal egentligen så mycket för den
internordiska kommunikationen? Så kan man alltid fråga och
val också svara att ett ska som normalform inte vore någon
större olycka, om det inte vore sä att glidningen skall - ska är
ett led i ett större skeende. När ska väl har trängt ut skall har
det mist egenskapen att kunna skapa en intim atmosfär i umgänget med läsekretsen, och den som vill nä det syftet med det
enkla medIet ordformer får ta till nya talspråkligheter, som ja,
mej, dej, sej, ä, va, sa, la, ndn, nät, som efter hand får samma
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öde och kommer att förvandla vårt skriftspråks yttre ganska
grundligt utan att man egentligen vunnit någonting, bara skadat kommunikationerna i tid och rum. Det hela är ju egentligen bara en stavningsfråga med ganska liten betydelse för
läsarkontakt - den kan säkras med andra medel. Jag tror på
den senast av Allén framförda åsikten att det i kampen mellan
skrift och tal framför allt är på det syntaktiska planet som
skriften har nytta av att närma sig talets enkelhet och direkthet. men att den på ytligare nivåer hör bibehålla sin sjalvstandighet. Det är rimligt att språkvården rekommenderar dem
som har språkligt inflytande, skolöverstyrelsen etc. att hålla på
den gamla stavningen skall och reservera ska för den direkta
talåtergivningen. Den skulle ge värt skriftspråk en efterlangtad
vila i jäktet mot en skenbar föryngring, som bara medför att
det som nu är ung och frisk litteratur i förtid får fina rynkor
och att den som med sina plurala verhformer redan är medelålders får ett helt rynknät. Vi får inte för ytliga, tillfalliga
vinster släppa språkliga samband och bli hanvisade till att
inom snäva tidsrarnar kommunicera ostört bara med den egna
generationen. Vi skall inte bygga stängsel som berövar kommande generationer stora och härliga strövområden eller åtminstone gör dem svartillgängligare och, vad som kanske är
viktigast, inte förmena dessa generationer att genom direkt
språkkontakt med det förgångna få tidsperspektiv på sin egen
situation.
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Om Svenska Akademiens språkvårdande
verksamhet
Av Carl Ivar Ståhle

När Gustav III år 1786 stiftade Svenska Akademien var syftet
främst nationellt och litterärt. För sjuttonhundratalets Europa
spelade svenskspråkig vitterhet
till skillnad från svensk naturvetenskap
ingen som helst roll. Det var inte tillfredsställande för en monark som ville betraktas och hyllas som
den tredje Gustav, efterföljare till befriaren Gustav Vasa och
hjältekonungen Gustav 11 Adolf, som en gång fört Sverige till
stormaktsställning. Politiskt var den rollen slutspelad, men den
kunde vinnas pa ett annat område, och kungen såg sig i andanom som den tredje store i en annan konstellation: Augustus,
den latinska guldålderns beskyddare, Ludvig, den fransk-klassiska epokens, och Gustav, i vars hägn den svenska, den gustavianska vitterheten skulle väcka den litterära världens
häpnad och beundran. Han hör ha nickat nådigt bifall åt sekreterarens ord på högtidssammankomsten den 20 dec. 1786:
"Måtte svenska språket och svenska vitterheten, under det
hägn de nu äga, med lika skyndsam fart, som svenska krigsäran under Gustaf Adolph, uppnå deras höjd".
Franskan dominerade Europa, både som högre umgängesspråk och som litteraturspråk, och det hade vunnit sin rang
genom bl.a. Franska Akademien, stiftad 1635. Det blev självfallet denna som togs till förebild för den svenska. Man kan
jämföra formuleringarna av de båda akademiernas huvuduppgifter:
Franska Akademien 1635: "La principale fonction de I'Académie sera de travailler avec tout le som et toute la diligence
possible å donner des régles certaines ä notre language et å la
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rendre pure, éloquente et capahle de traiter les arts et les
sciences
Svenska Akademien 1786: "Academiens yppersta och angelägnaste göromål är, att arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet, så uti Vettenskaper, som serdeles i
anseende til Skaldekonsten och Vältaligheten . .
Mycket är gemensamt: språkets renhet är ett självfallet mål
för en nationell språkakaderni och hade i Sverige ända sedan
reformationstiden stått i första rummet för den språkvård som
förekommit. Egenskapen "höghet" nämns inte uttryckligen i
de franska stadgarna men är given i samfund som har élosom en av sina
élogen och äreminnet
quence, vältalighet
viktigaste uppgifter, och det var de höga genrerna, épopéen,
tragedien, odet, som enligt tidens värderingar skulle kunna
föra in svenskan i de europeiska litteraturspråkens krets.
Det intressantaste ordet är "styrka", som ger den svenska
programförklaringen en annan klang än den franska, i vilken
man på sin höjd i "capahle" kan läsa in en motsvarighet, om
än mycket blygsam. Värderingsorden "stark" och "styrka" om
tanke och språk tycks under sjuttonhundratalet ha varit vanligare än både förr och senare. Det finns skäl att misstänka
att dessa gamla svenska ord liksom så många andra under
denna tid påverkats av de franska motsvarigheterna; man kan
jämföra Franska Akademiens Dictionnaire "on dit figurement
Une expression forte, pour dire, Une expression significative
et énergique" med t.ex. "styrkan och energien af det Bibliska
talesättet" (instruktion för Bihelkommittén 1773 § 2: 2); det
"starka" språket är innehällsmättat, koncentrerat, uttrycksfullt.
Men "styrka" kan i sådana sammanhang också ha en laddning av annat slag, redan antydd, den som kungen i sitt tal till
akademien 1786 ger sina ord om Axel von Fersen, vilken som
lantmarskalk "med en sä segrande styrka ("force victorieuse"
i den för Europa avsedda versionen) Låtit höra sin röst". Det
är då gärna samordnat med "manlighet". och man känner en
pust "af denna luft och styrka", som enligt Gyllenhorg, den
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unga akademiens äldste skald, "de forne göter ammat opp"
och som nu åter skall erövra Europa; i den första av akademien belönade skriften, Gustav ITI:s äreminne över fältmarskalken Lennart Torstensson, hör man också omisskännligt
författarens strävan att låta sina ord bäras av samma "segrande
styrka" som den lovprisades vapen.
Franska Akademiens stadgar anger mediet, "donner des
rågies certaines å notre language" före målet, "la rendre
pure ...", medan de svenska går rakt på: "Svenska Språkets
renhet ..." 1 sitt hälsningstal till akademien väver Gustav III
samman vision och förverkligande:
"Men, utan Språkets namnkLinnighet i främmande Länder,
hlifvcr deras ära, som i Vitterhet det odla, ej kunnig; och
utan dess stadgande med säkra Lagar, blir dess namnkunnighet omöjlig; ty utan stora Skribenter blir ej Språket kändt,
och utan säkra regior, kan ej ett Språk väl skrifvas."
Den bistra verkligheten var att svenskan ännu inte fyllde det
grundläggande kravet för ett litteraturspråk, nämligen att i
likhet med latinet och franskan ha en fast ortografi - sjuttonhundratalet hade fyllts av en delvis förvirrad rättstavningsdebatt. Men "säkra regler" gällde även ordhöjning, syntax och
betydelser, och akademien ålades också uttryckligen att författa en grammatik och en ordbok. Båda förutsatte en konsekvent rättskrivning, och det första resultatet av akademiens
språkliga arbete blev "Afhandling om svenska stafsättet"
(1801), författad av Leopold och så genomtänkt och användbar
att reglerna kom att tillämpas under större delen av 1800-talet
man befriades från det ofruktbara stavningskäbbiet och
kunde ägna sig åt innehälls- och uttryckssidan av språket.
Mindre betydelse fick grammatiken, som korn först 1836 och
hunnit bli förekommen av en rad mer eller mindre Litförhga
skoigrammatikor - den klandrades dessutom för att ha visat
det lediga umgängesspråket alltför stor uppmärksamhet.
Den svaraste och viktigaste uppgiften var ordboken. Självklar förebild var Franska Akademiens Dictionnaire, som enligt
företalet till fjärde upplagan (1762) "est devenu un Livre pour
36

l'Europe". Den var mer än dubbelt så omfångsrik som den
modernaste svenska (Sahlstedts från 1773) och ägnade sig
framförallt åt att nyansera och exemplifiera ordens betydelser.
1 Sverige hade särskilt Carl Gustaf Tessin intresserat sig för
ordvalörer och betydelsenyanser, och i sitt berömda tal om
svenska språkets rykt och uppodlande (1746) hävdade han
tom. "at inga entydiga ord gifvas"
en övad språkkänsla
skiljer mellan t.ex. lysa och skina: "Lysa är sjelfva ljusets
egenskap; skina är dess lånta verkan ... Solen lyser, Månan
skiner". Som guvernör för den tioårige kronprinsen inskärpte
han vikten av att finna "ordens wäsendteliga och rätta betydelse" (t.ex. mellan nog och fyllest: "En girug har aldrig nog",
men "en slösare har aldrig fyllest") och uppmanar honom uttryckligen att "stikta en Academie endast til wårt talesätts
upodling" (1754). Man vill gärna tro att kungen hade sin uppfostrare i tankarna när han i stiftelsetalet särskilt dröjde vid
de höga ämhetsmännens roll i akademien: deras kall fordrar
"en aktsamhet i tal, ett noggrant val af ord, som utgör den
fina känslan, hvilken gifver hvart ord sin rätta mening och
förcskrifver den gräns, öfver hvilken de ej kunna föras".
För stiftaren och hans samtid var det svenska kulturspråkets
ordförråd ett system av fast avgränsade. heskrivbara betydelser
speglande den värld som man nu genom upplysningen fått
kunskap om och berikat i takt med att denna fortskred. De
som huvudstupa kastades in i uppgiften att skriva en ordbok
som skulle ge normer inte bara för stavning och böjning utan
också för betydelser fick snart nog klart för sig att den inte
hur skulle man ställa sig till mängvar lätt. Redan urvalet
den av sammansättningar och avledningar, främmande ord,
arkaismer, dialektord, fackord?
vållade bekymmer som
skulle visa sig bli bestående. Kellgren varnade för ett alltför
finmaskigt betydelsenät och alltför stor njugghet mot främmande ord: eftersom ordboken kunde förväntas få stor auktoritet kunde för snålt urval bli ett hinder för språkets fria
gäng. Snart nog blev man ocksa medveten om språkets föränderlighet; redan 1808 kunde Leopold konstatera att man nu
hade ett annat spräk att beskriva än tjugo är tidigare. Denna
insikt blev under adertonhundratalet allt större och växte i
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takt med idéernas, kulturklimatets och levnadsformernas förändring. Ledamoten Hans Järta betvivlade möjligheten att
åstadkomma en normerande enspråkig ordbok, "minst då objektet är ett lefvande. föga stadgadt, dagligen omväxlande
språk" (1835) och fann det viktigare att samla in den äldre
litteraturens ordförråd och med en ordbok "göra förfädernas
språk begripligt för det nya släktet samt att rikta det nya
språket med ännu användbara, ehuru vanvårdade skatter,
gömda i det gamla". Också de nyaste orden vållade bekymmer, som tydligast kan belysas med de exempel som Bernhard
Von Beskow anförde på "sådana främmande ord, som tillfälligtvis inkomma i språket samt under någon tid allmänt begagnas och om vilka man på förhand kan bedöma, att de ej
vinna stadigvarande hurskap"
de är kommunism, socialism,
kravall, proletär (1849). Man trevade efter arbetsformer utan
att finna någon annan än den ursprungliga, nämligen att fördela bokstäverna på akademiens ledamöter, vilket i förening
med misströstan om att kunna slutföra uppdraget på det sätt
stiftaren tänkt sig kom företaget att tidvis stanna av. Karakteristisk är biskop Agardhs reaktion på sin tilldelning: "För
bokstaven R tackar jag. Den står så långt ned i alfabetet, att
sannolikt akademien aldrig hinner dit" (1836). Men insamlingsarbetet fortskred, framförallt genom anlitade krafter utanför akademien och tack vare hängivna insatser av Beskow. Ett
provhäfte kom 1870, i huvudsak författat av Shakespeareöversättaren C. A. Hagberg (död 1864), akademiledamot och professor i nordiska språk i Lund. Dess principer godtogs emellertid inte av J. E. Rydqvist, akademiens och tidens främste kännare av svenska sprakets historia, som i stället genomdrev en
utmärkt lösning: den normerande uppgiften anförtroddes
Svenska Akademiens ordlista, i vilken man nöjde sig med att
ge besked om stavning och höjning av en central del av det
svenska ordförrädet. Den var utarbetad av F. A. Dahlgren
under Rydqvists överinseende och kom ut 1874.
För redovisning av ordens historia och betydelser erbjöd nu
den historiska sprakforskningen europeiska förebilder av helt
annat slag än Franska Akademiens Dictionnaire, nämligen utförliga historiska ordböcker. Den tyska hade börjat utges 1854,
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den holländska 1865, den engelska 1884, och till den anslöt sig
nu Svenska Akademiens ordbok, vars första häfte kom 1893,
väsentligen efter plan och förarbeten av Th. Wisén, Haghergs
efterträdare i Lund och Rydqvists i Svenska Akademien, och
K. F. Söderwall. Wiséns efterträdare både som professor och
akademiledamot
det är orsaken till att Svenska Akademiens
ordbok från början varit knuten till Lund.
Svenska Akademiens ordlista fyllde trots sitt ringa omfång
(334 s.) ett stort behov och kom 1874-83 ut i fem upplagor,
alla med den Leopoidska stavningen av 1801. 1 den sjätte
(1889) jämkades denna något efter de alltmer högröstade nystavarnas krav, och ordlistan lades genom ett kungligt cirkulär
samma är till grund för stavningsundervisningen i skolorna.
Den sjunde (1900) bibehöll den föregåendes stavsätt, och ordlistan kom med stavningsreformen 1906 i otakt med den av
departementet föreskrivna stavningen, som bara delvis följdes
i den åttonde (1923) men restlöst godtogs i den nionde (1950),
varvid ordlistan genom kungl. brev till Skolöverstyrelsen fick
samma status som den tillerkänts 1889.
Den nu gällande tionde upplagan kom 1973 och är utarbetad
av universitetslektor Gösta Mattsson i Lund under samråd
med dåvarande ordhokschefen prof. Sven Lkho och akademiens språkkommitté, som då bestod av Harry Martinson och
professorerna Fl. S. Nyberg, Ture Johannisson och Elias Wessén, de båda sistnämnda företrädare för universitetsämnet nordiska språk. 1 slutskedet rådde också nä ra samarbete med dåvarande Nämnden för svensk spräkvård, särskilt med chefen
för dess institut, prof. Bertil Molde.
Det är meningen att tidsavständet till nästa upplaga skall
bli betydligt kortare än det mellan nionde och tionde, som ju
var 23 år. Man räknar med att elfte upplagan skall vara färdig
till jubileumsaret 1986. Redaktör är den nu avgående chefen
för ordboken, prof. Sven Ekbo. Arbetet har redan börjat och
kommer att bedrivas på samma sätt som förut, under samråd
med akademiens språkkommitté och Svenska språknämnden.
För ordlistans historia och uppläggning i övrigt hänvisar jag
till Ture Johannissons och Gösta Mattssons skrift "Svenska
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Akademiens ordlista under 100 år" (1974. Skrifter utg. av
Svenska språknämnden 55). Ordlistans där definierade uppgift.
"att utgöra en grundval för ett enhetligt skriftspråk, ett angeläget önskemål för varje kulturspråk", svarar fullkomligt mot
Gustav I1I:s motivering: "utan säkra reglor kan ej ett språk
väl skrifvas". Med ordlistan kan Svenska Akademien sägas
ha fullgjort en del av sitt uppdrag, men så länge det svenska
språket lever blir det aldrig fullbordat. Ordlistans första upplaga hade omkr. 34 000 uppslagsord, den senaste omkr. 140 000.
Det betyder inte att det svenska ordförrådet har blivit fyra
gånger större på hundra är
ett ordförråd kan inte mätas
eller räknas
men det är en illustration till att vårt samhälle
under det senaste seklet blivit så mycket mer komplicerat och
vår kultur så mycket innehallsrikare, och att därmed också
den läsande och skrivande delen av det svenska folket
som
också den blivit större - har ökat behov av kunskap om
skriftspråkets ordförråd. Ordlistan är enligt företalet till senaste upplagan "en fyllig exempelsamling, som syftar till att
förteckna ett i allmänt språkbruk gängse ordförråd, utan att
därmed ange eller antyda, att utelämnat stoff vore av mindre
värde". Det är en viktig upplysning
Kellgren hade rätt när
han befarade att akademiens auktoritet skulle bli hämmande
därför att man inte skulle våga använda andra ord än ordbokens; man hör inte sällan att ett ord förklaras ogiltigt med
motiveringen "det står inte i Svenska Akademiens ordlista".
Att detta inte kan drabba ord som löntagarf ond, aktiesparare
och tusentals andra som hinner att bli oumbärliga innan nästa
upplaga lämnar trycket är självklart. Men det finns andra. mer
tillfälliga ord som i sitt sammanhang kan vara utmärkta och
kanske t.o.m. de enda rätta, fast de inte har ansetts tillhöra det
gängse språket och därför inte tagits med i ordlistan: en i
ögonblickets behov skapad sammansättning eller avledning, ett
mycket speciellt, men i situationen nödvändigt fackord, ett
uttrycksfullt dialektord med begränsad utbredning osv. Några
gränser för det svenska språkets förmåga att vid behov träda i
tjänst kan inte stakas ut
rätt är vad som störningsfritt tjänar
en fullgod kommunikation. Ordlistan skall där vara till hjälp,
inte till hinders: den ger trygghet för varje skrivande svensk
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att oklanderligt stava och böja ord som hör till allmänspråket,
och den ger dessutom en rad upplysningar om betydelser och
uttal av ord, då sådana kan vara till nytta. Den som går till ordlistan kan lita på att det som står där är användbart, det garanterar att man får ett innehåll framfört utan att mottagaren störs av brott mot den teoretiskt ytligaste och mest formella (men praktiskt viktiga) delen av den språkliga konventionen, den som gäller stavning och ordhöjning. Men man skall
som sagt för den skull inte tro att det som inte står i ordlistan
måste vara oanviindbart eller "fel".
Svenska Akademiens ordbok har ett helt annat omfång och
syfte än ordlistan. Den omfattar nu 27 hand. Det första häftet
kom som nämnt 1893, och det senaste, som slutar med ordet
sim' (ett nu dialektalt ord som betyder 'hornslida'), här tryckåret 1977. [Band 28, t.o.m. solanin utkom 1981; utg. anm.]
Ordhoken, som bygger på mer än sju miljoner språkprov ur
skrivna och tryckta källor, ger de svenska ordens historia från
1 521 (begynnelseöret för Gustav Vasas brev) fram till häftets
tryckår. Datum för tryckningen eller för avslutningen av artikelns redigering står angivet för varje ark. Det är inte oviktigt
för läsaren att beakta att t.ex. artikeln atom är tryckt 1903
redan nu har ordet ett helt annat innehåll, och vilket skall det
ha när ordhoken någon gång efter är 2000 börjar sin andra
runda? För ordhokens historia, uppställning och användning
hänvisar jag f.ö. till Sven Ekhos och Bengt Lomans orientering
"Vägledning till Svenska Akademiens ordbok" (1965; Skrifter
utgivna av Nämnden för svensk språkvård 32).
Ett nytt häfte av Svenska Akademiens ordbok är en viktig
händelse för svensk humanistisk forskning. Det ger inte bara
språkhistorikern utan också historikern ett ovärderligt redskap, eftersom en artikel inte bara ger besked om ordet utan
också perspektiv på det som ordet står för. För språkvården är
den av värde hl.a. därför att ordlistans redaktör har tillgång
till ordbokens rika samling av prov på nutida svenskt skriftspråk i alla funktioner. Ett nyutkommet häfte är också ett viktigt komplement till ordlistan därför att det för många ord ger
besked om - inte vad som är rätt eller fel - utan vad som är
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brukligt eller mindre brukligt, lätt föråldrat eller helt föråldrat.
Med Svenska språknämnden, som kontinuerligt följer ordförrådets tillväxt i en särskild nyordsundersökning, har också ordboken intimt samarbete genom utbyte av nytt material.
För den praktiska språkvården i övrigt, såsom rådgivning och
textgranskning, har akademien inte något eget organ. När den
tillfrägas i sådana ärenden hänvisar den i regel till Svenska
språknämndens sekretariat. Akademien, som tillhör nämndens
ursprungliga stiftare, har alltsedan dess tillkomst (1944) stött
dess verksamhet genom årliga anslag. 1 nämndens medlemsförsamling är akademien företrädd med två ledamöter, akademiens ordhoksredaktion med en. Den av nämnden omhesörjda skolordlistan (1973) bygger på den samma år utgivna
tionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista.
Akademiens språkvärdande verksamhet av annan art, mer
allmänt språkvårdsfrärniande än egentligen normativ, såsom
dess spräkvärdspris, utgivning av skrifter i språkliga ämnen
(t.ex. dehattböckerna "Vad händer med svenska språket?",
1976 och "Språken i vart språk", 1980). yttranden i ärenden
av större räckvidd (t.ex. nyöversättning av bibeln) finns det
inte anledning att närmare gå in på i detta sammanhang. Sitt
sprakvardande uppdrag fyller akademien främst genom ordlistan, som hjälper de svenska språkbrukarna att ge sitt skriftsprak en palitlig form, och genom ordboken, som till forskningens tjänst och till avlyssning och eventuellt bruk lyfter
fram de tillgangar som vårt språk haft och förvärvat sedan reformationen och de som den alltjämt har och förvärvar.
Förutom den i artikeln nämnda litteraturen har framförallt använts
H. Sehiicks Svenska akademiens historia 1-7 (1935-39) och densammes utgåva av Svenska akademiens dagbok 1786-89 (1916), vidare Svenska Akademiens handlingar ifrän år 1786, del 1 (1801),
C. G. Tessins Kärt tal Om svenska Språkets Rykt Och Upodlande,
Hållit för Kongt. Svenska Vetenskaps Academien ... Då Han Afträdde Sit prsidium d. 10 Jan. 1746, densammes En Gammal Mans
Bref, Til En Ung Printz, II, s. 241 ff. (1756) och de gustavianska
papperna i Uppsala universitetsbibliotek. För språkprov ur ordbokens samlingar tackar jag docenterna Anders Sundqvist och Hans
Jonsson på Svenska Akademiens ordboksredaktion.
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Språklig foiklore
Av Bengt Loman

Sprak och folkiore
De människor som talar ett visst språk som sitt modersmål behärskar
mer eller mindre omedvetet
de regler med vilkas
hjälp man kan bilda ett oändligt antal grammatikaliska satser
på detta språk. De tillämpar också regler för hur man skall
använda dessa satser i olika situationer och för olika syften.
Varje individ besitter en outtömligt rik språklig potential. Men
till språkkunskapen hör också en rad socialt givna attityder till
detta sprak, till dess varianter och användningar. Man har t.ex.
bestämda uppfattningar om vad som är rätt och fel, fult och
vackert.
Mycket av denna folklingvistik eller språkliga folklore kan
vara sunt och riktigt
även i ljuset av resultaten från en
objektivt och systematiskt arbetande vetenskap. Annat är det
inte. Och somt kan toni, förorsaka onödiga konflikter inom
samhället eller komplex och oro hos enskilda individer. Särskilt beklagligt och allvarligt är det att språkvetenskapen själv
på senare tid, delvis till följd av missriktade sociala ambitioner,
kommit att bidra till denna mytbildning. Hypoteser och preliminära förundersökningar utan tillräcklig empirisk underbyggnad har fatt ge material till slagord om språkliga barriärer och
sprakliga handikapp inom samhället och om riskerna för halvspråk ighet bland tvåspräk iga.
En av de vanligaste folklingvistiska föreställningarna är att
skriften är språkets egentliga form och att talet är ett slags urspårad eller fördärvad form av skriften. En viss form av skriftsprak görs pa det här sättet till ett slags matt eller mönster för
allt spräkbruk, både skrivet och talat. Och följaktligen anses
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det tal vara bäst som närmast anknyter till skriftspråkets fornier. Ett exempel: Enligt skriftspråksnormen hör vi uttrycka
oss i fullständiga meningar. Ett vanligt önskemål i åtminstone
den lägre undervisningen har också varit att en elev skall ge
sitt svar i form av en fullständig mening
även om ett elliptiskt uttryck vore fullt tillräckligt ur begriplighetens synpunkt.
Uppfattningen om skriften som en norm för talet har hl.a.
lett till att det svenska riksspråksuttalet allt mer närmat sig
skriftbilden. För endast några generationer sedan var avståndet betydligt större mellan skrivna och talade ordformer. Nu
tränger skriftspråksformer fram över allt. Språkvetenskapen
bidrar på sitt sätt till denna utveckling genom att t.ex. i uttalsordböcker i första hand ange s.k. ortoepiska former, dvs, uttalsformer som kan uppfattas som ett läsuttal av ordens skriftbild. Det talade språket närmar sig alltså till den skriftspråksnorm som framstår som en idealform för medlemmar av den
svenska språkgernenskapen. Ur den synpunkten kan man tycka
att det talade språket har blivit bättre.
Men samtidigt har många människor en obehaglig känsla av
att språket försämras. Det tar sig bl.a. det uttrycket att man
bedömer förändringar som försämringar, t.ex. förskjutningar
i ords betydelse eller användning. Man tror gärna att ord har
en egentlig betydelse, och man ser helst att denna inte rubbas.
Man har också en känsla av att ungdomens språk har urartat
att ordförrådet år torftigt och uttalet slappt och sluddrigt.
Denna syn pa ungdomens språk är tydligen ett internationellt
fenomen. Frågan tas upp i hl.a. en nyutkommen statlig engelsk
utredning om modersrnålets ställning i skolundervisningen.
1 dag får skolniyndigheterna i England
liksom förmodligen också i andra länder
höra klagomål från arbetsgivarna
över att ungdomen som kommer frän skolan
inte kan sk riva grammatikaliskt
stavar dåligt
och har allmänt svart för att uttrycka sig.
När man oroar sig över den närvarande situationen ligger det
nära till hands att titta längtansfullt tillbaka, i den tron att allt
var bättre förr. Men i en annan statlig engelsk utredning från
1921 anförs liknande klagomål: det var också då svårt att få
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tag på yngre kontorsanställda som kunde tala och skriva
engelska klart och korrekt.
Samma klagomål —ochändå har utbildningsväsendet expanderat sa kraftigt under de senaste femtio åren. Situationen
borde alltsa egentligen vara bättre idag. Men å andra sidan har
ju också samhället ändrats i stort, så att t.ex. näringslivet nu
ställer förändrade krav på läs- och skrivfärdigheten. Det är
därför svårt att besvara en sadan fråga som om ungdomens
sprak har försämrats. Man kan inte jämföra dåtidens ungdom
med nutidens - själva undervisningens mål och innehåll har
ocksa ändrats radikalt.
1 oron för språkförsämringen finns det också farhågor för
att det moderna språket blir för tekniskt och obegripligt för gemene man. Reaktionen är kanske naturlig i en tid då man ser
en fara i det tilltagande bruket av ett teknokratiskt-byråkratiskt
sprak som kan sprida sig även till områden som tidigare varit
reserverade för en enklare stil. Men bakom kan också ligga
ett annat folklingvistiskt antagande, nämligen att det alltid är
möjligt att uttrycka sig på svenska på ett sådant sätt att vem
soni helst kan begripa
oberoende av ämnets art och läsarens
förkLinskajler.
Det finns alltså i folktron en dröm oni ett enhetligt, standardiserat. oföränderligt språk.

Språk och vetenskap

Vilken syn har då den moderna språkvctenskapen på språket?
De senaste artiondena har gett en väsentligen ny och fördjupad syn på spraket
ur alla tänkbara synvinklar. Denna
bild tränger nu in i de akademiska kursböckerna, nien har väl
kanske inte ännu natt den lägre undervisningen, varken som
lärostoff eller som has för pedagogiska principer. När utvecklingen konimit sa langt kommer troligen också en del av dagens sanningar att i sin tur vara mytförklarade.
Beskrivningen av olika sprak har ytterligare bekräftat vad
lingvister länge vetat men vad som haft sa svårt att slå igenom
i det allmänna medvetandet: det finns inga prinlitiva sprak i
motsättning till civiliserade sprak
alla spraksystem är be45

undransvärt komplicerade och subtila instrument för mänskligt
tal och tänkande. Detta gäller såväl för världens nu existerande
sprak som för deras föregångare så långt tillbaks som källorna
kan föra oss. Språken är typologiskt olika men det finns inget
samband mellan språk och kultur eller mellan sprak och ras
folk med olika kultur kan tala samma språk, och folk med
samma kultur kan tala olika språk. Man kan inte heller längre
vidhålla uppfattningen att vissa språk skulle bättre än andra
lyckas uttrycka abstrakta begrepp. All spräkanvändning baserar sig på ett slags förmåga till abstraktion, som kan tillämpas
efter behov inom olika språkstrukturer.
Varje språk är dessutom så komplicerat att det ännu inte
finns någon uttömmande beskrivning av något enda språks
grammatiska struktur. Man skall inte heller vänta sig att få en
beskrivning av en enskild vuxens hela språkbruk. Liksom språket i sin helhet är också individens språk, hans idiolekt, statt i
utveckling och förändring. Människan har en medfödd förmåga att lära sig språk och behaller i normala fall denna förmåga livet ut. På samma sätt kan språket som helhet ständigt
expandera och anpassas efter nya behov.
Parallellt med försöken att beskriva enskilda språk har man
ökat ansträngningarna för att finna sk. language universals.
dvs, sådana universella drag som utmärker mänskligt språk
över huvud taget. Under detta anar språkpsykologerna ett slags
medfödd spräkförmåga, som skiljer människan från djuren.
Och som kan förklara den lätthet och snabbhet varmed varje
på ett intuitivt
människobarn tillägnar sig sitt modersmål
spontant sätt. (Inom parentes: man kan tänka sig vad som
skulle hända om det vore skolorna som skulle lära barnen att
tala!)
Samtidigt som språkforskningen riktar sig mot det generella
- det mänskliga språkets allmänna egenskaper - har man sa rskilt kommit att uppmärksamma en konstant egenskap: det
levande språket är aldrig stabilt utan alltid varierat, heterogent.
Man märker ibland ett slags folkmyt bland lingvister: innan de
kom till platsen för sina undersökningar fanns där fortfarande
en homogen grupp som talade ett genuint, oblandat språk. Men
någon sådan grupp har man hittills aldrig lyckats påträffa.
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Språket är till sin grundnatur heterogent. Även små isolerade
samhällen företer en intern variation i t.ex. stilvarianter som en följd av t.ex. generationsskillnader, könsskillnader,
skillnader i arbetsfördelning och i externa kontakter.
Inte heller den enskilde individen är stabil i sitt språkbruk.
Varje talare ändrar sitt språk efter olika sociala situationer
och olika ämnen. Men det finns tydligen också vissa mönster
även i dessa skiftningar. Den amerikanske talspräksforskaren
William Lahov har visat hur en individ frän ett slags ohämmat hottenläge kan rikta sitt språk upp emot sin idé om ett
slags språknorm. Denna abstrakta norm kan vara gemensam
för alla inom språkgemenskapen, och man strävar efter att uttrycka den ju mer medveten man är om sitt eget tal i den pågående talprocessen.
Individen har ofta svårt att redogöra för sitt eget språkbruk.
Som sin egen normalform uppger man ofta den form som har
anses finare eller
högre prestige inom språkgemenskapen
genuinare eller korrektare. Detta behöver inte bero på någon
utan är snarare ett uttryck för styrmedveten förfalskning
kan hos den abstrakta språkliga gruppnormen.
Människan har alltså en strävan efter att uttrycka sig enligt
den egna gruppens språknormer eller enligt spräknormen hos
den grupp som man önskar identifiera sig med.
En vanlig föreställning är att det spontana talspråket är
ogrammatikaliskt. Här har Iingvister delat en populär folklig
uppfattning. Denna uppfattning har nog delvis förorsakat att
det dröjt så länge innan studiet av talspräkets syntax kom i
gäng. Man har riiknat med att det spontana talspråket skulle
vimla av ofullbordade och felkonstruerade meningar och andra
felsägningar. Intrycket kan delvis ha förmedlats av svårigheterna att läsa och tolka transkriberad taltext. 1 skrift kan man
ju inte med vanliga tecken återge alla de hetoningar och gränsmarkeringar som spelar en så viktig roll i talet.
Från min egen tid som talspråksforskare minns jag hur ett
centralt ämbetsverk i Stockholm förbjöd vår forskargrupp att
publicera en ordagrann transkription som vi gjort från ett av
dess sammanträden. Dels ansåg man att texten inte var representativ för den höga språkliga standard som man alltid strä47

vade efter att hålla på sina möten. Dels misstänkte man att det
var något fel på vår inspelningsapparatur. Och ändå visade
denna text ungefär samma värden som andra talspråkstexter,
från skilda språk och med skilda typer av talare: c. 75 - 80 %
av alla syntaktiska helhetstyper består av välformade, fullbordade meningar.
Det spontana talflödet karakteriseras av ett slags pågående
korrigerings- eller redigeringsarhete. Man ändrar, lägger till,
stryker, hejdar sig. Sådana redigeringar markerar vi ofta särskilt genom små förändringar i röststyrka och taltempo. Om
man på en transkriberad text tillämpar vissa generella redigeringsregler, skriver om texten så att säga efter talarens egna
intentioner, då kan man nedbringa antalet direkta felkonstruktioner till en obetydlig del av hela textmassan.
Även vårt spontana tal är alltså grammatiskt regelbundet.
Varje människa behärskar i praktiken sitt modersmåls grammatik.

Dialekt och högspråk
Ingen språkgrupp är homogen. Men inställningen till variationen kan växla mellan t.ex. olika samhällstyper. Ett mer hierarkiskt uppbyggt, stillastående samhälle kan kännetecknas av att
gränsen mellan olika varianter och grupper av språkbrukare
man förväntar sig att en talare ur en viss samligger fast
hällsgrupp använder en viss språkform i en viss talsituation
etc. Exempel pä detta har vi idag i det indiska kastsamhället.
Men i socialt rörliga samhällen, t.ex. i de industriellt utvecklade västländerna, har vi en större språklig rörlighet, en större
strävan till spräklig anpassning efter ett prestigeuttal. Detta
sker inte utan konflikter och oro som kanske djupast bottnar
i missförstånd eller otillräckliga kunskaper om förhållandet
mellan det spontana talspråket, t.ex. dialekterna, och det normerade högspraket.
Många tror att dialekter är ett slags urspärad eller förvrängd
form av högspråket.
Många tror att dialekten är ett ofullständigt språk i förhål48

lande till högspråkct
att dialekten saknar motsvarigheter till
högspråkets uttrycksmedel.
Många anbigger dessutom estetiska värderingar och anser
att dialekter är ''fula''. ''grova". "gnälliga'', ''tillgjorda" etc.
Det är naturligtvis svårt att säga vad som är skämt eller allvar
bakom sådant. - Sådana värderingar brukar också ha en viss
geografisk fördelning. Det är tex. vanligt att man avskyr stadsnial och dessutom en dialekt som talas i ens egen omgivning
(av andra än en själv), men att man däremot säger sig uppskatta dialekter i mer avlägsna landsändar, som man gärna
bedömer som äkta och kärnfulla. En undersökning i Sverige
visade t.ex. att målen i de norra och nordvästra landsänclarna
allmänt bedömdes som de mest populära medan man ogillar
skanskan och stockholmskan.
Bakom sadana asikter ligger naturligtvis spräkpsykologiska
attityder. l-lögspråkstalancle föräldrar intar en försvarsattityd
gentemot den dialekt som eventuellt kan förstöra deras egna
barns sprak. Men man vågar vara generös mot de mer eller
mindre avlägsna och därför ofarliga dialekterna. De estetiska
värderingarna kan också vara uttryck för socio-ekonomiska
eller kulturella motsättningar mellan landsändar och även me!ian socialgrupper.
Alla dessa attityder medverkar till den åsikten att högspräket
är den enda legitima språkformen i ett civiliserat samhälle.
Denna tanke har fått ett kategoriskt och auktoritativt stöd i ett
betänkande av år 1970 och gällande den finlandssvenska grundskolan. l)är heter det att i klass tre skall "tydligt och klart
uttal övas" och "dialektala och personliga egenheter bortarbetas". Detta är bokstavligen allt som sägs om dialekter i den 25
sidor långa kursplanen för svenska som modersmål, årskurs 1
till 9. Detta är påfallande med tanke på att cirka hälften av
svenska Finlands skolbarn torde tala ett mer eller mindre dialektpräglai språk som sitt modersmål.
Vad är då sanningen om dialekterna? Dialekterna är inte förvrängningar av högspråket. Det är snarare så att dialekterna
är det primära och att högspråket är en sekundär artefakt som
framarhetats genom arh undraden av sprakvård, språkundervis49

ning samt kulturell och administrativ centralisering. Dialektema har historisk hävd.
För dialekterna gäller detsamma som för språk över huvud
taget: de kan expanderas. Dialekterna kan liksom högspråket
utvidga sitt ordförråd genom lån och nyhildningar. Man kan
uttrycka sig logiskt och sammanhängande på en dialekt, likaväl som ologiskt och osammanhtingande på högspråket. Skillnaderna mellan dialekterna och högspråket ligger framför allt
på ytan: i uttalet och ordhöjningen.
Men högspråkets sociala övertag gör att barn och föräldrar
söker följa skolans riktlinjer. Resultatet blir som regel en
hlandform, ett slags högspråk på regional grund som vi i brist
på bättre term kan kalla "accent". De regionala accenterna
har i stor utsträckning avlöst eller utträngt dialekterna och ersatt dem som regionalt och även socialt särspråk. Resultatet
har blivit att retningströskeln har sjunkit - att de fördomar
som man förut omfattat dialekterna med nu i stället kommit
att riktas mot uttal med regional accent.
Ett vanligt felslut är här följande: En från högspråket avvikande accent utmärker ett lågspråk. Ett lågspråk fungerar
inte lika bra som ett högspråk.
Alltså måste man först lägga bort sin regionala accent för
att sedan fa ett språk som fungerar som ett fullgott kommunikationsmedel.
Ett nära till hands liggande exempel kan illustrera denna
tankegång.
För något ar sedan framfördes i finskspråkig press den
åsikten att inte finlandssvenskan utan rikssvenskan borde göras
till undervisningsspråk i finska skolor. Som stöd anfördes bl.a.
att finlandssvenskan är föråldrad och att finnar som lärt sig
den finlandssvenska språkvarianten har svårt att göra sig förstådda i Sverige. Detta belyser just svårigheterna för lekmän
att skilja mellan en spräkvariants yta, uttalet, och dess inre
uttrycksmöjligheter. Sanningen är den att finlandssvenskan har
en högspraksnorm som utmärkt tjänar som bas för undervisningen i svenska i Finland. Den skiljer sig praktiskt taget endast i fråga om uttalet, "accenten", från det rikssvenska högspråket. Och detta uttal är dessutom jämförelsevis lätt för
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finskspråkiga att lära sig. Man kan alltså då la gga ner mer tid
pä det som är mer väsentligt
ordförrådet och de grammatiska strukturerna.
Uppfattningen att högspräksuttalet är det rätta, det korrekta. sprids framför allt genom undervisning och massrnedia.
Radions och TV:s roll måste särskilt beaktas. På senare tid
har man bade i Sverige och Finland strävat efter att låta även
regionalt färgade röster göra sig hörda i programmen, framför
allt i lokalsändningarna. Men däremot förbehålls vissa centrala
program med vid spridning för röster med oklanderligt högspräksuttal - t.ex. nyhetsprogram, väderleksrapporter och programläsning. Detta underhåller lätt den föreställningen, den
rnyten, att ett normerat högspråksuttal är en viktig förutsättning för mer kvalificerade uppgifter i samhället.
Exempel fran olika håll visar att även tekniskt langt utvecklade länder kan fungera
och fungera bra - utan en genomförd enhetlig språknorm. Det bästa och i varje fall närmaste
exemplet är Norge. Man har ibland beklagat den norska spräkutvecklingen som lett till att man har tva huvudnormer för
norskt riksspråk, bokmål och nynorsk, och dessutom en rad
varianter där emellan. Detta kan leda till extra kostnader för
staten - men har a andra sidan den fördelen att de flesta
norrmän tämligen lätt och enkelt kan uttrycka sig skriftligt på
en sprakform som ligger nära deras eget vardagliga talspråk,
deras dialekt. Och detta gäller utan att det uppstar några svårigheter i kommunikationen på riksplanet, i detta längsträckta
och sprökligt rikt varierade land. Vad som krävs är endast att
lyssnare ackommoderar sig till talarens accent
och accepterar den som ett fullgott uttrycksmedel i ett spräkligt pluralistiskt samhälle.
Ln nackdel med det starka hävdandet av det normerade uttalet är att det skapar osäkerhet inom stora lager av befolkningen. framför allt hos dem som inte är uppfödda med ett
språk som ligger nära högspråksnormen.
En särskilt känslig och utsatt ställning har skolharnen; avvikelser i sprakform kan vara ett socialt handikapp i en klass
- liksom de flesta drag som majoriteten inte hunnit vänja sig
vid. Det finns ocksö en risk för att lärare mäter elevers möjlig51

het till skolframgång efter deras förmåga att lägga sig till med
ett accentfritt högspråksuttal. Men en större socialpedagogisk
räckvidd har den insikten att ett alltför starkt betonande av
högspråket kan skapa en social osäkerhetskänsla hos elever
med accent eller dialekt. Deras spräkform är en del av deras
något som markerar samhörigheten, samursprungsmiljö
manhållningen inom en grupp. En attack på denna språkform
kan samtidigt uppfattas som en kritik av barnets sociala identitet.
Genom dcnna syn på dialekter och accenter kan den socialt
inriktade lingvistiken bidra till att skingra en fördom som
måste ha inneburit en svår belastning för generationer av
svensksprakiga skolbarn. Men nu synes det i stället som om
sociolingvistiken vore på väg att skapa en ny myt, som kan ge
modersmalsundervisningen en n olycklig inriktning. Trots det
vällovliga syftet.

Det språkliga liandikappet

Sociolingvistikcn studerar förhållandet mellan språk och samhälle, eller närmare bestämt förhallandet mellan a ena sidan
språkbruk eller språkliga beteenden och å andra sidan samhällsstrukturen och dess kulturmönster. Vetenskapsgrenen är
ju jämförelsevis ung och i realiteten har man hittills mest
ägnat sig åt vissa mindre, avgränsade fält inom detta vidsträckta forskningsområde. Särskilt stort intresse har man ägnat åt fragor rörande spräkets sociala stratifikation, speciellt
åt fragan 0111 förhållandet mellan sprakbruk och socialgrupp.
Denna forskning har mötts av ett liligt intresse som har
vittnat om högt uppskruvade förväntningar på sociolingvistiken. Det är lätt att se orsakerna till detta: sedan 40-talet har
det i olika länder skett en enorm utbyggnad av utbildningsvilket dock inte gett så imponerande resultat. Till
sektorn
besvikelserna hör det fortsatta stora behovet av hjälpklasser
och specialundervisning och kanske inte minst den fortsatt
socialt sneda rekryteringen till högre studier. Spraksociologin
erbjöd här en möjlighet att komma med lösningar: man ville
visa i vad man utbildningsproblemen bottnade i sprakliga klass52

skillnader, man ville lokalisera svårigheterna och föreslå kompensatoriska åtgärder för barn ur språkligt torftiga miljöer för att på detta sätt bidra till genomförandet av jämlikhet i
samhället, i första hand enligt principen "lika möjligheter åt
alla".
De första resultaten ingav också förhoppningar. Men läget
ser annorlunda ut i dag, cirka tio är senare.
En orsak till detta kan vara att de skolpolitiska målcn i
många lander formulerats skarpare. Men en annan sak är att
kritiken mot de första undersökningarna nu satt in och pekat
på ofrånkomliga brister i fråga om både teoretisk grund och
empiriskt utförande.
Först och främst måste man framhålla att de empiriska undersökningarna länge släpat långt efter teorierna och hypoteserna. Teorierna har haft en stark genomslagskraft; de har gett
efterlängtade förklaringar på språksociala järnlikhetsproblem,
och detta har i sin tur lett till att man villigt förväxlat teorier
med fakta, att man accepterat arhetshypoteser som resultat
frän empiriska undersökningar med ett representativt material.
(entralfiguren i denna teorihildning är Basil Bernstein. en
engelsk spraksociolog, som särskilt sökt analysera hur barn
frön olika familjetyper och sanihällsklasser möter skolan och
hur detta påverkar deras språk, tänkande och anpassning i
samhiillet. Mot sin vilja har Bernstein fatt finna sig i att hans
forskningar anförs som bevis för att det råder en markant
spraklig skillnad mellan medelklass och arbetarklass. Man tror
sig tom. veta vari dessa skillnader består och vad de beror på,
och pa basen av dessa antaganden har man i olika länders skols stem sokt införa ett slags kompensatorisk undervisning för
socialt och språkligt handikappade barn.
Dessa antaganden har eniellertid ån så långe knappast funnit nagot overtygande stöd i empiriska undersökningar. Dessa
har som regel gatt ut pa att möta eventuella skillnader i fråga
om syntax och ordförrad - t.ex. meningslängd, antal hisatser,
antal olika adjektiv - och att dårifran dra slutsatser om den
talandes sprakliga kapacitet. Mätningar av detta slag har mött
stark kritik från olika håll - på grund av ytligheten i valet av
insamhingsmetoder, i valet av sprakliga kriterier samt på grund
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av den godtyckliga utvärderingen av sifferresultaten (t.ex. att
långa meningar skulle vara "bättre" än korta meningar).
Sådana undersökningar har dessutom genomgående varit av
blygsamt omfång, och deras resultat kan under inga omständigheter sägas bekräfta antagandet om markanta skillnader i
språkförmågan mellan barn ur olika samhällsklasser. Desto
farligare och onödigare är det då att man t.ex. i de anglosaxiska
länderna sökt införa en s.k. konipensatorisk undervisning som
skulle bota frän de påstådda men inte bevisade bristerna. Detta
förfarande är snarast ägnat att ytterligare inpränta i folkmedvetandet myten om de språkliga klasskillnaderna. myten om en
sprakbarriär som ett hinder till uppnåendet av jämlikhet i samhället.
En särskild fara ligger däri att teorin på sätt och vis ger
hemmen, och särskilt modern, ansvaret för barnets misslyckanden. Barn som växer upp i en s.k. språkligt torftig miljö kan
genom ett sådant resonemang
inte hävda sig intellektuellt
kan skolan nier eller mindre avsäga sig ansvaret för dem. Detta
kan skapa oro och komplex hos många mödrar. Vad teorin
förbiser är att hemmet och modern bara är ett par av de många
faktorer som bidrar till barnets utveckling och anpassning i
samhället, och att det ändå trots allt är skolan som har huvudansvaret för denna utveckling och som maste utforma sin verksamhet så att den möter barnets behov och möjligheter. Barnen
behöver undervisning, inte kompensatorisk undervisning.
Bakom detta resonemang ligger kravet på ett erkännande av
det språkligt och kulturellt pluralistiska samhället. Språket är i
alla samhällen heterogent. differentierat, varierat. Det gäller
även för skolan och undervisningen att inse detta, att komma
bort frän det alltför starka kravet på ett normerat språkligt
uppträdande i alla situationer.
Vad skolan i första hand kan och bör göra är att mer anpassa sin undervisning efter barnens förutsättningar. Det är
viktigt för läraren: särskilt i de lägre stadierna, att känna till
både i dess egenskap av specifik
och förstå barnens kultur
barnkultur och som en socialt differentierad kultur. Nästa steg
blir att integrera barnens egen värld i undervisningen. Däri
innefattas respekt för barnets yttre spräkform: dess dialekt eller
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accent eller stil. Men däri innefattas också hänsyn till den bild
av verkligheten, speciellt av samhälisförhållandena, som barnet
för med sig från sin hemmiljö, inklusive de semantiska mönster
som denna verklighetshild är lagrad i.
En vidgad undervisning om språkets varierade former kan
också bidra till att skingra de myter om språket som folktro,
undervisning och språkforskning tillsammans skapar och underhåller.

Denna artikel återger författarens installationsföreläsning när
han tillträdde professuren i svenska språket och nordisk filologi vid Åbo Akademi.
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Radio- och TV-språket: ett mönster
för aflmänspråket?
Av Erik Olof Berg! ors

Är språket i radio och TV ett mönster för svenska folkets sätt
vårt språk
medvetet eller omedvetet
att tala? Rättar vi
efter det tal vi hör i etermedierna? Frågan har ställts flera
gånger under detta endagssymposium [jfr s. 621. Jag tror att
den allmänna uppfattningen är att vi påverkas starkt av eterrncdiespråket -. både av hallafolkets och av övriga medverkandes språk.
När utjämningen av dialekterna kommer på tal, tycks de
flesta mena att först radion och sedan TV-n har spelat en stor
roll. De har varit de viirsta bovarna i dramat säger många som
anser att dialekterna är värdefulla och bör bevaras. Men låt OSS
se på hur stor Sanning som ligger i detta. Har etermediespråket
verkligen haft den nyckelroll för dialekternas upplösning som
folk tillskriver det, eller är det andra faktorer som har lika
stor eller större betydelse?
För att kunna besvara den frågan bör vi först något beröra
orsakerna till att vi har en skillnad mellan dialekter och riksspråk. Jag erinrar då först om att dialekterna har utvecklats
ur det språk som har talats i vårt land sedan urminnes tid. De
är direkta arvtagare till fornspråket. Så småningom växte ett
skriftspråk fram på grundval av vissa dialekter, de i östra Sverige, främst i östra Mälardalen. Skriftspråket är alltså ett språk
i andra hand. Det är ett centralspråk skapat för bl.a. kyrkans,
kungamaktens, förvaltningens och domstolarnas behov. Detta
skriftspråk fick efter hand fasta normer i fråga om stavning
och formsystem. 1 riksskriftspråkets kölvatten växte ett rikstalspråk fram med ett formsystem som rättar sig efter skriftspräket och ett uttal som strävar efter att följa läsuttalet, dvs.
det uttal som tillämpas vid uppläsning av skriven text. Jag vill
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gärna betona strövar efter, för det är helt klart att det bara är
i vissa språksituationer som man har behov av att "tala som
en bok". 1 andra situationer vill vi bruka vad vi ofta karakteriserar som ett "naturligt" uttal, dvs, ett uttal som ligger närmarc ett områdes dialekt(er). Jag kan åskådliggöra det som jag
nu har sagt med att säga att i mitt eget tal finns en variation
mellan läsuttalet flickor med tunt 1 och med tydligt o i ändelsen och det "naturliga" uttalet flicker med tjockt / och ett
slappt uttalat e i Indelsen.
Om vi verkligen har ett riksta/språk kan diskuteras. Menar
vi med rikstalspråk ett för hela landet enhetligt talspråk, så
maste vi förstås konstatera att något sådant inte finns.. Vi får
nöja oss med att säga att vi har ett svenskt talspråk där formsystemet är gemensamt, och i stort sett även ordförrödet, men
där syntax och framför allt uttal växlar starkt regionalt och
socialt och dessutom beroende på talsituationens krav. Talspraket är med andra ord långt ifrån så normhundct som skriftspråket. 1 stället för rikssprIk använder många termen standard.wprak för detta talspråk. För att beteckna varianter av
standardspråket som har ett mer eller mindre starkt inslag av
lokala dialekter kan man tala om lokala eller regionala standardspräk.
Att dialekterna utjämnas innebär att ordförradet, forrnsystemet och uttalet föriindras. Ord för föremal, arhetsmetoder
mm., som det inte längre finns bruk för, glöms bort. Andra
ord ersätts med riksspraksord, och vidare tränger hela uppsättningen av ord för nya företeelser in också i dialekterna.
Om dialekten är stark, inlemmas lånen i det dialektala systemet. De antar dialektens uttal och höjning. Pojkar i Älvdalen
i Dalarna som spelar ishockey lär tala Olfl puttjin 'pucken' och
rinttjin 'rinken'. 1 rättviksmålet får även lånord dativändelse i
likhet med arvoden. Jag har hört kai éno dat.sg. 'kaféet' (efter
mönstret dat.sg. kneno 'knäet') och rekvisisjono,n dat.pJ. 'rekvisitionerna'. Men i längden torde inte dialekterna kunna uthärda anstormningen av nyord, utan dessa bidrar till att dialekten ändrar karaktär och närmar sig standardspråket. Vissa
delar av formsystemet försvinner lätt, andra böjningsformer
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tycks kunna behållas längre. 1 fråga om uttalet verkar det som
om vissa ljud uppfattas som "grova" och därför mer eller
mindre medvetet bortarbetas. Karl-Hampus Dahlstedt har påpekat i "Folkmål som klasspråk. Ett samtal om dialekt ur
språksociologisk synpunkt", ett samtal som han fört tillsammans med Ulf Teleman (i: Teleman—Huitman, Språket i bruk,
1974) att den norrländska förmjukningen i t.ex. myttje och
tyttjer, bättjin och söttjin hör till dessa grova drag (s. 140). Det
stämmer med min iakttagelse som gäller en leksandskarl, född
1903, som genomgående talar utpräglat mål men ofta säger
,nyckå i stället för ett väntat myttjå. Men hur det dialektala
uttalet förändras i detalj vet vi faktiskt mycket litet om.
Dialektutjämningen innebär således att dialekten byts ut
mot standardspråk i större eller mindre utsträckning. Detta
standardspråk har ofta en lokal prägel i fråga om ordförråd.
höjning och uttal. 1 synnerhet gäller detta s.k. prosodiska drag,
framför allt ordmelodi - dvs. "akut" och "grav" accent
och satsmelodi. Dessa drag dröjer längst kvar i talet, även när
folk flyttar till andra delar av landet. Det är på dem man kan
lära sig att avgöra var folk kommer ifrån.
Vad är det nu som gör att folk ändrar sitt sätt att tala, att
de överger dialekten och ersätter den med någon form av
standardspräk? En orsak är att dialekten avviker så starkt från
standardspräket att man vid samtal med människor från andra
bygder inte kan göra sig förstådd på sin dialekt. Man tvingas
då tala standardspråk. Det finns omraden där svarförståeliga
mål fortfarande lever, t.ex. Norrbotten, norra Västerbotten,
delar av Jämtland och Härjedalen, övre Dalarna och Gotland.
Där finner man tvåspråkiga, hidialektala personer. som talar
standardspräk med främlingen och dialekt med bygrannen.
Ett annat och vanligare skäl till byte av språklig kod är att
man inte vill väcka uppmärksamhet genom att använda ett
språk som avviker från omgivningens. Många människor är
mycket känsliga på den punkten. Och inte sällan blir den
språkligt avvikande utsatt för spe och föremål för åtlöje. På
det området är intoleransen ofta mycket stor, även om det anses att förhållandena är bättre nu än förr. Det gäller främst
barn och ungdom men säkert också vuxna i långt större ut58

sträckning än man har klart för sig. Det sociala trycket är en
mycket stark pådrivare när det gäller skifte av språklig kod.
Det framgår klart av svaren på en frågelista gällande övergång
från dialekt till standardspråk som Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala har sänt ut.
Dessa två huvudorsaker till kodhyte har verkat vid de förändringar av samhällsstrukturen som har ägt rum under det
senaste århundradet, särskilt starkt efter andra världskriget:
övergången från hondesamhälle till industrisamhälle och flyttningarna från landsbygden till städer och industriorter. Vissa
svar på den tidigare nämnda frågelistan vittnar om att just
bytet av arbetsplats också har medfört byte av kod. 1 andra
svar anges genomgången av en högre skola som orsaken till
övergång till standardspråk. När man började i realskolan i den
närbelägna tätorten, upphörde man att tala dialekt.
Det som jag nu har nämnt torde vara de viktigaste orsakerna
till att clialekterna byts ut mot någon form av standardspråk.
Språket brukas i umgänget människor emellan, och det är ekonomiska och sociala förhållanden som har varit grunden till de
språkliga förändringarna. Med radion och TV:n umgås man
inte. Etermedierna tvingar inte folk till kodbyte. De spelar en
annan viktig roll i sammanhanget: de tillhandahåller ett mönster för den som har behov av att byta kod. Samma uppfattning
av radions och TV:ns betydelse för kodhytet har KarI-Hampus
Dahlstedt framfört i det "samtal" med Ulf Teleman som jag
tidigare refererat till (a.a. s. 135).
Mönster för det talade språket har funnits även tidigare:
kyrkans, förvaltningens, domstolarnas och - särskilt från
mitten av 1800-talet
skolans språk. Ökad läsförmåga och
höjd folkhildning efter den allmänna folkskolans genomförande
har lett till en centralisering av det talade språket. Det religiösa
språket var lätt tillgängligt under den starka kyrksamhetens
tid. Det dialektala ord- och frasförrädet ger ocksis många
exempel på lån från det språk som hördes från predikstol och
altare. Ett av dem är leksandsmålets lär r'alét 'göra färdigt
arbetet', där r'alét är en förkortning av latinets valete 'faren
väl' som ingår i uttrycket predika va/etc 'avskedspredika'.
Valét i betydelsen 'sista gången, avsked, farväl' förekom i äldre
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tiders vardagsspråk (enligt A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska
språket, 1850-53). Men allmänt kan sägas att de nämnda
mönstren inte hade så stor möjlighet att påverka allmogens
språk. De var endast tillgängliga i korta etapper eller under en
begränsad tid av människans liv. Först med radion och längre
fram TV:n fick vi ett mönster som är tillgängligt många timmar dagligen och som därför är mycket mera verkningsfullt.
Som det sägs i det programblad. som har sänts ut inför dagens
symposium, hade de första radiomännens språk en tydlig förankring i det bildade huvudstadsuttalet, och den språktraditionen har huvuddelen av efterföljarna inom etermedierna fört
vidare. Det mönster som radio och TV tillhandahåller är i
stort sett centralspråkligt.
Är ett sådant mönster till alla delar lämpligt? Ger det den
riitta vägledningen vid ett kodhyte? Man kan ju också fråga
sig om kodhyten äger rum i så stor utsträckning nu för tiden.
Den arbetskraft som flyttar till tätorter eller som pendlar mellan bostad på landsbygden och arbetsplats i tätort, talar den
över huvud taget dialekt numera? Har inte dialekterna försvunnit? Nej, så långt har det inte gått ännu. På många håll
talas fortfarande ganska utpräglad dialekt. Och då dialekten
har utjämriats, har resultatet härav ofta blivit ett språk med
betydande inslag av dialekt, ett språk som fortfarande ligger
ett långt stycke från det centralspråkliga mönster som radio
och TV ger. Även en övergång från en sådan utjämnad dialekt
till centralspråket utgör ett verkligt kodhyte.
Vad innebär ett dylikt kodhyte för individen? De flesta människor torde kunna lära sig endast en kod så väl att de behärskar den fullständigt. Det gäller för invandrare som byter språk,
och något motsvarande torde gälla också för dem som byter
dialektal kod. Den dialekt eller det dialektfärgade lokalspråk
som man har lärt sig som barn och utvecklat vidare under
uppväxtåren är sannolikt det språk man behärskar bäst. En
lärare i Mora kallade i en diskussion elevernas dialekt för
"upplevelsespråket". Det tycker jag är en träffande benämning. Därmed menade han att dialekten är det språk som man
kan tolka sina upplevelser och känslor med. Det är det språk
man känner trygghet i. Tvingas man att lämna det, så förlorar
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man också rätt mycket av möjligheten att uttrycka sig lätt,
snabbt och naturligt.
Kodhyten hör alltså helst undvikas. Kan individen inte få behålla sin kod oförändrad, bör ändringarna vara så små som
möjligt. Kan eterrnedierna göra någonting för att hjälpa till
med detta? Vad det främst gäller är att söka åstadkomma en
attityclförandring. Svenska folket måste få klart för sig att det
finns många skilda sätt att tala på och att alla har samma berättigande. Det finns t.ex. inga "fula" dialekter. Många byter
ju till centralsveriskt idiom därför att de tror att de talar fult
och att centraisvenskan är vackrare. Men hur går man till väga
för att nå fram till en sådan attitydförändring?
Något genomtänkt förslag till åtgärder är jag givetvis inte beredd att lägga fram. Jag tror inte att det är särskilt lätt att
tänka ut vad som kan vara till nytta och som samtidigt går att
genomföra. Det må ändå tillåtas mig att redogöra för några av
mina funderingar kring ämnet. De kan kanske bilda utgångspunkt för en diskussion. Jag kan tänka mig radio- och TV-program där problemet lokalspräk kontra centralspråk diskuteras
och där man med konkreta exempel klargör att lokalspråken
gott kan hävda sig gentemot centralspråket. Som sådana exempel kan bl.a. nämnas ord och uttryck som betecknar mänskliga
egenskaper och relationer människor emellan. Dialekterna har
många dylika med en uttrycksfullhet och variationsrikedom
som centralspråket inte når upp till. Intresset för vara dialekter
har okat starkt bland allmänheten. Några lokalradiostationer
har knutit an till detta och i samverkan med dialektarkiv gjort
program som presenterar dialektinspelningar. Men några program med det innehåll som jag nyss antydde har inte gjorts
ä nn ii.
Mot bakgrunden av det som jag sagt om den stora variationen inom det talade språket i landet är det naturligtvis också
otillfredsställande att etermedierösterna i så stor utsträckning
representerar centralspråket. Det borde i stället vara så att rösterna speglade den lokala variationen i svenskt talat språk.
Mönstren borde vara mer skiftande, så att lyssnarna lärde sig
att det är tillatet att tala pa många olika sätt. Sådana mönster
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skulle verksamt hjälpa till att åstadkomma en attitydförändring. 1 den mån jag har haft tillfälle att lyssna på lokalradion,
har jag tyckt mig märka att inslaget av röster med lokal prägel
är ganska stor där. 1 fråga om riksradion och TV:n kan jag
förstå att det är svårt att tillgodose behovet av idiomvariation
vid rekryteringen av hallåfolk och medverkande i programmen.
Men något bör kunna göras. Problemet bör diskuteras och de
ansvariga göras medvetna om vikten av mer varierade språkliga mönster.
Det är nödvändigt att alla goda krafter medverkar, så att
målet till slut kan nås. Målet är tolerans mot oliktalande, en
tolerans som gäller både lokalt och socialt betingade variationer i språket.

Artikeln återger ett föredrag som författaren höll vid ett
symposium med temat "Språket i radio och TV" i Umeå
1980.
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Språket mellan myndigheter och
människor
Av Margareta Westman

För att kunna diskutera problem i samband med språklig
kommunikation i verkligheten måste man ta hänsyn till en
mangd samverkande faktorer av olika art. Den vanliga språkvetenskapen ger knappast full kompetens att behärska alla faktorer. 1 det följande vill jag ändå försöka fixera några av de
problem som finns i de språkliga kontakterna mellan myndigheter och människor.
1 umganget mellan myndigheter och människor kan de yttre
medierna skifta och förfinas, men det är språket som är kärnmediet, det är genom det som själva kommunikationen sker.
Det som bestämmer vilken form av språk som kommer till användning är de faktorer som brukar sammanfattas i termen
språksituationen: förhållandet mellan sändare och mottagare,
meddelandets amne och syfte samt sändarens attityder till hela
situationen (mottagarens attityder till ett meddelande kan inte
påverka texten som sådan men da remot självfallet hans egen
läsning och uppfattning av den). Syftet med meddelandet kan
i sin tur bestämma valet av yttre medium. Därtill tror jag att
man hör räkna med vanans makt, eller med ett annat ord:
traditionen.

Det myndiga språket
Den språksituation som länge har rått mellan myndigheter och
människor kännetecknas av att huvuddelen av strömmen av
meddelanden har varit enkelriktad. Det är myndigheterna som
har talat om för människorna vad myndigheterna vill, anser
och tänker göra. Därmed är det också myndigheterna som har
angivit tonen och bestämt den språkliga formen i kontakterna
63

med allmänheten. Den viktigaste arten av myndighetsspråk är
det skrivna språket, det har störst räckvidd och det har också
en mönsterbildande effekt på olika typer av talat myndighetsspråk.
Vissa tydliga sociala drag är ofrånkomliga i de flesta av de
speciella situationer som uppstår mellan myndigheter och enskilda människor. Den enskilda människan är principiellt svag i
förhållande till myndigheter. Myndigheterna kan lagga makt
bakom sina ord, och vad myndigheterna säger uppfattas som
något fast och bestämt just därför att det är myndigheterna
som säger det. Därmed har också myndigheternas språkliga
egenheter kommit att fungera som särskilda tecken på makt
och på att det som sägs är orubbligt. Denna rent språkliga
myndighet har också andra, enskilda och grupper, kunnat lägga
sig till med när de vill verka särskilt oemotsägliga. Myndighetsspråkets myndighet är nog alltså snarare en funktion av att det
språket används av just myndigheter än av att det språket i
sig skulle ha sådana karakteristika.
För att bryta niyndighetsspråkets myndighet är nog enda
vägen att så mycket som möjligt avkarakterisera det, dvs.
närma det till allrnänspröket. Annars kan man vanta sig att det
bara utvecklas ett nytt myndighetsspråk. Men att genomföra en
sådan förnyelse kan bli besvärlig, i synnerhet på de områden
där rnyndighetsspråk av hävd har varit allenarådande. En positiv följd om myndighetsspråket bleve mindre myndigt skulle bli
att komniunikationen åt andra hållet, från människor till myndigheter, med stor sannolikhet skulle fungera mycket bättre.
Intressant i det här sammanhanget vore att undersöka språkformens inverkan på människors attityder till myndighetsmeddelanden, oavsett den verkliga innebörden. Eller för att formulera problemet mer generellt: Hur påverkas mottagarattityden i en bestämd situation av olika förhållanden mellan innebörd och språklig form hos ett meddelande?

Det svårbegripliga språket
Myndighetsspråket, den offentliga svenskan, kan också betraktas från ett annat håll. En utbredd och ofta omvittnad er64

farenhet är ju att det språk som myndigheterna använder är
svårförståeligt eller till och med obegripligt. Klagomålen är
många och de som inte bryr sig om att klaga kanske ännu fler.
Det finns otaliga exempel på offentliga skrivelser och texter
som är nästan ogenomträngliga. Själva ohegripligheten i visst
myndighetsspråk har också kommit att uppfattas som ett uttryck för maktspråk: "Det är skrivet på det här sättet för att
jag inte skall kunna säga vad jag tycker" är antagligen en rätt
vanlig reaktion.
Det är klart att svärbegripligheten hos myndighetsspräket
till viss det beror på att de skrivande tjänstemännen inte alltid
behärskar de språkliga uttrycksmedlen särskilt va 1. Man uttrycker sig onödigt krångligt och abstrakt. Det är inte lätt att
skriva enkelt.
En annan förklaring ligger i att myndigheternas verksamhet
sträcker sig över så vida fält och så många fack. Det blir därför ganska ofta starka inslag av fackspråk och facktermer i
myndighetsspråket. Men utom att myndigheterna utnyttjar
fackspråk från olika områden när de verkar inom de områdena, så har det också utvecklat sig särskilda fackspråk för
själva myndighetsutövandet. Dit kan hänföras t.ex. lagspråk
och kanslispråk och kanske också nyare arter av planerarspråk
och beslutarspråk.
Men om nu dessa utomstående fackspråk och de särskilda
myndighetsfackspråken präglar det offentliga spraket i så hög
grad att det kan bli nära nog obegripligt för alla som inte är
fackkunniga eller vana förvaltningstjänstemän, då når inte
meddelandena fram till andra människor.
Jag tror att dessa problem bör angripas på flera plan. Det
behövs rent praktiska åtgärder, bl.a. i form av handböcker
och utbildning. Här finns också en hel del redan gjort.
En viktig början utgör Erik Wellanders Kommittésvenska
(ursprungligen SOU 1950: 25; omtryckt i Svenska språknänindens skriftserie 1974). Direkta handledningar för lagspråket är
två PM från statsrådsheredningen, Språket i lagar och andra
författningar 1967 samt Några riktlinjer för författningsspråket
1979. Svenska språknämnden har givit ut Offentlig svenska
en textbok 1975 och tillsammans med dåvarande personalut3 - Tankar om spraket
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bildningsnämnden (nu SIPU) studieboken Att skriva bättre
offentlig svenska 1977.
Vidare bedriver man sedan flera år undervisning i svenska
för skrivande tjänstemän på olika centrala myndigheter och
inom kommun- och landstingsförhunden. Svenska språknämnden engagerade sig tidigt i sådan verksamhet, drev kurser och
granskade offentliga texter. Vid sidan av språknämnden arbetade egentligen bara enskilda eldsjälar på området. Men på senare år har på olika myndigheter anställts språkkunnigt folk;
på statsrådsheredningen finns sedan 1976 språkexperter anställda. Vårterminen 1978 startade institutionen för nordiska
språk vid Stockholms universitet en tvåårig utbildningslinje
för språkkonsulter och alltfler mer traditionellt skolade språkvetare intresserar sig för området.
Vid flera tillfällen har språknämnden föreslagit att språklig
skolning införs som ett obligatoriskt moment i högskoleutbildningen av grupper som jurister, tekniker, läkare, ekonomer,
samhälisvetare etc. och behovet har utretts av UHÄ, i rapporten Högskoleuthildning och modersmålstrLining (UHÄ-rapport 1979: 20).
Men även om de som skriver får mer språklig träning och
andra praktiska åtgärder sätts in. finns det åtskilligt undersöknings- och utvecklingsarbete att göra. För att man skall få
grepp om problemen med det svåra myndighetsspråket krävs
grundliga analyser av vilka språksituationer som gäller för
olika typer av offentliga texter. Man maste söka finna de typiska genrerna, och vilka villkor som gäller för dessa genrer.
De frågor som måste ställas för varje situation är: Varför
skrivs detta meddelande? Vem är sändare? Vem är det avsett
för? Är språket sådant att mottagaren kan förstå meddelandet? Den sista frågan tar upp det svåra problemet med vad
"förståelse" är. Det problemet är ett djupare och större problem än det som studeras i gängse läsbarhetsforskning, vilken
i och
snarast avser den rent tekniska avläsningen av en text
för sig viktig nog.
Förståelse studeras med olika utgangspunkter bl.a. inom pedagogik, psykologi, artificiell intelligens. Men det är viktigt att
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också språkvetare arbetar med sådana problem. Det finns annars risk för att de rent språkliga aspekterna avfärdas som
triviala. Vi behöver alltså få mer kunskap om hur förståelse
genom språkliga medel går till. De gängse undersökningsmetoderna av ord- och textförståelse ger inte alltid pålitliga resultat.
Det finns också några språkvetenskapliga projekt i Sverige
som tar upp språklig begriplighet. Projektet Svenskarna och
deras ord vid Göteborgs universitet har avkastat slutrapporten
Studier över ordförståelse (Cassirer 1977). En större undersökning av hur ord som är vanliga i samhiillskommunikationen
blir förstådda utförs av 011e Josephson vid Stockholms universitet och beräknas föreligga 1982. 1 det projektet skärskådas
olika faktorer som har betydelse för ords begriplighet.
Men även om nian här kommit en hit på väg, så återstår
nivcket. Texter hestar inte av isolerade ord. Ett annat grepp
prövas därför i undersökningen Begriplighet i medhestämmandelagen som utförs av Britt-Louise Gunnarsson vid Stockholms universitet. Där är utgangspunkten en pragmatisk analys av grundtexten som har lett till genomgripande omskrivningar vilka prövas i experiment. Även undersökningen Begriplighet i verksamhctsherättelser. som utförs av Ulla Eliasson
vid Stockholms universitet kan ge nyttig kunskap även om det
här inte är fråga om egentligt myndighetsspråk.
Men vi behöver fler undersökningar av hur olika språklig
uppbyggnad av talade och skrivna meddelanden formar människors uppfattning av innehållet, för att på så vis öka våra
insikter i hur språklig förståelse går till.
1 fraga om mottagarna tror jag att det är orimligt att räkna
mcd att alla människor skulle kunna förstå alla myndighetstexter. Däremot tror jag att man genom att undersöka språksituationerna och paverka spraket skulle kunna fa många fler
att förstå mycket mer. Med dessa förutsättningar diskuteras i
det följande tre standardsituationer där myndigheterna vänder
sig till människorna.
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Situation 1 (lagtext och annan författningstext)
Det är den situation då medborgarnas skyldigheter och riittigheter klargörs. Det sker i lagstiftning, genom lagar och andra
författningar. När den vanliga människan kommer i kontakt
med sådana texter är de bakomliggande besluten redan fattade.
Lagtexter är inga diskussionstexter. De skall i princip tjäna
naturligtvis kan de diskusom rättesnören och anvisningar
teras, men sällan vid det tillfälle då texten blir aktuell för den
enskilde. Lagtexten skall också vara av den karaktären att den
kan användas upprepade gånger. Den skrivs för framtida situationer, vilket gör att kraven på tydlighet, utförlighet och uttömlighet är särskilt stora. Det principiella språkliga dilemmat
med lagtexter är att människor måste rätta sig efter vad som
sägs i lagarna samtidigt som åtskillig lagtext är skriven så att
de flesta medborgare har stora besvär att tillägna sig innebörden.
Det är naturligtvis naivt att tro att folk sitter och läser lagar
och andra författningar, men poängen är att om någon vill ta
reda på vad lagen säger på en viss punkt, så kan han alltför
ofta inte förstå det språk som används i lagtexten. Själva
sprakformen kan antas hindra många människor frän att förstå innebörden i olika bestämmelser. Åtskilliga lagar, förordningar. förarbeten och kungörelser behandlar visserligen mycket komplicerade förhållanden. Men det inträffar också att
även rätt enkla saker uttrycks komplicerat.
Eftersom medborgarna har kravet på sig att lyda lagarna
och eftersom man inte kan anföra okunnighet om lagens innebörd som förmildrande omständighet, är (len språkliga svårtillgiingligheten hos lagtexter ett problem. Det finns åtskilliga
vittnesbörd om att sådana texter är "svåra", och de återkommer ständigt. Det är för övrigt många grupper av medborgare
som har svårt att tolka lagtexter.
Vårt nutida lagspråk fyller nog en av sina funktioner någorlunda väl, nämligen som kodifiering av hur de rättsliga myndigheterna skall handla gentemot medborgarna och av hur
myndigheterna skall se till medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Men den andra huvudfunktionen, som upplysnings68

medel för människorna själva om vad de får och inte får göra
och vad följderna kan bli, den funktionen fyller lagtexterna
antagligen sämre. Problemet blir då följande: Kan myndigheternas egna krav på lagtexterna över huvud taget förenas med
medborgarnas krav i en och samma språkform?
En självklar svårighet ligger i huruvida det är möjligt att
precisera alla de enskilda människornas krav på en fungerande
språkform. Redan att formulera och precisera myndigheternas
krav fordrar åtskilligt arbete, men att i samma utsträckning
precisera de mångas krav är knappast möjligt. På den punkten
måste man söka sig fram med mera breda erfarenhetsmässiga
metoder som är öppna, dvs, har inbyggd beredskap till förändring. Jag tror att det är vanskligt att jämka mellan (relativt)
klara och precisa krav å ena sidan och diffusa, outtryckta krav
å andra sidan. Även om man anser de senare minst lika beEtt sådant
rättigade är det svårt att veta när de är uppfyllda.
försök att skifta perspektiv görs dock i den nämnda undersökningen av medbestämmanclelagen.
Trots svårigheterna tror jag att utgångsläget i fråga om författningsspråket är gynnsamt av en anledning. Det språket har
en någorlunda enhetlig och väl utarbetad form. Det finns en
grund, ett system av fasta konventioner att utgå från. För att
man på den grunden skall kunna komma fram till mer genomgripande omformningstekniker krävs dock samarbete mellan
jurister och språkvetare och kanske också pedagoger och sociologer. (Ett första steg till sådant samarbete har tagits i det
nämnda lagspråksprojektet.)
Rent språkligt eller textligt kan man da•rvid tänka sig en
förändring av själva lagtextkonventionerna. Kunde man redan
i de centrala lagtexterna inleda med en sammanfattning på
"enklare" språk som följs av den detaljerade, utarbetade författningstexten? Eller skulle detta endast leda till en klyvning
av författningsspråket i en mera allmän typ och en mera speciell, som ohämmat kan utveckla sig till att enbart fylla myndigheternas egna krav?
För närvarande diskuteras lagspråket rätt livligt bland de
ansvariga, och i statsrådsberedningen språkgranskas nya författningar. Men forskning och utveckling skulle behövas även
för myndighetsspråk i andra situationer.
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Sitiiatioii 2 (ärende mellan en myndighet och en enskild)

Detta är den situation da den enskilda människan har något
ärende ihop med en myndighet. Det kan gälla manga olika
slags ärenden och det kan gälla myndigheter pa olika nivaer.
rendena kan röra taxering. underhåll. skolpliktighet. körkort, pension etc. etc. Det karakteristiska för sadana situationer är att ärendet direkt angår den enskilda människan i hennes liv.
Stifta spraksituationen innebär vanligen att den enskilde
underrättas om ett beslut eller att han blir ombedd att klargöra vissa förhallanden. Men trots att mottagaren är en bestämd person är ända sprakformen i meddelanden av denna
typ ofta dåligt anpassad efter adressaten. Det är för övrigt just
i den här situationen som det finns ett par mycket viktiga regler i det svenska förvaltningssvstemet som kan bli till rena
pappersrcglcr om inte sprakformen beaktas. Bada reglerna rör
den enskildes rött gentemot myndigheterna.
Den ena innebär att den enskilda människan har rätt att få
reda pa och yttra sig över Linderlagct till ett beslut innan beslutet har fattats, om detta beslut kommer att bli ofördetaktigt
för honom. Det dr (len regel som faktiskt kallas regeln om
kommunikation. Den andra regeln är rätten att överklaga
ogynnsamma beslut som gäller en själv. Det är hesvärsrätten.
Den enskilde skall alltid upplysas om de hör rättigheterna. Det
sker ocksa, men det sker ofta i en sådan form, med sådana
formuleringar, att åtskilliga människor inte för innehållet klart
för sig. Formellt sett har da den enskilde underrättats om sina
möjligheter, men i verkligheten kan han förbli lika ovetande
som tidigare.
Att folk faktiskt inte alltid förstör skrivelser som är riktade
till dem. framgar ocksa av att det inte är helt ovanligt att människor övcrklagar beslut som i själva verket är fördelaktiga för
dem.
En förklaring till att tom, den sortens meddelanden som är
direkt avsedda till skydd at den enskilda människan, oavsett
spräklig utbildning och träning, kan få en sa daligt anpassad
sprakform, kan man kanske finna om man undersöker sprak70

situationen noggrannare. Vem skriver tjänstemannen för? Den
mest patagliga läsaren av hans alster är ofta nog inte den eller
de personer som skrivelsen riktar sig till och handlar om utan
hans överordnade och kolleger. Det är kanske en normal social mekanism. Det är svärt att föreställa sig och försöka meddela sig med nägon som man aldrig hör eller ser. Finns det dö
andra lasare eller ahörare tillgängliga, är det antagligen rätt
naturligt att man tar större hänsyn till dem.
En annan liknande faktor som verkar i samma riktning är
den som gör att mänga beslut och skrivelser i stora delar ordagrant foljer den författning.stext de grundar sig pa. Den enskilda manniskan far brev frän myndigheter fulla med utomordentligt krangliga pensions- eller taxeringsbestämmelser som
hamtats direkt ur författningstexter. Den handläggande tjänstemannen har kanske inte vagat skriva om och förklara bestämmelserna av osäkerhet och rädsla för att tolka dem fel. 1 sak
görs dock en tolkning, ett beslut fattas, men grLinderna för
beslutet förklaras inte pä vanligt sprak, författningstexten översätts inte.
Det är dock inte bara lagtexter och fö rfattningstexter som
pä det har viset far följa med länga vägar i myndigheternas
sprak. När ett ärende skall behandlas är det rimligt och vanligt
att den som har hand om det ser efter hur liknande ärenden tidigare har behandlats. Och när ett ärende sköts som det brukar
skotas är det begripligt att ocksö formuleringarna följer med.
Det kan till och med finnas mallar för hur de vanligaste skrivelserna skall formuleras. Pa sö vis kan södana formuleringar
som fLingerar bra inom verk och myndigheter upprepas manga
ganger i skrivelser till vanliga människor, fast de aldrig har
fungerat bra i den kommunikationen. Sadana meddelanden
fyller alltsä sin uppgift i den mer speciella spräksituationen,
att förmedla kunskap frön tjänsteman till tjänsteman. Men de
fungerar sällan lika bra i den andra spräksituationen, där det
gäller att tala om för en osakkunnig hur sakerna star för hans
del.
En konsekvens av att myndighetsspräket är så särpräglat
även i meddelanden till vanligt folk är att den enskilda människan kan känna sig tvungen att efterbilda detta språk när
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hon vill komma till tals med myndigheterna. Ofta nog kan
detta mönstertvång leda antingen till att hon inte alls vågar
yttra sig eller också till att hon yttrar sig på ett krystat och
tillkrånglat språk utan att kanske lyckas säga det hon menar.
Jag tror att detta tvång att följa ett mönster är ganska starkt
och att det är ännu ett skäl att söka metoder för att ändra
språket på myndighetssidan i den här sortens språksituation.
För att verkligen kunna förbättra kommunikationen mellan
myndigheter och enskilda människor så att språket mera anpassar sig efter människorna utanför förvaltningen, tror jag
att man måste se skrivandet som en del av själva arbetet hos
myndigheterna. Mycket av arbetet sker i språklig form. För
att den formen skall kunna ändras måste arbetet ändras. Eller
omvänt: ändrar man språket så ändrar man arbetet. Språket
är ingen extra prydnad som kan hytas utan att det inverkar på
huvudarbetet, det är tvärtom det allra viktigaste verktyget.
Och det verktyget kan man nog inte ändra utifrån, annat än
på det allra ytligaste planet. Därför tror jag inte heller att det
är en bra lösning att ha särskilda kommunikatörer, så att ansvaret för den språkliga utformningen skiljs från ansvaret för
besluten.
En verkligt viktig uppgift vore att utveckla metoder för att
studera växelverkan mellan organisationen, arbetssätt och
spräkform vid en myndighet eller en del av en myndighet. Det
är först när man har denna växelverkan klar för sig som man
kan hoppas att mera systematiskt kunna påverka den grundläggande språkformen. Det är självfallet viktigt att då inte
glömma bort att undersöka effekterna av olika språkliga förändringar på allmänhetens och tjänstemännens attityder.
Kanske måste man också räkna med att människors attityder
till myndighetspråk är blandade. Kan det vara så att själva besluten förlorar i kraft om de uttrycks på ett språk som är mer
vardagligt och normalt?
Situation 3 (utrcdningsbetiinkande)
Det finns ytterligare en typisk situation för kommunikation
mellan människor och myndigheter. Den har betydelse för hela
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den demokratiska processen. Det är när frågor som hur vi vill
ha samhället ordnat i framtiden blir ämne för språkligt utbyte
mellan myndigheter och människor. Det är klart att den politiska debatten inte i första hand sköts av myndigheterna utan
av de politiska organen. Men när en fråga har hunnit så långt
att den skall utredas och förslagen konkretiseras, görs detta
ofta i form av en offentlig utredning med experter från de områden som anses berörda. Och i vårt samhälle där de statliga,
regionala och lokala organen (den offentliga sektorn), verkar
på så vida och så många fält, leder detta till att det samlade
utbudet av expertutlåtanden i offentliga utredningar är rätt
stort.
1 den offentliga utredningen ger man en resonerande framställning som mynnar ut i förslag till åtgärder. Betänkandena
vänder sig till intresserade av olika typer, kanske framför allt
till politiker och politiskt engagerade människor. Men inte sällan händer också att offentliga utredningar ger upphov till
mycket breda allmänna debatter.
Det är när resultaten av sådan utredningar skall diskuteras
som problemen uppstår. Själva betänkandena må vara aldrig
så offentliga. Verkligt tillgängligt är innehållet ofta bara för
en mindre grupp människor som redan är insatta i frågan. Att
det är på det viset - att bara fackmän kan förstå diskussionen
av problemen
spelar i vissa fall inte så stor roll. Men i
många andra fall kan den fråga som skall diskuteras vara av
stort eller tom, fundamentalt intresse för mycket stora grupper i samhället. Det kan gälla sjukvårdens inriktning, medborgarnas fri- och rättigheter, skolans organisation, planeringen av Sverige etc. Om utredningar som berör sådana frågor skrivs som rena expertutlåtanden, svårforcerade för alla
som inte är inne, då är kommunikationsproblemen allvarliga.

Facksprak i myndigheternas språk
För att kunna angripa de här problemen krävs en mer ingående kunskap om fackspråkens natur och funktion. Det är mycket lätt att göra narr av sådana fackspräk som man inte själv
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behärskar och ifrågasätta deras berättigande. Men det är inte
någon fruktbar utgångspunkt.
Inom spräkvetenskapen har man sedan några år börjat intressera sig för fackspråk. Men intresset tycks huvudsakligen
fokuseras på problem som gäller undervisning i främmande
fackspråk. Fler insatser kunde behövas dels för att studera
skillnad i uppbyggnad mellan olika fackspråk inom samma
huvudspråk, dels för att studera fackspråk i användning, hur
de fungerar.
Fackspråken kan uppfattas som system av vissa bestämda
fakta- och värdeomdömen. 1 fackspråket ligger ofta inbyggt
själva vetandet eller kunnandet inom ett visst fack. Och för
varje fackspråk finns antagligen vissa konventioner för hur det
skall användas. Ett viktigt kännetecken på fackspråk är vidare
att det är ett språk som används av folk inom ett visst yrke,
ett visst fack eller med ett gemensamt intresse när de språkar
just om sådant som ingår i deras gemensamma kunskaps- och
erfarenhetsområde. Av detta följer att det inte finns och inte
kan finnas något fackspråk som alla människor kan; det finns
heller ingen niänniska som kan alla fackspråk.
Svårigheten med fackspråk i kommunikation med allmänheten ligger just i facksprakens natur. De kan alltså beskrivas
som koncentrerade medel för tankeutbyte mellan fackmän inDet är ju inte alls så att alla experter förom samma fack.
står alla andra experter, var och en behärskar i princip bara
sitt område. -- Men ekonomin i fackspråken står antagligen i
omvänd proportion till deras utbredning. När de koncentrerade fackspraksuttrycken inte väcker hela de sammansatta
föreställningar som de är avsedda att väcka, da förfelar språket
sin uppgift.
Det fackspråk som förekommer i utredningar förefaller
ibland att vara resultat av ett slags eko-effekt. 1 utredningen
sitter experter från olika områden för att diskutera och söka
sig fram till rimliga och bra lösningar på problemen. När sedan
betänkandet utformas tycks fackspraken från de berörda områdena rätt ofta blandas i texten utan att samordnas. Det innebär att ordens innebörd i sämre fall kan bli ganska vag trots att
det gäller fackord som inom sitt fack kan vara mycket precisa.
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Den här blandningen kan ge upphov till s.k. pseudofackspråk:
uttryck och vändningar som låter och ser ut som fackspräk
men som inte överhringar några klart avgränsade föreställningar. 1)et var just inslagen av flera blandade expertspråk i
det statliga betänkandet Vägplanering som ledde till att flera
kommuner i Stockholms län vägrade att yttra sig över utredningen, enligt artiklar i dagspressen i februari 1976.
En annan livaktig mekanism i utredningsspråket kan också
vara bruket av sk. blandade värdeord: i åtskilliga fackspråk,
kanske i synnerhet i dem som gäller samhälisvetenskaper, finns
termer som ingår i system av värdeomdömen. Sadana termer
är ofta dels beskrivande, dels värderaride, åtminstone blir de
det när de används Utanför den rent fackspråkliga kommunikationen. De kan beteckna en företeelse som några/många/alla
anser är bra, och denna attraktivitet hos det betecknade innehullet kan smitta av sig på själva termen. Många moderna ord
som används i den allmänna samhällsdebatten tycks vara av
denna karaktär. Vissa termer spårar ur och får så vag innebörd
att debattörer kan tolka in vad de vill i dem och använda dem
som det passar dem själva. Följden kan bli att folk tror att
man maste använda uttryck som könsrollsrelevans, ambitionspreferenser, personell resursstruk tur etc. för att bli tagen på
allvar och markera att man deltar i den allmänna debatten.
Här är det alltsa fråga om fackspräkens plats. Steget ut från
det speciella kunskapsomradets sfär tar man ju i en utredning
då olika intressen och olika värderingar och olika möjligheter
vägs mot varandra. Detta tankesteg maste motsvaras av att
man också språkligt lämnar det rena fackspråket.
Hur skall då tankegångar och argument och idéer fran ett
visst fackomräde kLinna förmedlas så att vanliga människor
kan forma sig en asikt och delta i diskussionen? Jag tror att
sprakmän skulle kunna göra en insats pa det här omrädet genom att utarbeta metoder och principer för ''översättning''.
Det finns nämligen manga fällor i den sortens verksamhet.
En risk är att innehallet förenk!as och förgrovas sa att innebörden förvanskas, faktaredovisningen blir osammanhängande
och argumenteringen haltande. En annan risk är att man vid
översättningen söker göra framställningen "intressant", t.ex.
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genom att lyfta fram detaljer som kan antas vädja särskilt
starkt till människors känslor och tycken.
Att tillsammans med fackmän utarbeta en redigerings- och
parafrasteknik som fyller dessa krav skulle vara en uppgift för
tillämpad spräkvetenskap.
En sådan verksamhet kan dock medföra andra problem:
Hur snabbt kan man totalt förändra formen hos en inarbetad
känner
både skribenter och läsare
texttyp utan att folk
sig vilsna? Även den aspekten kunde behöva undersökas.
Allt det här förutsätter att vi skaffar oss bättre kunskap om
och då
människans språkliga beredskap i olika situationer
måste vi räkna med att det handlar om människor på båda
sidor i kommunikationen mellan myndigheterna och allmänheten.
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Översättarens ansvar för språket
Av Bertil Molde

Vårt språk 7 det språk som vi har som modersmål och som vi
var och en av oss lever med större delen av värt liv, det är
sjalvklart vars och ens egendom att värda och förvalta. Men
det är också något som ägs av alla andra som har samma språk
som medel för tankar och känslor, för tal och skrift. Vi använder ordet språkgemenskap som sammanfattande term för
alla som talar och skriver samma sprak.
Nagra kan med rätta anse sig tillhöra inte bara en språkgemenskap utan två eller toni. i sa' Ilsynta undantagsfall flera
sprakgcmenskaper. Den dubbla spräkgemenskapen är väl vanligast i tvasprakiga länder, t.ex. i Finland. Total och perfekt
tväsprakighet är ända nagot sällsynt. De flesta av oss får nöja
oss med att vid sidan av vart eget sprak ha en sådan tillgång
till ett annat sprak, eller kanske till flera, att vi också på det
sprakct kan klara oss i de flesta av livets skiften.
Vi som inte är tva- eller flersprakiga känner ofta ett behov
av att förkovra oss i det sprak som inte är värt modersmal och
som vi behöver i vart arbete eller i andra sammanhang. Det
finner vi vara alldeles naturligt och rimligt, och det är väl
ocksa så att vi utan svarighct kan erkänna för oss själva, kanske toni, ibland för andra, att vi inte är helt perfekta i nagot
sprak som inte är vart modersmal. Och vi kan da pa olika sätt
försöka öka vara kunskaper och färdigheter i ett främmande
sprak. Vi strävar da ofta efter att bli så bra i detta sprak att
vi inte av okunnighet hegar olika fel när vi talar eller skriver
det sprakct.
Men hur är det med var attityd till vart eget primära sprak,
till vart modersmal'! Ja, det kan förstas vara olika, men om
jag skulle generalisera sa vill jag pastå att de flesta av oss tror
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eller ännu värre anser sig veta att vi behärskar värt eget modersmal, att vi är fullärda i det. Visserligen kan vi naturligtvis
inse och erkänna att det finns ord som vi inte har i värt eget
ordforrad, det aktiva eller passiva. Det kommer också in nya
ord i vart gemensamma modersmal som vi pa ett eller annat
sätt måste lära oss att första och kanske ocksa att aktivt bruka
och hantera. På samma sätt kanske vi kan tillägna oss nya
fraser och konstruktioner, utan att det kostar oss nagon större
ibland
möda eller utan att Ni reflekterar närmare över det
kanske alltför lite. Men själva kärnan i vart eget språk tycks
vi som vuxna i allmänhet vara nöjda med, sadan den en gång
har utformats hos oss pa vägar som efterat inte gar att analysera.

Varierande sprkbrtik

Ända är det ju sa att vi dagligen och stundligen, om vi tänker
på saken, kan konstatera att alla inom samma språkgemenskap
inte talar och skriver i alla avseenden exakt likadant som vi
själva. Jag tänker da inte pa dialektskillnader och sådana mera
iögonenfallande företeelser, utan jag tänker pa den trängsta
sprakgernenskapen, den som bildas av folk fran i allt väsentligt samma miljö, geografiskt, socialt, hildningsmässigt osv.
Teoretiskt har varje enskild språkhrukare möjlighet att utnyttja hela sprakets väldiga tillgångar för sina behov. En ordlista som Svenska Akademiens över modern svenska innehåller
ca 140 000 ord, och utöver dem finns det tiotusentals till som
av olika anledningar inte har tagits med i ordlistan. Formsystemet i svenskan är visserligen ganska enhetligt och fast,
men ända finns det mängder av formvarianter som kan utjag återkommer till det senare. Det
nyttjas för skilda behov
finns ett rikt förråd av sats- och meningstyper att använda
som byggstenar för en sammanhängande framställning. Det
finns variationsmöjligheter mellan talat och skrivet språk. Det
finns exakta facktermer för olika behov, och det finns det vardagliga språkets ofta mera oprecisa men i normala spraksituationer ändå fullt tillräckliga och klargörande ord och uttryck.
Allt finns tillgängligt ---- i teorin.
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1 verkligheten, i det faktiska språkbruket, utnyttjar var och
en av oss dock bara en obetydlig del av språkets samlade tillgångar. Det aktiva ordförråd som var och en av oss använder
är bara en bråkdel av alla ord som ingar i vårt språk. Det gäller
i synnerhet det talade språket, men det gäller också skriftspråk.
Men det är ju också så för många, att när vi skriver så tar vii
bruk ett större och mera nyanserande och också preciserande
ordförråd än det vi normalt använder i tal. Uttryckt på annat
sätt kan man säga att vi aktiverar en större eller mindre del av
vårt passiva ordförråd när vi skriver.
Men skillnaderna mellan det dagliga talet och det vardagligaste skriftspråket å ena sidan och ett mera formaliserat skriftsprak ä den andra märks naturligtvis inte bara i ordförrådet.
Det kommer oftast langt tydligare till synes t,ex. i formvalet.
Dom ska säja dej not vant
sa kan miljoner svenskar säga
i tal när som helst, men det är ytterst få som finner det naturligt att skriva just så i något annat sanimanhang än när man
vill imitera talspråk. Många, allt flera under senare decennier,
skriver utan vidare ska. Andra skriver kanske också dom och
dej. Somliga kan tycka att Sänt och not passar bra i deras satt
att skriva. Bara denna enda mening kan dä illustrera hur olika
normala talspråksformer och hävdvunna skriftformer kan te
sig, och också hur olika meningar olika språkbrukare kan ha
om talformernas lämplighet i just deras skrift
eller i skriftsprak över huvud taget. Jag bör ocksa påpeka att en skriven
mening som "Dom ska säja dej nat sånt" bara kan läsas ut
just som den står skriven, men skriver man "De skall säga dig
något sådant" har läsaren full frihet att läsa ut meningen hur
han vill, rent skriftsprakligt eller med de talspråksuttal som
just han finner lämpliga och rimliga i sammanhanget.
Andra exempel finns inom ordhöjningen, t.ex. fall som en
eller ett apelsin, en eller ett paket, pluralformerna checker eller
checkar, imperfektformcr som simmade eller sam, bytte eller
båt, talade eller ta/te osv. Somliga säger "från en synpunkt",
andra, troligen de flesta, säger "ur en synpunkt". "Bild av
någon el. något" var det allmänna förr, men nu är "bild på"
kanske pa väg att bli det vanligaste. Många säger "hon klär
inte i blått", andra använder inte den konstruktionen utan
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säger bara "blått klär henne inte". "Hon har inte hört av sig"
är en allt vanligare formulering, men somliga förkastar den
och säger enbart "hon har inte låtit höra av sig". Många, men
troligen allt färre, anser att innan inte får användas som preposition och att det måste heta t.ex. "före jul" och inte "innan
jul", som så många säger (och som har varit vanligt länge i
vissa landsdelar).
Detta är ett litet men kanske ändå representativt urval av
sprakliga varianter inom allmänt svenskt språkbruk i dag. Det
finns också fall av andra slag. Somliga säger "Jag köpte bägge
kvällstidningarna", andra "båda kvällstidningarna". En del
säger "ju fortare, desto bättre", andra "ju fortare, ju bättre".
Många säger numera "Det vill jag definitivt inte", andra enbart "absolut inte". Numera säger nog de flesta yngre svenskar
"Föreställningen har ställts in", men många, framför allt äldre,
säger enbart "har inställts" eller föredrar åtminstone den formen i skrift. Allt flera numera "pratar om jobbet", men många
fortsätter att "tala om arbetet".
och
Alla de här exemplen på varianter inom språkbruket
kan
var
och
en
av
oss
de många som jag inte har tagit upp
använda för att inventera och kontrollera vårt eget språkbruk.
Vi kan då komma att finna att vi inte har ett på alla punkter
exakt likadant språk som andra svenskar. Vi har medvetet eller
oftast omedvetet valt ett visst alternativ i de talrika fall där
sprakhruket i den stora spräkgemenskapen har två eller flera
möjligheter. De här medvetna eller omedvetna valen gäller säkerligen några tusen olika fall. Eftersom antalet val mellan
olika möjligheter för varje enskild språkhrukare är så stort, är
det lätt att inse att dessa val tillsammans kan kombineras på
oerhört många olika sätt. Och det är därför möjligt att påstå
att varje svensk har sin egen personliga variant av det gemensamma svenska språket. Men samtidigt är det givetvis också så
att varje enskild detalj som ingår i en viss svensks språk också
förekommer hos mängder av andra svenskar. Dessutom är
huvudmassan av detaljerna i varje enskilds språk densamma
också hos alla andra som har svenska till modersmål - annars
skulle språket inte fungera inom hela språksamfälligheten.
Det är för övrigt just här, i skärningen mellan olika svens80

kars olika varianter av svenska, som en hel del av diskussionerna äger rum om vad som är språkriktigt och vad som är
oriktigt språkbruk. Vad den ene kan anse som helt korrekt,
ofta därför att det tillhör hans eget språkbruk, det kan den
andre anse vara helt felaktigt, bara därför att han själv inte
uttrycker sig på det viset. Allt detta är ju något som inte alls
g äller bara svenskan utan som torde vara allmängiltigt inom
alla sprak, i varje fall språk med utvecklade och formaliserade
skriftspråk.

5

översättarens språkliga repertoar
Vad har nu allt detta med översättaren och översättandet att
göra? Ganska mycket. Oversättaren är ju också en språkhrukare bland alla andra språkhrukare inom samma språkgemenskap. Han eller hon är alltså underkastad samma generella
regler för språkbruk och språkhruksvariationer som alla andra.
Jag menar att man egentligen inte kan översätta mer än till
ett språk, nämligen sitt modersmål. Visst finns det en del undantag från det, men egentligen bara för sådana personer som
är sa gott som perfekt tvåspräkiga. Och varför påstår jag
och jag är förvisso inte den enda som gör eller har gjort det att man kan översätta bara till sitt eget modersmål? Jo, därför
att det är bara på modersmålet som man har eller kan förvärva den fulla språkliga repertoar som behövs för översättning, den aktiva språkliga repertoaren menar jag då förstås.
Naturligtvis behöver man dessutom en bred och djup passiv
repertoar för det språk som man översätter från.
1 sitt eget modersmäl har man den självklara behärskning av
de centrala uttrycksmedlen som ger en möjligheter att utnyttja
hela det språkliga register som behövs för en viss översättningsuppgift. Dvs, åtminstone teoretiskt har man den behärskningen av uttrycksmedlen. Men då är det viktigt att man håller
i minnet det jag nyss sade om vars och ens personliga variant
av det gemensamma modersmålet. Det är viktigt att man inser
att ens personliga språkbruk är just personligt i vissa avseenden, och att man alltid måste vara försiktig med att generalisera utifrån detta personliga språkbruk och tro att alla utan
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vidare uppfattar ens personliga språk som det allmängiltiga
språket. Den gode översättaren måste först och främst känna
sitt eget språkbruk i grunden, med dess begränsning, dess personliga drag och i vilken mån det är allmängiltigt. Här kommer den första delen av översättarens ansvar för språket in,
nämligen ansvaret för att han kan frigöra sig från det alltför
personliga och privata i sitt språkbruk så att han kan ikhida
sig just den språkliga roll som en viss översättningsuppgift
kräver av honom.
Det krävs alltså för varje särskild uppgift att översättaren
inventerar och kontrollerar sin språkliga repertoar och analyserar vad i (len repertoaren som är generellt användbart och
vad som inte är det. Detta innebär i sin tur att var och en som
översätter, till sitt eget språk, det språk som han tror eller vet
att han behärskar, inser att den här behiirskningen av modersmalet aldrig är fullständig. Ingen av oss blir någonsin utlard
i värt eget modcrsmal - så länge vi erkänner det och ständigt
försöker göra något at det, så länge har vi en chans att vara
goda översättare eller goda skribenter över huvud taget.
Översättarens ansvar för språket kan naturligtvis också tolkas som ett ansvar gentemot det språk han översitter från,
och också detta bör jag väl ägna några ord. aven om det som
jag ser det inte är den mest centrala fragan i just detta sammanhang. INågot av det första vi gör när vi skall översätta en
text. är väl att vi skaffar oss en allmän uppfattning om det
sprak och den stil som används i denna text, lat mig säga den
språkliga repertoar som utmärker texten. Naturligtvis lägger
man ner olika stor möda just på det momentet i arbetet, befran mycket
roende pa vilken typ av text det är fråga om
ringa möda'iv just den arten i t.ex. en katalogtext, till mycket
grubbel, helst, ifråga om skönlitterär text. Det är ju viktigt att
vi som översättare gör rättvisa at den text som vi översatter,
och inte bara at det ytligaste innehållet i den, aven om det
kan räcka i fall som katalogtexten t.ex., utan också åt språkform och stilnyanser och undertoner och övertoner och sådant.
Det kräver för det första att vi har förmåga att se allt detta
i grundtexten. Men det kräver också att vi kan utnyttja motsvarande repertoar på vårt eget språk, malspråket, som den
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som används i grundtexten. Det är ju bLir som de verkligt stora
svårigheterna kan komma.
Det är också här man får lov att ibland inse att man kan
komma till en punkt där inte bara ens egen repertoar Litan
själva modersmålets repertoar är sådan att det inte går att få
full tåckning, språkligt sett, mellan grundtextens formulering
och översättningens. Här kommer vi igen till en svårighet.
Namligen den att också en skicklig och van översättare kan
frestas att ge upp för tidigt
att med andra ord tolka begninsningen av sin egen repertoar som en generell begränsning i malsprakets, modersniLilets, repertoar. Man kan alltså
frestas att ge upp för tidigt i sina ansträngningar att hitta en
fullt tillfredsställande lösning. Det är ju mänskligt begripligt,
någon gang kanske också ursäktligt. Men det finns en risk att
man gor det för lätt för sig genom att välja en lösning som kan
gå an i stället för en som är fullgod. Det kan ha flera orsaker
- en ar naturligtvis bristande behärskning av grLindtextens
språk, men en annan och enligt min erfarenhet väl så vanlig
är bristande beharskning av det egna sprakct, eller bristande
fantasi i översLittningsögonblicket. Det kan alltså vara så att
man inte har en så stor språklig repertoar på sitt eget språk
som kravs just för en viss uppgift
och vad värre är, det kan
vara så att man inte själv inser att det är där felet ligger. Vad
kan man da gora at detta? Det viktigaste är väl att man inser
att ens egen sprakliga förmaga och repertoar, ocksa i modersmålet, är begränsad och att man ständigt måste sträva att vidga
repertoaren åt alla hall.
Det finns förvisso också fall där inte ens den mest fullkomliga repertoar hos översättaren räcker till för att klara ett konkret oversåttningsproblem
spraken kan vara sa olika att
man maste gå förbi en svårighet som är olöslig, och i stället
gora en nodlosning. men samtidigt en nödlösning som inte skall
framsta som en sudan för den läsare som läser bara översLittningen. Något kan kanske inte sägas på samma enkla sätt som
i originalet i oversåttningen
eller pa samma avsiktligt komplicerade satt. Det kan ocksa vara annat som gör en absolLit
direkt översättning omöjlig. J)a gäller det att bestämma sig för
vad man maste avsta fran i originaltexten och vad man i stället
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kan säga på målspråket. Det är inte alltid lätt - men varför
skall just översättningsarhete vara lätt? Någon har en gang
sagt att översättning är "die Kunst des richtigen Opferns"
konsten att offra det rätta, i originaltexten förstås. Men detta
när alla ens egna och det
är alltså ändå den sista utvägen
egna språkets resurser är uttömda.

Hel översättning och halv
Det är normalt bara på sitt modersmål som man har tillgång
till en så rik språklig repertoar att översättningsarbete av god
kvalitet över huvud taget är möjlig. Hur det kan se ut när
man ger sig på att översätta till ett språk som man inte behärskar är det tyvärr lätt att finna exempel på när det gäller
översättning fran finska till svenska (och också omvänt). Till
Åbo stads 750-årsjubileum utgavs ett pakostat hildverk med
text på finska, svenska och engelska. Ett par smakprov:
Att boj smuhiis är övervägande ähobornas mest omtycka boendej orm, vilket åter finskans "Pientaloasuminen onkin turkulaisten ylivoimasesti mieluisin asumismuoto". Den engelska
översättningen lyder: "Small houses are easily the form of
housing preferred by the people of Turku."
Startbanans jörlängningsarbete förebådar en stark tillväxt av
den internationella trafiken. Det finska originalet har: "Kiitoradan pidennystyö enteilee kansainväliscn liikenteen voimakasta kasvus", och på engelska återges detta med: "The extension work on the runway is an indication of the expected
suhstantial increase in the international traffic."
Det är ju uppenbart att en med svenska som modersmål
finskan
knappast kan ha formulerat dessa korta meningar
skiner igenom mycket tydligt. Det är f.ö. mycket stor kvalitetsskillnad mellan den engelska och den svenska översättningen.
Den som har översatt till engelska har försökt gestalta originaltextens innehåll i en naturlig engelsk sprakform.
Den som behärskar målspråket dåligt, antingen det beror på
att han inte har det språket som modersmål eller på att han i
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alla fall har en begränsad språklig repertoar, han leds ständigt
i fördärvet genom att han tror att översättning är att så bokstavs- och ordtroget som möjligt transponera grundspråkets
text till målspråket. 1 satsbyggnad, fraseologi, ordval frestas
han att krypa för nära originalet, och resultatet kan då ofta bli
en sorts halvöversättning, där originalspråket lyser igenom på
ett otillbörligt och störande sätt. Man skulle kunna göra en
speciell arbetsgruppsövning på något översättarseminarium just
på detta tema. Man kunde då välja ut ett antal texter av skiftande slag, översatta från olika språk. Och dessa texter skulle
sedan analyseras språkligt och stilistiskt i syfte att få underlag
för en bedömning av från vilket språk var och en av dem hade
översatts. Om den uppgiften skulle vara lätt att lösa, så skulle
det vara en allvarlig tankeställare
det skulle ju tyda på att
översättningen språkligt sett var alltför starkt influerad av
grundspråket. Omvänt skulle en text som inte gick att säga
något om beträffande grundspråket, åtminstone med hänsyn
till den föreliggande språkdräkten vara en god översättning
naturligtvis skulle den ändå kunna vara oacceptabel, men det
är i detta sammanhang trots allt mindre viktigt.
Det vore f.ö. lätt att i Finland göra sådana här prov med
texter på svenska och finska, utformade i Finland. Man kunde
blanda svenska original, finska original, översättningar från
finska till svenska och översättningar från svenska till finska.
Och sedan kunde man ha mycket nyttiga diskussioner med utgångspunkt i det materialet.
Det är inte sällan ganska lätt att med ledning av en översatt
text som i och för sig inte har några som helst ledtrådar beträffande ursprungsspniket i alla fall kunna lista ut vilket detta
språk har varit. 1 Sverige kan man t.ex. hitta exempel på detta
i sa att säga varje nummer av de stora dagstidningarna och i
nyhetsprograrnmen i radio och tv. 1 bägge fallen möter man
en mängd material som är översatt från engelskan, och som
oftast bär tydliga spår av detta, alltför tydliga.
Ord som relationer, at tack(era), träna (soldater) och talrika
andra är mera frekventa i översättningar från engelskan än i
texter skrivna direkt pa svenska. När frekvensen av främniande och ovanliga ord blir mycket stor i översättningar frän t.ex.
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engelskan, kan det stundom vara skäl att - naturligtvis med
inte tala om "översättning" utan om
en viss överdrift
"halvöversättn ing".
Den översättare som beter sig på det sättet att han bara tar
ursprungssprakets ord och uttryck och lämpar in dem i svenskans system. han gör det alltför lätt för sig. Visserligen kan
man ibland höra ett speciellt försvar för den översättningsmetoden: översättaren kan pasta sig vara så hänsynsfull mot originaltexten och dess nyanser att han just därför väljer de främmande ord som används i originalet. Detta är ju inte nagot
särskilt hållbart argument. Visst är det önskvärt, för att inte
säga nödvändigt, att en översättare visar all tillborlig hansn
och respekt för den originaltext han skall översätta. Men hur
långt som helst kan man inte gå. Det har torn. forekommit
att översättare har pastätt att en som översätter skönlitterär
text pnöste följa originalets formuleringar intill varje komma,
semikolon och punkt! En som resonerar så visar föga respekt
för
i detta fall
vare sig för originalsprakets struktur eller
svenskans struktur.
översättaren har ansvaret för den språkliga form som en överoch också för att denna målsprakets
sättning framträder i
spräkform gör rättvisa at originalets. Det är ju inte så att för
varje enskilt ord eller för varje fras i ett språk det finns en och
bara en möjlighet till översättning till ett annat språk. Det
vet vi ju alla. Det är översättaren som har ansvar för att i
varje detalj det adekvata uttrycket väljs, adekvat både i förhällande till originaltexten och i förhållande till målspråket.
Det kan ibland vara en mycket betungande uppgift, även om
det naturligtvis i regel inte är så särskilt konstigt.
Men det krävs t.ex. av en översättare som översätter fran
engelska till svenska eller finska att han vet vari de grundlaggande grammatisk-strukturella skillnaderna mellan de båda
språken består, och att han vet hur ordens innebörder förhåller
sig till varandra. Och inte minst att han vet vilken plats de
talrika latinska, grekiska eller romanska lånorden har i engelskan och vilken helt annorlLinda plats de har i svenskan resp.
finskan.
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Att välja rätt
En läsare som läser en text i översättning känner ju normalt
inte alls till originalet och dess spräkform. Översättningen skall
i princip fungera på samma sätt som en motsvarande originaltext på samma språk
det skall inte finnas någon speciell
språkform för översättningar, ett speciellt översättningsspråk.
Det är översättaren som har ansvar för att han väljer en sådan
spräkform för sina läsare att texten fungerar på samma sätt
för dessa läsare som originaltexten fLingerar för de läsare den
är avsedd för.
Då måste översättaren ha den rika språkliga repertoar som
jag har talat om tidigare. Han skall i idealfallet ha möjlighet
att utnyttja sitt eget språks alla resurser, så att han alltid kan
traffa det rätta valet
översättning är ju också ett oavbrutet
val mellan alternativa uttrycksrnöjligheter.
Det är den ena och kanske viktigaste sidan av översättarens
ansvar för språket -- han har ett ansvar för att hans eget
språk, aktivt och passivt, är så rikt och så nyanserat att varje
val blir om inte lätt, så i varje fall medvetet och avsiktligt. Det
är översättaren som skall välja ord och formuleringar
det
får inte vara så att hans egen sprakliga förmåga är så klent utvecklad att han aldrig har något val utan alltid får lita till en
alltför knapp språklig repertoar.
Men det finns också en annan sida av detta översättarens
ansvar för språket, nämligen ansvaret mot språket självt. Här
kan jag först knyta an i korthet till något jag talade om i början av den här artikeln, nämligen variantrikedomen och variationsmöjligheterna inom språket som helhet och det att
vi alla omedvetet eller medvetet, oftast omedvetet, i vårt personliga språk har träffat vissa val beträffande former, ordval,
fraseologi och sådant. Fill skillnad från de flesta andra skribenter har översättaren, som jag ser det, nästan en plikt att
undertrycka sin egen personlighet och sina egna personliga
spräkdrag till förmån för det mera allmuingiltiga
allt naturligtvis också underordnat originaltextens form och innehåll. En
översättning som i pataglig grad här vittnesbörd om översättarens personliga språk och stil, den är inte längre bara en
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översättning utan är på väg mot eller redan framme vid att
vara en parafras. eller en ren omdiktning om det är fråga om
skönlitteratur. Och sådana speciella fall finns det ingen anledning att ta upp särskilt.
Översättaren måste normalt och generellt arbeta inom det allmänna språkhrukets ram och inom den stilräjong som markeras av den grundtext han utgår ifrån. Det är detta allminna
språk som översättaren skall nyttja. och nyttja väl. Översättaren har då långt mindre språklig frihet än vad en originalförfattare har, framför allt kanskc när det gäller allmän stil och
sådant.
Översättaren har ansvar för att språkformen är oklanderlig.
Det är delvis ett nytt moment i ansvarsfrågan. En mycket stor
mängd av all text som vi läser och kanske hör eller ser i radio
och tv, den är i våra nordiska länder översatt. Den har därigenom möjlighet att på gott och ont påverka allmänt språkbruk.
Därför tillhör översättarna den kategori sprakbrukare som har
ett allmänt och särskilt ansvar för språket.
Som jag har påpekat i flera andra sammanhang är det faktiskt så, att i språkets värld är vi inte jämlika. Det är vissa som
på grund av sitt yrke eller andra omständigheter har en långt
viktigare ställning i fråga om språket, dess bruk och dess framtid, än vad det stora flertalet har. Det är helt enkelt sådana
skribenter som läses av manga och sådana talare som många
t.ex. författare, översättare, journalister, nyhetslyssnar på
läsare i radio och tv. Det är framför allt sådana skribenter och
talare som bidrar till att ändra och skapa språkliga mönster
och språkliga konventioner, till att utveckla språket mot större
i lyckliga fall. Det är också de som
smidighet och precision
har ett särskilt ansvar för att kontinuiteten i språket inte bryts
i onödan genom obetänksamma ingrepp i språkbruket, genom
klåfingrighet eller än värre genom ren och skär okunnighet.
Det är viktigt att komma ihåg att översättarna inte är den
minst betydelsefulla gruppen av sådana språkbrukare med särskilda möjligheter att påverka språket på gott och ont, möjligheter att bevara det sunda och bra och att förändra och utveckla det ofullgångna och bristfälliga. Översättarverksamhet
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är en ständig brottning med språket - men en brottning med
hänsyn till de regler som gäller för en sådan andlig idrott.
Detta är som jag ser det något som gör översättningsverksamhet så stimulerande och så viktig att ständigt debattera.
Tank t.ex. på vilken oerhörd betydelse som de översättare har
som i Finland översätter myndighetstexter, lagar och annat
det är ju i det stora flertalet fall fråga om översättning frän
finska till svenska. Det är ett oerhört ansvar dessa översättare
har för att ett korrekt och lättillgängligt offentligt svenskt
språk skall bevaras i Finland och samtidigt för att detta språk
skall utvecklas mot större modernitet och enkelhet, på samma
sätt som motsvarande språkgenrer förändras också i Sverige.
Översättarens ansvar för språket innebär att han skall behärska alla språkets resurser och kunna utnyttja dem på ett
sådant sätt att originaltexten görs full rättvisa och texten ändå
framstår som om den vore skriven direkt på målspråket, i detta
spräks mest oklanderliga, mest nyanserade och mest suveränt
behärskade form.
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Om att monopolisera ord
Av Catharina Grunbaum

Språket är allas egendom. Det innebär emellertid inte att var
och en kan bruka det hur som helst i alla situationer -.- inte
om han vill få ngot sagt åtminstone. Förutsättningen för att
språklig kommunikation skall komma till stånd är att vi är
någorlunda överens om vad orden står för. Man kan alltså
kalla språket för ett slags konvention.
Emellertid förekommer flera konventioner vid sidan av varandra, konventioner som inte delas av alla. Somliga ord kan
ha olika innebörd för olika grupper av människor. Så är t.ex.
fallet i fråga om ord som finns dels i fackspråk, dels i allmani fackspraket med en klar, avgränsad betydelse, i
språket
allmänspraket med en mindre precis men mer allmängiltig betydelse.
Fackspråken och allmänspräken fyller skilda funktioner, och
att fackspråken behöver väl definierade och exakta termer
säger sig självt, men också att allmänspraket inte i samma utsträckning har råd att låta orden vara avgränsade till betydelsen. Ofta går det också mycket bra att låta ett ord ha en viss,
mycket precis betydelse inom ett fackspråk (och kanske en
annan inom ett annat) och en vidare betydelse inom allmänspråket. Det gäller t.ex. sådana ord som effekt, massa, energi,
mörker.
Fackspraket och allmänspraket har, kan man suga, till vissa
delar olika slag av ekonomi. Om allmänspraket, som inrymmer
så många fler begrepp än de enskilda fackterminologierna,
skulle tvingas att ha en enda, snävt avgränsad betydelse för
varje ord, skulle vi få ett ohanterligt stort ordförråd, men vi
skulle dessutom få en uppsplittring av vär hegreppsvårld som
skulle göra det svårt för oss att uppfatta samordningen och
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kontituiteten i den. Om vi t.ex. bara hade ett antal olika beteckningar för olika slag av spik, t.ex. dyckert, dymling, nubb,
stift, men inte något ord för det överordnade begreppet "spik"
skulle vi dels inte kunna tala allmänt om det som är gemensamt för de olika slagen av spik, dels skulle vi förmodligen få
svårare att uppfatta att de olika slagen av spik har något gemensamt. Men vi skulle också i många situationer få en precision som antingen är onödig i sammanhanget eller också
felaktig, nämligen då det är det överordnade begreppet vi behöver tala om. inte det speciella. Dessutom vore det inte mo• ligt
för vanliga människor att behärska alla de olika fackspråkens
ord förråd.
Att många ord med tiden skiftar betydelse är också
även
om det låter paradoxalt
nödvändigt för kontinuiteten i språket. Varlden är inte statisk, och de begrepp som orden betecknar förändras: utvidgas, inskränks eller nyanseras på något
annat sätt. Nya begrepp kommer till och gamla försvinner.
Nar ett begrepp förändras kan man ga tillväga på flera sätt
med den sprakliga beteckningen för det: man kan byta ut
denna mot en helt ny, man kan låta beteckningen för ett närheslaktat begrepp ta over den gamla heteckningens roll, och
man kan Iata (len gamla beteckningen sta kvar och beteckna
även det som är nytt hos begreppet. Ett exempel på det sistnamnda är ordet atom som fatt sin innebörd omdefinierad
under tidernas lopp; (len är JLi inte la• ngre densamma som pa
Demokritos' tid. Man hade naturligtvis kunnat skapa en ny
term varje gang man upptäckt en ny egenskap hos atomen,
men det är mer praktiskt att i stället låta beteckningen atom
omfatta de nya betydelser man lägger till begreppet.
liknande galler för sadana ord som penna, gångjörn, nattlinne, tand/,or.vt glas, som ursprungligen betecknade föremal av
ett visst material men som har övergatt till att beteckna föremal med en viss funktion. Ingen gör nu anspråk på att en
penna, för att fa kallas penna, måste vara gjord av en fjäderpenna; den funktionshetecknande egenskapen hos ordet har så
trängt ut den materialhetecknande att man, om man vill anviinda ordet i dess ursprungliga betydelse, oftast far lov att
skriva ut fjoderpenna, medan det ensamma penna betecknar
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något man skriver med. Samma slags resonemang går att tilllämpa på ordet gångjärn; att kräva att denna beteckning skulle
få användas uteslutande om gångjärn av järn är att driva kraven på ordens renhet in absurdum. (För övrigt används aldrig
rent järn i industriella produkter, varför gångstål i så fall vore
den adekvata benämningen.)
Likaså har betydelsen hos linne och glas förbleknat i nattlinne och tandborstglas, som ju kan vara av t.ex. nylon respektive plast.
Frågan om i vilken utsträckning man kan acceptera betydelseglidning och hetydelsesplittring hos orden är naturligtvis mycket mera komplicerad än vad som antyds här. Och problemen
är både annorlunda och svårare för fackspråkens del. Men
min avsikt är inte att här tala om termer som skapats för fackspråken med dessas behov av exakthet (vilket kriiver särskild
omsorgsfullhet när nya termer skall definieras), utan om ord
som sedan långliga tider - och oftast ursprungligen - har
hemvist i allmänspråket.
Språknämnden får inte sällan propåer om att utfärda något
slags dekret om att ord av det här slaget, som alltså förekommer både i fackspråk och i allrnänspråk, skulle få användas i
en och endast en betydelse (den betydelse det har i förslagsoch att all annan användning av ordet
stiillarens fackspråk)
skulle stämplas som missbruk som skulle förbjudas. Men språknämnden blir också uppsökt av folk som undrar om man måste
höja sig inför den här sortens krav.
Frånsett det både praktiskt och formellt omöjliga med en
språklig polisiär verksamhet (hur beivrar man t.ex. övertradelser mot bestämmelserna?) finns det skäl att inte ens i teorin
acceptera en sådan. Ingen människa eller grupp av människor
kan nämligen ha ensamrätt till vissa ord (frånsett det sarskilda
skyddet för inregistrerade varumärken och vissa yrkestitlar,
t.ex. advokat, och frånsett - men det är en annan sak - att
ord inte får användas som falska beteckningar i vilseledande
syfte). Men det har gjorts försök att t.ex. "monopolisera" ordet
återbäring - ett ord som har funnits och brukats åtminstone
sedan 1700-talet. Man kan föreställa sig vilka komplikationer
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som skulle bli följden om ordet plan skulle få användas endast i
en viss, byggnadsteknisk betydelse (vilket har föreslagits), om
orden kod och minne skulle få brukas endast som datatekniska
termer. Man kan laborera med tanken att språkmännen på
motsvarande sätt skulle tillskansa sig ensamrätten till objekt,
sats, mening.
Inte bara allmänspråket skulle bli lidande, utan även andra
fackspråk, om ord av det här slaget skulle begränsas till att stå
för en enda, mycket snävt avgränsad betydelse. Det gäller för
övrigt aven sådana ord som är utpräglat fackspråkliga och som
förekommer i flera olika fackspråk; grunddefinitionen av dem
är giltig för alla sammanhang de förekommer i, men sedan har
de speciella, beskrivande definitioner beroende på vad de refererar till inom respektive fackområde. Ett sädant ord är t.ex.
mor! ologi, som översätts med formlära: det avser formlära
inom såväl språkvetenskap som naturvetenskap.
Det här resonemanget står ingalunda i opposition till kravet
på att ord som brukas i allmänspräket emellanåt skulle behöva
definieras
om inte för tid och evighet så åtminstone i den
enskilda språksituationen; man kan ofta behöva kräva av en
person att han eller hon i en diskLlssion förklarar vad han eller
hon avser med t.ex. demokrati, jämlikhet osv,
för att undvika att man talar förbi varandra eller uppnår ett falskt samforständ. Men en sadan hyfsning av ordanvändningen är inte
detsamma som en insnävring av bruket av varje enskilt ord till
en enda betydelse. Språket kräver en viss flexibilitet
och inte
ens de som vill kasta ett standardiseringens rutnät över det
skulle gå i land med att bruka det efter rutmönstret. Standardisering av terminologi är rationellt, men allmänspraket består
inte av en uppsättning termer. Det är ett instrument för att uttrycka oerhört mångskiftande behov hos människan, och det
låter sig (lessbättre inte standardiseras.
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Förkortningarna och det moderna samhället
Av Bengt Sigurd

Förkortningar som lISA, ca (för cirka) och kl. mccl eller utan
punkt (för klockan) tillhör de väletablerade och helt accepterade. Dc tillåter oss att spara in många bokstaver utan att
minska hegripligheten. Genom ca klarar vi oss med 2 hokstaver
i stället för 5, genom kl. med 2 (3 om vi har mccl punkten) i
stället för 7. De största vinsterna gör man genom initialförkortningar som liSA som bara innehåller 3 hokstaver mot 21 i
tJnitecl States of America.
Fastän det är uppenbart att det är praktiskt med förkortningar finns det ett missnöje med vissa av dem som man kan
märka bl.a. i insändarspalter. Det har tom. diskuterats i riksdagen om man borde utreda saken och utfarda rekommendationer för att fä bort det alltför ymniga bruket. Bo Holmberg
riktar i "Öppet brev till betänkare och SOUensktalande" en
särskild salva mot förkortningar. Jag tror dock att det är svårt
att ändra bruket och jag kommer att förklara varför.
Det är alltid andras förkortningar man irriteras över. Den
som inte är lärare kan t.ex. reta sig på Lgr (som alla lärare
vet betyder Löroplan för grundskolan), den som inte är militär kan reta sig på att militären inte skriver ut Civilförsvarsstyrelsen i stället för det kryptiska Cfs och den som inte är
datortekniker känner sig diskriminerad när ingenjörerna talar
om RAM (random access memories). Förkortningsraseriet bruparadexemplet ar grbrgr för
kar man associera med militär
uniformsfärgen
men
bruket är ymnigt också
grcibrungrön,
inom teknik, forskning, skola, fack, utredningsvasen och byråkrati. Det ökar allmänt inom det moderna samhallet.
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Förkortiiingarnas ekonomi
Förkortningar tillkommer för att man vill spara plats eller tid,
för att slippa ljud, bokstäver, stavelser, eller hur man vill mäta
vinsten. Priset är en minskad distinktivjtet hos orden och en
viss risk för sammanblandning med andra ord i språket. Därfor är det en fordel om man kan se pa en förkortning att det
är en forkortning och inte ett vanligt ord. Det kan man om
forkortningen avslutas med punkt, skrivs med stora bokstäver,
eller har en avvikande struktur, t.ex. genom att bara besti av
konsonanter som dvs, och kl. Ofta hjälper sammanhanget till.
Pa en matsedel såg jag pi sp gri.rhals, där ju p/ sp kan valla
huvudbry. Ordet grishals gör det lättare att inse att p/ sp skulle
tolkas som p/ommonspiickad.
1 ett speciellt sammanhang kan vilket ord som helst förkortas om man har ont om plats. Men i regel är det långa ord
eller uttryck som har blivit mycket frckventa som förkorlas.
Förkortningar följer dö en allmän ekonomiprincip för språk,
namligen den att vanliga ord är kortare än ovanliga. Relationen mellan längd och frekvens har stLiderats i detalj av mtnga
lingvister, den kanske mest kända är den amerikanska lingvisten Zipf. Grovt sett kan man säga att längd gånger frekvens är
en konstant. Om ett ords frekvens ökar så minskar dess längd
och tvärtom (Zipf, 1935).
För svenskan och åtskilliga andra språk gäller att de vanligaste St) orden innehåller 2-3 bokstäver, orden med rangsiffror mellan 50 och 100 innehåller 3-4 bokstäver. Medellangden för ord i omradet 400-500 är 5 bokstäver och medellangden för ord som kommer som nummer 1 000-1 500 är
6 bokstäver. Kurvan planar ut och sällsynta ord har ett medeltal på 9 bokstäver (Sigurd, 1978). Spridningen runt medelvardet ökar. De vanligaste orden är alla nästan lika korta, en

2-3 bokstäver, men bland de ovanliga kan man finna korta
som korsordens or liksom långa som verklighetsförankring och
mi/joförstöringsdebatt.
Förkortningar ansluter alltså till en generell ekonomisk
princip för språk. När ett ord eller en ordkombination blir
mera frekvent hos en grupp människor inom ett fackområde
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eller allmänt i samhället så är det naturligt att man utvecklar
en kortare beteckning. Det är ekonomiskt att ha korta signaler
för de vanligaste och långa för de ovanligaste tecknen. Det var
också efter den principen som Morse konstruerade sitt alfabet:
den vanligaste bokstaven i engelska är e och den signaleras
bara med en kort i morsealfahetet. det ovanliga p signaleras
med fyra signaler: en kort, två långa och en kort. Stenografer
brukar också beakta den ekonomiska principen når de utvecklar sina system (Karlgren, 1973).
Man kan göra vissa teoretiska beräkningar av vinst och förlust för förkortningar. Vinsten (V) ökar med antalet (D) avlägsnade bokstäver (ljud, stavelser) och med ordets (uttryckets)
frekvens (F). Vi kan då använda formeln (1).
(l)V=DF
Förkortar vi ett ord med frekvensen 300 på 10000 ord, får
vi en vinst på 300 bokstäver om vi eliminerar en bokstav, 600
om vi eliminerar två bokstäver etc. Vi kan nå vinsten 600 genom att i stället ta bort två bokstäver frun tre ord som vartdera har frekvensen 100. Språkets vanligaste ord är oerhört
mycket vanligare än de andra och förkortning i den delen av
ordförrådet är därför mest lönande. De vanligaste orden (se
nedanför) verkar också ha utsatts för det starkaste förkortningstrycket.
Om man vill bedöma effekterna av en förkortning, t.ex. en
föreslagen initialförkortning, far man också ta hänsyn till mera
svårheräknade vinster som vinsten av att få ett kort, grafiskt
mera karakteristiskt ord som kan vara lättare att minnas och
känna igen än en längre nominaifras. Ett initialord kan också
vara lättare att fästa nya associationer till.
Så länge man måste leta fram det bakomliggande längre uttrycket för att förstå en initialförkortning är förkortningen till
hinders. Men när man blivit van vid den och identifierar den
lika lätt som vilket vanligt ord som helst ger förkortningen
både en grafisk och en perceptorisk vinst. Problemet är naturligtvis att en förkortning kan vara vanlig och praktisk för författaren, men ovanlig och opraktisk för läsarna.
Till förlustsidan måste räknas minskad distinktivitet. På
grundval av studier av förutsägbarhet (informationsmängd) är
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det rimligt att anta att distinktivitetsförlusten blir mindre om
man tar bort vokaler än konsonanter och mindre om man tar
senare bokstäver än tidigare men det är svårt att kvantifiera
förlusten. Man kan troligen belysa förlusten med psykolingvistiska experiment.
Man måste också ta hänsyn till att förkortningar, i synnerhet
initialord, bildar ett lexikon för sig med enheter som lyder
andra komhinationsregler, stavningsregler och uttalsregler. Man
blandar siillan ihop SIA och sia, tom. och tom. Inom detta
lexikon kan förstas homonyrni inträffa som t.ex. NJA som för
jurister betecknar Nytt Juridiskt Arkiv men för de flesta Norrlands iörnverks Aktiebolag. CIA och SIA ligger också besvärande niira varandra fonetiskt.

Naturliga och artificiella förkortiiingsprocesser

Sprak har naturliga förkortningsproeesser som verkat alltsedan
språkets ursprung och sett till att de vanligaste orden blivit
korta. De vanligaste orden i svenskan är och, i, att, en, som,
det, dr, av. Ord med motsvarande betydelser (pronomen, konLinktioner, prepositioner, kopula) finner man i toppen på
frekvenslistan också i många andra språk. Som naturliga och
spontana förkortningsprocesser kan man oeksa betrakta talsprakets reduktioner. t.ex. Jo/skola för folkskola. Hit hör
också korta verbformer som ta, tar, bli, blir, ha, har.
Förkortningar som forts., SMf-II är emellertid resultatet av
en konstlad och överlagd process där människor någon gång i
modern tid bestämt sig för att stryka vissa bokstäver. Vilka
bokstäver brukar man da stryka och vilka typer av förkortningar finns det i språk?
Man brukar sedan gammalt skilja mellan två huvudtyper
som användes för ord som inte är namn, niimligen avbrytning
och sammandragning. (En mera detaljerad typologi finns i
Malkiel, 1968, Heller & Maeris, 1968.) Avbrytning exemplifieras av forts. för fortsättning, ev. för eventuellt, och åkt.
för äktenskap. Man brukar oftast stryka allt from, den
andra vokalen. Det som blir kvar är då i regel tillräckligt ka4— Fankar om spraket
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rakteristiskt. Som ett extremfall kan man stryka allt utom
första bokstaven. Det har skett i partibeteckningarna c, s, m,
som brukar sättas inom parentes efter riksdagsmännens namn.
Hela den initiala konsonantgruppen bevaras i t.ex. bl. för
bland.

Sammandragningar kan illustreras genom ca och gm (för
genom), jr för junior där man tagit bort allt mellan den första
och sista bokstaven. Om man förkortar telefon med tfn så har
man en speciell sammandragning. ett s.k. teleskopord. 1 synnerhet förr brukade man ersätta de hortiagna vokalerna med
kolon, en vana som skalden Alfr:d W:stl:nd i Grönköpings
Veckohlad fortfarande har. De två typerna sammandragning
och avhrytning illustrerar fint de ovannämnda observationerna
att vokaler är mera fö rutsäghara än konsonanter och att slutet
av ord är lättare att gissa sig till än början.
Den mest produktiva förkortningsprocessen i moderna språk
är emellertid initialförkortningcn. Den innebär att man tar begynnelsebokstäverna i flera ord och skriver ihop dem till ett
ord, ett s.k. initialord, med genomgående stora bokstäver, t.ex.
SMHI för Statens Meteorologiska och Hydrologiska institut.
Det är de stora bokstäverna som gör denna ganska moderna
ordtyp så iögonfallande. lnitialförkortningar eller akronymer
som de också kallas är i svenskan numera oftast utan punkter
mellan bokstäverna. De kan, om de är uttalhara som Asea,
övergå till att stavas som ett vanligt namn med bara första
bokstaven stor. Om de uttalas genom att man kombinerar
bokstavsnamnen följer initialförkortningarna vissa betoningsmönster: Tvåstaviga som LO och SJ har alltid betoning på
första stavelsen. Trestaviga har betoning på sista som MBL
och TBV eller första som MFF och IFK. Fyrstaviga har betoning på nast sista som GKSS och LKAB eller sista som
RFSLI och OECD. En del initialförkortningar har vacklande
uttal. Man kan säga sass eller essaess för SAS. Betoningen kan
också vara olika hos olika människor. TCO uttalar en del människor med betoning på första, TCO, en del på sista, TCÖ.
1 Esso (av SO av Standard Oil) har stavningen anpassats till
vad som är normalt i vanliga ord (fonetiserats).
Initialer kan kombineras med ett vanligt ord som i u-land,
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i-land, P-piller, T-banan och tvillingbildningarna SE-banken
och PK-banken. Man kan också kombinera bokstäver och
siffror som i beteckningen på flygplanet B3LA.
Frekvens av förkortningar i en tidning
1 ett nummer av Dagens Nyheter finns ca 50 000 ord. Av dem
utgör ca 2 % förkortningar. De vanligaste förkortningarna är
enligt en undersökning av numret den 29 januari 1978 följande:
DN, VM, kr., milj., USA, bl.a., proc., ca och kl. Man kan
tycka denna uppräkning ger huvudingredienserna i det moderna livet: massmedier, sport, USA, tid och pengar.
Man kan urskilja vissa typer av företeelser som särskilt ofta
skrivs som initialförkortning. En typ är namn på befrielserörelser som blivit allt vanligare i massmedierna, t.ex. FNL, PLO,
ETA, MPLA. Frekvensen av sådana förkortningar varierar
starkt med den politiska utvecklingen. Förkortningar på befrielserörelser innehåller gärna en eller flera av bokstäverna
P (för people; peuple), L (för liberation, libération) och F (för
front) samt någon bokstav som antyder landet eller folket.
Internationella organisationer har nästan alltid initialförkortningar som namn och deras antal och aktiviteter visar sig
i hög frekvens på tidningssidorna av FN, ECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa), OECD, Gatt. De multinationella bolagens aktivitet visar sig också på tidningssidorna genom den höga frekvensen av förkortningar som: DC (flygplanstillverkaren Douglas Aircraft Corporation), datorjätten
IBM, LM, flygbolagen KLM, TWA, SAS. Namnen på nyhetsagenturer återkommer av naturliga skäl ofta, t.ex. TT, AP,
(Associated Press), Tass, liksom namnen på tidningar och partier. Man kan också observera vissa myndigheters aktiviteter,
RÅ (riksåklagaren), SÖ (Skolöverstyrelsen), ÖB (Överbefälhavaren), förutom fackliga organisationer som LO, TCO,
SACO. En grupp med gammal hävd är idrottsorganisationer
där förkortningar innehallande IF (idrottsförening), IK (idrottsklubb): FE (fotbolisförening), BK (hollklubb) är vanliga.
Frekvensen förkortningar varierar med innehållet på tidningssidorna. Sidor som behandlar sport, teknik, ekonomi, poli- Tankar om spraket
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tik innehåller rikligt med initialförkortningar. Familjesidan och
kultursidan få. Annonssidorna kan ge prov på förkortningar
som utvecklats till ett riktigt specialspråk, t.ex. i annonser under Personligt och äktenskapsannonser.
Skillnader i begriplighet
1 en undersökning prövades hur fyra olika grupper förstod 50
godtyckligt valda förkortningar från 25 sidor i ett nummer av
Svenska Dagbladet, 1978. Grupperna var högstadieelever, gymnasieelever, vuxna utan akademisk utbildning och vuxna med
akademisk utbildning. Svaret bedömdes som korrekt om personen hade identifierat företeelsen även om man inte helt
exakt hade givit den underliggande frasen. Av de prövade förkortningarna förstod generellt högstadieelever 65 %, gymnasieelever 70 %, vuxna utan akademisk utbildning 75 % och vuxna
med akademisk utbildning 90 070. Om de enskilda förkortningarna kunde man märka att t.ex. DDR inte var bekant för
30 % av högstadieeleverna, att RFHL var obegripligt för de
flesta (det betyder Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) och likaså Assi (AB Statens skogsindustrier). Tidningarna överskattar nog ibland läsarnas kunskaper om förkortningar. KTK som beteckning för Kommunaltjänstemannakartellen var känt till 60 % av högskoleuthildade, men bara till
25 % av de andra grupperna. När det gällde förkortningen ABF
var det förvånande många som inte kunde göra en riktig identifikation. Åtskilliga gav där svar som innehöll ordet Arbetsgivarna
motparten på andra sidan förhandlingsbordet. Ingen
hade kännedom om PPP som står för Pakistanska folkpartiet,
en högst ovanlig förkortning i svenska tidningar som nog också
förklaras när den förekommer. Alla kände dock till att H&M
står för Hennes och Mauritz, en spridd kedja i kläder. Och
nästan alla viste vad ABBA är och många att ABBA står för
Annifrid, Björn, Benny och Agneta.
När det gäller att begripa initialförkortningar kan man ha
vissa tumregler baserade på vad bokstäverna brukar betyda,
men säker kan man aldrig vara. A kan stå för Allmän som i
AIK, ASEA, för arbetare som i ABF, SAP, A-pressen, men
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också för arbetsgivare som i SAF och för aktiebolag som i
ASEA, EPA. B kan stå för befälhavare som i ÖB, bestämmande som i MBL, bildning som i ABF, behandling som i
ADB. Ofta kan man ha viss ledning av bokstavens placering.
Den första bokstaven är ofta en antydan om nationell status:
Sverige som i SM, världen som i VM, Europa som i EG. Sist
kommer ofta bokstäver som har med verksamhet eller organisation att göra, t.ex. CO som i SACO och TCO, KSSS, Kungliga
Svenska Segelsällskapet. Man kan observera att vissa internationella förkortningar har omvänd ordning därför att de följer
ordföljden i franska där man har hestämningen efter huvudordet, t.ex. OECD. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) förkortas O.T.A.N. på franska med bokstäverna i omvänd ordning och punkter, vilket är regel i franska initialord.
(Det franska uttrycket är Organisation du Traité AtlantiqueNord.)
Ökningen av initialförkortningar
Man har väl allmänt ett intryck av att initialförkortningar som
DNA, PTK, SMHI, ITT, PLO ökat. Det bekräftas i lingvistiska
undersökningar. 1 en jämförelse mellan förstasidorna i Dagens
Nyheter 1918, 1948. 1978 visade det sig att det förekommer
ungefär fyra gånger fler olika initialförkortningar 1978 än
1948 och frekvensen av initialförkortningar är också ungefär
fyra gånger så hög. Skillnaden mellan 1918 och 1948 är liten,
men mellan 1948 och 1978 har något hänt. Samma utveckling
i rubrikspråk har studerats i Conon, 1973.
Frekvensen av avbrytningar och sammandragningar har
ändrats föga, men man kan se att punkt efter avhrytning
minskat i användning och framförallt kolon i sammandragningar. Förklaringen till det är kanske en större grafisk och
ekonomisk medvetenhet hos tidningarnas tryckerier. Punkt eller kolon är ju nedslag som också kräver utrymme.
När det gäller att förklara det ökade antalet initialförkortningar som AMS, CIA, EG, TV, MFF, RFSLJ och ÖB kan
man hänvisa till att sådana organisationer eller myndigheter
alltmera uppträder under namn som är initialförkortningar.
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De längre namnen har ibland nästan bara en sorts etymologiskt
intresse. Vad har man för glädje av att veta att SAAB står för
Svenska Aeroplanaktiebolaget? Ofta är det en initialförkortning man tänker på när man vill skapa ett nytt namn för en
produkt, ett företag eller en organisation, och man inriktar
sig på att finna ett lättuttalat och lättidentifierat initialord som
ger positiva associationer. 1 tryck kombinerar man gärna mitialförkortningen med en symbol till en tilltalande logotyp.
En förklaring till den markanta ökningen av initialförkortningars frekvens i modern text är också att dessa organisationer, företag och institutioner har en allt större aktivitet och
spelar en allt större roll i dagens samhälle och bevakas noggrant av massmedierna. Organisationer yttrar sig i en mängd
sammanhang. De betecknas ofta som tunga remissinstanser
och deltar flitigt i debatten. Och samhällsdebatten har fått allt
större inslag av fackspråk frän ekonomi, teknik och medicin.
Det ymniga bruket av förkortningar speglar alltså tendenser i
det moderna samhällets utveckling.
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Denna artikel bygger på material som togs fram av deltagarna i ett
seminarium, vårterminen 1978 vid Institutionen för Lingvistik,
Stockholms universitet. Åke Florén gjorde bcgriplighetsstudien,
Peter Helfer jämförelser mellan förkortningar på DNs första sida
1918, 1948 och 1978 och Kristina Tukiainen studerade förkortningsfrekvenserna i ett helt nummer av SvD 1978. Ett radioföredrag med
liknande innehåll har presenterats i serien Värt att veta.
Redaktionellt PS
Bengt Sigurd nämner i början av sin artikel att förkortningar
har diskuterats i riksdagen. Han syftar då på motion 1975: 499
av Karin Andersson och Kerstin Göthberg. Motionärerna hemställde
att sådana anvisningar utfärdas beträffande riksdagstrycket att förkortningar undviks, och att de om de används ges tillfredsställande förklaringar.
att riksdagen hos regeringen anhåller att förkortningar i
offentligt tryck undviks eller ges tillfredsställande förklaringar.
Svenska språknämnden yttrade sig över denna motion till
riksdagens kulturutskott i september 1975 och förklarade sig
instämma i de synpunkter som framfördes i motionen. Nämnden föreslog att i offentligt tryck skulle inga andra förkortningar utan förtydligande få användas än sådana som finns förtecknade i Anvisningar för riksdagstrycket (numera ersatt av
Riksdagens skrivregler). Nämnden avslutade därefter sitt yttrande på följande sätt:
Sådana bestämmelser kan synas orationella, men språknämnden vill gärna rikta riksdagens uppmärksamhet på skilldå skribenten tjänar in
naden mellan rationellt skrivande
då läsaoch rationellt läsande
en smula tid och pengar
ren slipper använda extra tid till att försöka ta reda på vad
skribenten menar med de kodbeteckningar han använder.
Eftersom det mesta som trycks har fler läsare än författare
torde den totala vinsten i tid bli större om de offentliga
texterna skrivs i klartext i stället för i förkortningskod.
Några anvisningar i frågan utfärdades emellertid aldrig av
riksdagen.
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Dator och datamaskin, fackspråk
och allmänspråk
Av Sture Al/dn

1 början talade man om matematikmaskin. Det var inte bra,
eftersom apparaten långt ifrån bara används som räknare. Man
kallade den också elektronhjärna. Det var naturligtvis ändå
mycket sämre.
År 1956 lade 011e Karlqvist fram ett förslag till terminologi
på området. Tekniska nomenklaturcentralen sände ut det på
remiss till en liten grupp personer och fick in en del kommentarer. Diskussionen fördes vidare i en arbetsgrupp inom
Svenska Elektriska Kommissionen. Vid ett sammanträde 1957
kom det fram åtta olika förslag: automatisk databehandlingsmaskin, darabehandlingsmaskin, automatisk datamaskin, datamaskin, datahehandlingsautomat, dataautomat, datomat och
räkneautomat. Senare samma år enades man om att föra fram
förslaget automatisk datamaskin.
Gruppens förslag ledde till att termen automatisk datamaskin fastställdes i Svensk Standard 1961. Där upptogs också
datamaskin som "förkortat uttryck för automatisk datamaskin". På 1960-talet var det normalt så apparaten hette. 1
Grönköpings Veckohlads narrspegel blev det förstås datummaskin.
En vacker dag stod det i DN (29/3 1969) att tidningen skulle
börja använda dator i stället för datamaskin. Varför? Den huvudsynpunkt som fördes fram den gången var att man ville
ha ett kortare ord. Det var det som var Börje Langefors' argument i den fotnot i boken Introduktion till informationsbehandling 1968 där ordet lanserades. Man nämnde också att det
var lätt att göra sammansättningar som datorstyrd. Man hade
rentav vissa tankar om att dator skulle kunna få internationell
spridning.
Langefors var emellertid inte den som hade skapat ordet. Det
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är helagt redan 1956 i ett svar på den nämnda rundfrågan.
B. Andrén, ASEA, skriver: "Ett sätt att finna ett lämpligt begrepp för det engelska uttrycket 'data processing machine' är
att göra en helt ny konstruktion. Kanske är Dator acceptabelt."
Ingen kommentar och heller ingen effekt i det läget. (Jag tackar Lars Algotsson, TNC, och Hans Svensson, SEK, för hjälp
med en del av det äldre materialet.)
Beteckningen för den här maskinen har blivit ett ofta
nämnt exempel i diskussionen om nuspråket. Detta hänger
inte bara samman med att det gäller ett tydligt behov utan
också med att man snabbt kommer in på flera viktiga principfrågor. Det finns anledning att titta lite närmare på saken.

INuläge
1-lur är läget idag? 1 tidningsspråket som genom sitt inflytande
är ett av allmänspråkets viktigaste områden används både
datamaskin och dator. Det finns ungefär lika många av dem
i ett material på en och en halv miljon ord från 1976. 1 riksdagens snabhprotokoll från 1978/79, som omfattar fyra miljoner ord, finns också båda, även om dator överväger.
Däremot har man satsat enbart på dator i fackspråket. 1
Dataordhoken (1977) finns datamaskin inte alls upptaget. En
viss uppmjukning kan emellertid skönjas. Språkvårdsgruppen
samarbetsorganet med representanter för Svenska Akademien, Svenska språknämnden, Tekniska nomenklaturcentralen,
Standardiseringskommissionen och de statliga språkkonsulterhar rekommenderat "termerna dator
nas förening Samspråk
och datamaskin för engelskans computer" vid ett sammanträde 1981.
På ett tidigt stadium började en språklig förenkling komma
in. Precis som vi har fått (en) radio genom att kapa radioapparat fick vi (en) data genom att kapa datamaskin. Den
korta formen mottogs med blandade känslor, och det var en
bidragande orsak till att dator fick spridning. 1 Olof JohannesSons (dvs. Hannes Alfvéns) uppmärksammade bok från 1966,
Sagan om den stora datamaskinen, talas det på många ställen
om datan. Svenska språknämnden och Tekniska nomenklatur105

centralen har båda konstaterat att ordet är korrekt bildat.
1 det tidningsmaterial och det riksdagsmaterial som jag
nämnde finns det flera fall av data som beteckning på apparaten: datan skojade med småföretagare, ett minne hos datan,
aJla svar körs på data osv. 1 Aktuellt i teve har jag bland annat
noterat: En del upplever datan enbart som en hjälp. 1 en annons frågas det: Vad vet Datan om Dig? Är datan på väg att
ta hem spelet mellan datamaskin och dator?

En ordgrupp behövs
Det som ligger dator i fatet är språkligt sett inte minst otympligheten i ordbildningen, trots datorstyrd och mikrodator. Vi
behöver ju inte bara ett ord för själva apparaten utan också
ord för närliggande begrepp som gäller verksamhet och egenskap. Se på uppställningen här nedan.
Apparaten
datamaskin
flera datamaskiner
data
flera dator
dator
flera datorer

Verksamheten
1

2

att databehandla
(att data)

databehandling
(datning)

(att datorbehandla)

(datordatorbaserad
behandling) (datorisk?)

Egenskapen
datamaskinell
(datlig?)

Den första raden upptar en välkänd serie som utgiir frän
datamaskin; här kan data/behandla, -behandling betraktas som
ellipser för datamaskin/behandla, -behandling. Den andra innehåller verbet data, som väl hittills bara har framkastats tillfälligt. Det är emellertid regelbundet bildat, jämför t.ex. (en)
kratta, (att) kratta. 1 och för sig kan datahehandla också fungera som verb till substantivet data. Ordet datlig har jag visserligen aldrig stött på, men också det är bildat efter känt mönster:
skriftlig, statlig, vanlig osv. Rad 2 har alltså utbyggnadsmöjligheter. För den tredje raden gäller att datorbehandla visserligen
finns i senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista men
enligt min erfarenhet används mycket lite (exempelvis finns
inget belägg i tidningsmaterialet). Lägg märke till att verbet
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datorisera används i betydelsen 'utrusta med datorer'. För att
uttrycka egenskapen tar man till en sammansättning av typen
datorbaserad. Datorisk vore möjligt.
Vad speciellt data angår ser vi att det blir sammanfall mellan
beteckningen för maskinen och den plurala beteckningen data
för de uppgifter som bearbetas i maskinen. Detta är i och för
sig inte eftersträvansvärt. Det hör likväl nämnas, att sammanhanget normalt avgör om man syftar på det ena eller det
andra. 1 sådana fall där man vill ha garantier för att det uttryck man använder skall uppfattas som beteckning för apparaten kan man utnyttja den längre formen datamaskin.
1 det här sammanhanget anmäler sig också frågan vad Data
i Dataordboken betyder. Gör man en omskrivning av titeln,
blir resultatet ungefär Ordbok över termer på databehandlingens område, vilket också svarar mot den engelska undertiteln Data processing glossary. Vi ser alltså hur data med utgångspunkt i databehandling har utvecklats till en ganska behändig allmän beteckning för området, använd också i fackspråket. Det är mot den bakgrunden man skall betrakta ord av
typen dataanläggning, datacentral, datateknik osv., där datasvarar mot databehandlings-. Det är nog också därför som
datorbehandla, datorcentral osv, känns som alltför snäva beteckningar.
Man har nu börjat experimentera med olika system där våra
tevear skall kunna användas som ett slags dataterminaler. Just
den allmänna innebörden i data skulle vi kunna utnyttja här.
Varför inte ge sådana system den samlande beteckningen datateve (data-TV)?
Andra sprak
Vi har också anledning att se ut över gränserna. 1 Norge dominerar datamaskin. Där har man emellertid debatterat ett
förslag att gå över till dator under appellen "Norge inn i datoralderen". Inlägg till försvar för datamaskin har inte saknats.
1 debatten har också ett alternativ dat dragits in. Ett argument som har förts fram är att dat är den minsta gemensamma
nämnaren för den ordgrupp det gäller. Uppfattningarna i de107

batten har gått rätt starkt isär.
1 Danmark används dataniaskine men framför allt datamat.
Detta ord är lika speciellt danskt som dator är speciellt svenskt.
Engelskan har sedan gammalt computer, och det ordet är
nu på frammarsch i tyskan: der Computer. Där har man också
Datenverarbeitungsanlage, EDV-Anlage och Rechenanlage. 1
franskan används caiculateur och ordinateur.
Variation i allmänspråket
1 den situation som råder blir det viktigt att göra ett påpekande som egentligen är alldeles odramatiskt. Poängen ligger
i att det faktiskt måste göras. Alltså: en viss sak behöver inte
ha endast en beteckning i allmänspråket. Tvärtom är det ofta
en tillgång att vi kan uttrycka (ungefär) samma sak på flera
olika sätt. Allmänspräket har med andra ord inte samma behov
av en enhetlig terminologi som fackspråket (som emellertid
även det kan vara betjänt av synonymer). Men vi skall naturligtvis inte skapa onödiga skillnader. Här finns i själva verket
utrymme för ett samarbete på flera fronter till fördel för språket och språkhrukarna.
1 fråga om beteckningen för den aktuella apparaten ter det
sig då så här. Det finns ingen anledning att motverka datamaskin i allmänspråket. Det internationellt sett isolerade och
språkligt sett ganska oviga dator bör också i fackspråket få
datamaskin vid sin sida. Det ordet med tillhörande ordgrupp är
sedan länge väletablerat i språket och är det bästa i relation
till danskan och norskan. Skulle datamaskinen och datorn i
större utsträckning få dela plats med datan i allmänspråket, så
bör vi kunna bära det också.
Sensmoraler
Fackspråkets termer är inte alltid bra för allmänspråket och inte för fackspråket heller.
Språkbrukares böjelse för schablonlösningar är inte alltid
bra för språkbruket - och inte för språkbrukarna heller.
Svenska ord är inte alltid bra för norskan
och inte för
svenskan heller.
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"Livskvalitet" - om ett slagords historia
Av Gustav Korlén

"Okad livskvalitet? Vad betyder det, och när började detta
vidriga halvhyråkratiska ord komma i svang i svensk debatt?" (Agneta Pleijel i Aftonbladet den 6 november 1976).
"Detta är skönt sagt och ädelt tänkt. Dock måste jag efter
mönster av Luthers lilla katekes fråga: Vad är det?" (Gustaf
von Platen i Svenska Dagbladet den 26 maj 1981 med anledning av regeringsförklaringens ord: utvecklingen måste
präglas av mänsklighet, gemenskap och livskvalitet).
Ingen uppmärksam iakttagare av det politiska språkbruket lär
ha kunnat undgä att observera den roll som begreppet livskvalitet spelade under 1979 års valrörelse. Det introducerades av
stressforskaren Lennart Levi i en Brännpunktsartikel i SvD
den 5 augusti 1979 under rubriken "Livskvalitet en valfråga".
Det gick sedan knappt en dag utan att ordet dök upp i debattartiklar eller valtal. Genom sin allmänna oklarhet erbjuder
detta slagord naturligtvis oanade möjligheter för verhalt begåvade politiker. Med all önskvärd tydlighet framgick detta
t.ex. av den stort upplagda enkät som ICA-Kuriren
med
en upplaga på över 670 000 ex. - publicerade den 16 augusti
under rubriken "Vi frågar partiledarna: Vad betyder livskvalitet för dig?"
Svaren var lika mångskiftande som semantiskt svävande. Inledningsvis avgav partiledarna följande deklarationer: "Begreppet livskvalitet låter sig inte fängas i några få ord. Bl.a.
därför att det för olika människor har skiftande innebörd"
(Gösta Bohman). "Livskvalitet är för mig det som ger arbete,
fritid och personligt umgänge innehåll" (Torbjörn Fälldin).
"Ett samhälle med hög livskvalitet ser för mig ut så här: Det
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är ett samhälle där alla har rätt till arbete och dur varje människa alltså känner att hennes insatser behövs" (Olof Palme).
"Livskvalitet handlar ytterst om att uppleva mål och mening
i sitt liv. Men det är också fråga om konkreta vardagsnära
ting. På det sättet spänner begreppet livskvalitet över vida områden och blir kanske just därför svårt att fånga" (Ola Ullsten). "Det betyder nog detsamma för mej som för andra människor. Men varför krångla med det ohegripliga begreppet
'livskvalitet', det handlar ju enklare uttryckt om rätten till ett
bra liv" (Lars Werner).
1 fortsättningen visar det sig inte oväntat att partiledarna
på det hela taget jämställer begreppet livskvalitet med huvudpunkterna i de egna valprogrammen. Och när Lennart Levi i
en stort uppslagen förstasidesartikel i DN den 29 augusti utropade "Dags föra in livskvalitet i valrörelsen" replikerade
Olof Palme omedelbart i ett valtal i Östersund "Jag menar att
arbetarrörelsens hela kamp genom åren handlar om livskvalitet" (DN den 30 augusti).
Det är naturligtvis just denna mångsidighet och semantiska
oklarhet som gör att ordet fått en sådan genomslagskraft i den
politiska debatten. Men varifrån kommer det och hur gammalt är det? Av åtskilliga inlägg skulle man kunnat få den uppfattningen att det vore fråga om ett ganska nytt uttryck (sign.
Victoria i DN talade sålunda i en notis den 9 augusti om "vårt
veckogamla modeord"). Så är emellertid ingalunda fallet.
Det går förmodligen tillbaka på den amerikanske TV-kommentatorn Eric Sevarid som 1956 använde uttrycket quclity of
life i en karakteristik av presidentkandidaten Adlai Stevenson
(för källhänvisningar här och i fortsättningen se tidskriften
Moderna språk 1978, s. 294 och 306). Stevenson själv insåg
omedelbart dess värde som slagord och lanserade det i sin valkampanj. Märkligt nog skulle det sedan dröja inemot 15 år
innan det som översättningslån ungefär samtidigt dyker upp i
en rad västeuropeiska språk. Det blir då ett paradexernpel på
vad den tyske germanisten Werner Betz kallat för den västerländska språkutjämningen.
Kent Lindkvist har i en ideologikritisk artikel i Bokcaféts
månadsbulletin 1981 påvisat att begreppets internationella
110

spridning går tillbaka pa ett initiativ av Richard Nixon. Denne
framlade vid en Natokonferens i Washington den 10 april 1969
till firande av paktens 20-årsjubileum en plan, där han hävdade
att viistalliansen behövde "a social dimension, to deal with our
concern for the quality of life in this final third of the twentieth
century" (här cii. efter J. R. Huntley, Man's Environment and
the Atlantic Alliance, 1971, där tankarna mera ingående redovisas). Begreppet kom sedan att spela en central roll både i
Natos och i Nixonadministrationens utredningsmaskineri och
det spred sig därifrån snabbt till andra Natoländer.
Särskilt markant är dess genomslagskraft i Frankrike, där
den 1977 utkomna ordboken Grand Larousse de la langue
frant'aise daterar la qualité de la vie till ca 1970. Mera allmänt
känd blev termen genom en TV-serie om 13 program med
denna titel under åren 1972-73. Ett år senare inrättade president Valéry Giscard d'Estaing ett särskilt "Ministére de la
qualité de la vie", som hade hand om ungdomsfrågor, idrott,
turism och miljöfrågor. Det ersattes dock 1978 av en "délégation de la qualité de la vie", som underordnades "le Ministére
de l'environment et du cadre de vie". 1 december 1977 anordnade den franska regeringen en stor europeisk konferens om
livskvalitet med inemot 1 500 deltagare.
1 Västtyskland introducerade Willy Brandt - som i egenskap av utrikesminister var tysk chefsdelegat vid Natokonferensen i Washington - begreppet Lehensqualität i ett tal sommaren 1971 och redan två år senare ingick det i hans regeringsförklaring: "Lehensqualität ist mehr als Lebensstandard. Sie
ist Bereicherung unseres Lehens (iber Einkommen und Konmera direkt översum hinaus". Samma år finner man ordet
satt - som boktitel i ett arbete av Helmut Swohoda, Die
Qualität des Lebens. Vom Wohlstand zorn Wohlbefinden. Efter
sin avgång som förbundskansler 1974 publicerade Willy Brandt
sitt politiska bokslut i en memoarhok med titeln liber den Tag
hinaus. Ett centralt kapitel har här rubriken Zur Qualität des
Lehens, medan texten övervägande använder termen Lebensqualität. 1 denna form hör begreppet numera till de väletablerade slagorden i västtysk debatt. Det är välkänt också i Österrike och Schweiz. Ett försök till seriös analys under åberopande
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av ett omfattande vetenskapligt material publicerade sålunda
Neue Zdrcher Zeitung den 18 januari 1975 under rubriken
"Was heisst, wie hestimmt und wie verbessert man Lehensqualität?" Däremot ingår ordet inte i den östtyska vokabulären. En artikel i Forum, organ för "Freie Deutsche Jugend",
i februari 1974 gycklar med begreppet och avfärdar det som
ett kapitalistiskt pafund. Att begreppet emellertid inte kan
vara helt främmande i Osteuropa framgår av samlingsvolymen
Livskvalitet och teknologi (1975), som återger föredrag och
diskussioner från en konferens i Bukarest 1974 om "människan
och samhället i framtiden".
Även i Sverige lanserades begreppet livskvalitet som politisk
term först i början på 70-talet. Redan tidigare hade det emellertid spelat en viktig roll i Sven Fagerbergs författarskap.
Själva ordet förekommer i essäsamlingen Dialog i det fria från
är 1968 (s. 50). Men viktigare är vad författaren framhäver i
ett brev av den 22 augusti 1979:
"Hela mitt författarskap på 60-talet kan ses som ett försök
att introducera begreppet livskvalitet i debatten, fast jag inte
kan erinra mig att jag använt just det ordet (!). Tvii av mina
böcker, Kostymbalen 1961 och Dialog i det fria 1968 är helt
ägnade åt temat. 1 Kostymbalen talas i nyckelkapitlet Bröllop
på Olympus (mellan tekniskt-ekonomiskt och mänskligt) om
'mänsklig kvalitet' (sid. 113). - 1 Det vitmålade hjärtat från
1966 använder jag ordet 'livsnivå'. På sid. 226 står det: 'Vad
menas med livsnivå? Levnadsstandard äv kvantitet, livsnivå
kvalitet . . . Ordet 'livsnivå' återkommer i Dialog i det fria."
Det är anmärkningsvärt framsynta formuleringar. Fagerherg
är i själva verket ett gott exempel på att författarna med sina
sensibla känselspröt ofta reagerar tidigare än politikerna på
nya samhällsproblem.
Svenska språknämndens arkiv registrerar livskvalitet första
gången i en understreckare i SvI) av Tom Selander den 4 maj
1971 med titeln "Livskvaliteten nytt slagord i USA". Artikeln
är intressant, bl.a. därför att ordets karaktär av översättningslån så tydligt framträder här, men också därför att den be112

kräftar den roll Nixon spelat för ordets spridning som politiskt
slagord:
"Bruttonationalprodukten håller på att förvandlas till ett
mönster, som ständigt kräver mera naturtillgångar för att
mättas. BNP måste avsättas som samhällets husgud och ersättas med QOL, livskvaliteten, förklarade allt fler forskare
i USA. Annars kommer balansruhhningarna i samhället att
växa tills de blir övermäktiga. De politiska makthavarna har
tagit föga intryck av diskussionen jämvikt kontra tillväxt i
ekonomien. Men själva begreppet QOL har snabbt slagit
igenom och president Nixon kan knappast hålla ett tal utan
att använda det".
Av Svenska Akademiens ordboksarkiv i Lund framgår att
ordet snabbt slog igenom i svensk press. Redan 1974 var tiden
mogen för ett tvärvetenskapligt symposium kring detta begrepp, anordnat av sekretariatet för framtidsstudier inom
Statsrådsheredningen. Föredragen och diskussionerna finns
mänredovisade i en samlingsvolym med titeln Livskvalitet
niskans levnadsvillkor i ett framtidsperspektiv, som Justitiedepartementet utgav detta är med inledning av Olof Palme.
Samma ar ägde den internationella mil jövårdskonferensen rum
i Stockholm, där frågan om livskvalitet likaledes spelade en
central roll. Och tre är senare gav Statens råd för byggnadsforskning ut en översikt över "forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige" under rubriken Livskvalitet och samhällsplanering. Påföljande är var begreppet också moget för att omhändertas av den svenska utredningskvarnen. 1 direktiven till
1978 års "Naturresurs- och miljöutredning" skriver jordbruksminister Anders Dahlgren: "Begreppet livskvalitet och vad
som kan bedömas vara en rimlig nivå för denna bör utvecklas
och konkretiseras". Utan att avvakta resultatet av denna utredning intog så tvåpartiregeringen detta honnörsord i sin Fegeringsförklaring.
Samstämmigheten med ordets uppträdande i våra nordiska
grannländer är påfallande. 1 det mycket omfattande material
som den danska spräknämnden ställt till mitt förfogande är det
äldsta helägget från 1970. intressant är en understreckare i
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"Politiken" den 6 juli 1974 av Eva Bendix, där hon berättar
att hon första gången hörde ordet av Alva Myrdal vid socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1972.
1 radio- och TV-tal den 1 januari 1973 talar statsminister Anker
Jørgensen om "den forhedring af miljøet, af livets kvaliteter,
som også var emne for drøftelserne på topmødet i EF". Från
början av 1973 får så ordet stor utbredning också i dansk debatt.
Den norska språknämndens material är mindre omfattande,
men även här är de första heläggeri från början av 70-talet.
Det tycks f.ö. också vara fallet i brittisk engelska. 1 Barnhart
m.fl. A Dictionary of New English 1963
/972 (1973) anförs
som tidigaste belägg ett citat frän Daily Telegraph den 15 maj
1972, väl att märka i ett referat av "the growing concern for
'the quality of life' in France"! Det är också symptomatiskt att
ordet är registrerat i den andra upplagan av Longrnan Modern
English Dictionary av år 1976 men saknas i den första från
1968. Longmans definition lyder: "the basic standarcls for
satisfactory modern living (in such matters as dean air, pure
water etc.) which are not met, or are actively threatened, by
the consumer society".
En förfrågan till ordboksarkivet i Leiden gav negativt resultat men begreppet kan heläggas även för det nederländska
språkområdet: i oktober 1979 anordnades i Rotterdam ett vetenskapligt symposium kring ämnet "The Quality of life in a
medieval town", vilket i programbladet på nederländska återgavs med "De middeleeuwse stad en de kwaliteit van het
bestaan (dvs. "tillvarons kvalitet").
Om förhållandena i finskan har den Finska spräkhyrån i ett
brev av den 3 juni 1981 lämnat följande upplysningar:
"Finska språknämnden vid Forskningseentralen för de inhemska språken behandlade vid sitt möte 7.11.1977 uttrycken
elaman taso, dam isen taso och elämän /aatu, som alla använts i tidningspressen. Nämnden stannade för att rekommendera ordet elämänlaatu (sammansatt ord) som motsvarighet till svenskans livskva/itet, tyskans Lebensqua/irat, engelskans quality of life och italienskans qualité di vita".
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Till de mera bisarra inslagen i detta sammanhang hör slutligen den "olympiad i livskvaliteter" som den flerspråkiga. i
Genéve utkommande affärstidskriften Vision anordnade sommaren 1978 och där Sverige utnämndes till segrare i flertalet
grenar (SvD den 25 augusti 1978). Dessa omfattade det mesta
här i världen, från ekonomisk effektivitet och politisk medvetenhet till antalet biografer och TV-kanaler. Så nog var detta
en god illustration till tesen att begreppet livskvalitet i ett internationellt perspektiv framstår som ett av 70-talets centrala
slagord.
Lieskvalitet är som synes ett något diffust begrepp. Man behöver inte dela Agneta Pleijels uppfattning för att anmäla en
viss skepsis mot ett alltför ymnigt bruk av ordet. Risken för
inflatorisk förslitning är här - som vid så många andra politiska honnörsord (Lennart Levi i SvD den 24 oktober 1979) uppenbar. Det är (la'S rför också lätt att som Gustaf von Platen
gyckla med ordet.
Men tar man del av den seriösa debatten, sådan den t.ex.
sammanfattas i Gert Alahys och Lennart Levis broschyr om
Vör livskvalitet 1980, inser man att Levi har rätt när han med
sådant engagemang hävdar att bakom detta begrepp ligger 80talets centrala samhällsproblem och avgörande livsfrågor.
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Ombudsmannen - vår andes stämma
i världen
Av Gustav Karlén

Att Sverige är omhudsmännens förlovade land lär ingen uppmärksam iakttagare av den svenska samhällsutvecklingen under
senare är ha kunnat undgå att observera. Det har heller inte
undgått utländska betraktare: "Oh Omhudsmann, schwer und
schwedisch ist Dein Name und hart das Geschäft seines Trägers", heter det i en av de satiriska "Geschichten von grossen
Tieren und Menschen" som den österrikiske författaren och
språkmannen Alois Brandstetter gav ut 1976 under titeln Der
Leum und des Löwen.
Ett annat, mera tankeväckande vittnesbörd erbjuder den östtyske, numera i Miinchen bosatte författaren Manfred Bieler,
som i sin roman Maria Morzeck oder Das Kaninchen bin ich
från år 1969 uttrycker sig så här: "Sehen Sie, sagte er und
der
lachte, da miisste es ehen einen Ombudsman gehen
macht, was er will. Der kann seine Nase in jede Akte, in jeden
Vorgang, in jeden Tresor, in jedes Gericht, in jedes Gefängnis
stecken, und keiner darf's ihm verwehren! Sowas fehlt in der
Justiz! . . . Jaja, Ombudsman, wiederholte er. Bisschen komischer Name, was? Ich musste lachen, und der Ombudsman
kriegte seine Ombudsfrau und die machten zusammen Omhudskinder und grtincleten das Ombudsvolk und den Ombudsstaat dazu, und sonntags sangen sie immer: Ombud, Ombud
äber alles!"
Bieler riktar här givetvis en förstucken kritik mot förhållandena i den östtyska republiken och boken blev också den omedelbara anledningen till att han lämnade DDR. Men en svensk
läsare är onekligen benägen att i den senare delen av texten
läsa in en divinatorisk satir över 70-talets svenska samhällsutveckling, med tendenser som Tobias Berggren nyligen i ett
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ampert inliigg i BLM (1, 1980) stämplade med slagordet "omhudssocialism"
för att nu inte tala om den gruvliga salva
Harry Schein avlossar i sina memoarer: "Om det utbröt en
omhudsmannapest, om plötsligt alla ombudsmän försvann,
skulle verkligheten inte förändras på annat sött än att den
blev enklare och billigare" ("Schein", 1980, s. 348).
De anförda litterära beläggen vittnar hur sorti helst eftertryckligt om att själva ordet ombudsman inlånats i tyskan
(med varierande stavning). Länet är emellertid ingalunda begränsat till detta språkområde. 1 själva verket måste ombudsmannen
härvidlag överträffande både smörgåsbordet och
ordet skål
betraktas som vår i särklass främsta språkliga
exportartikel genom tiderna.
Nu är det dock inte den brokiga floran av mer eller mindre
maktmedvetna fackliga ombudsmän av olika kategorier som
exporterats utan den klassiska svenska justitieomhudsmannainstitutionen, Själva ordet ombudsman har gammal hävel i de
nordiska spraken och är belagt i fornsvenska texter med rättsligt innehåll redan på 1300-talet. Det inlånades f.ö. i medellågtyskan av de hanseatiska köpmännen i Bergen under former som zinhadesman, des köninges unbadeslöde (se Olov
Brattegard, Die mittelniederdeursche Geschäftssprache des
hansischen Kaufmanns zu Bergen, 1, 1945, s. 147).
JO-ämbetet introducerades i Sverige genom 1809 års grundlag. Om bakgrunden till denna institution och dess utveckling
fram till våra dagar orienterar en fängslande studie av Jakob
Sundberg. "Arvet fran 'limurtaseh". Där kan man inhämta att
Karl XII år 1713 i Turkiet utfärdade en "Instruction, hwar
efter Kongl. Maj:t Nådigst will at dess Högsta Omhudz Man
uti Dess Emhete Sig skal hafwa at rätta"; det rör sig här om
föregangaren till 1719 års justitiae canceller (se Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, Meddelanden 4, 1979). J 0-ämbetet
har sä under vårt århundrade kompletterats med ett antal beNaturligtvis innehåller yttrandet inte hela sanningen, Nilket man
inser om man tar del av ett temanummer "Att vara ombudsman"
i HTF-tidningen 6---7. 1980 (organ för Handelstjänstcmannaförbundet).
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fattningar med varierande uppgifter inom olika samhällssektorer. Militieomhudsmannen tillkom 1915 (och avskaffades
1968. då ämbetet uppgick i JO). näringsfrihetsombudsmannen
1954, (den icke statliga) pressomhudsmannen 1969 och konsumentombudsmannen 1971.
Vårt senaste tillskott är som bekant jämställdbetsombudsmannen (med förkortningen JiimO) från 1 juli 1980. Folkpartiföreslagit beteckningen
regeringen hade här - i ovist nit
"jämstälidhetsomhud", men den andra trepartiregeringen stannade på goda grunder vid den nu genomförda: 'Den statliga
ombudsmannainstitutionen . . . är välkänd såväl inom som
utom Sverige. Mot den bakgrunden kan det vara liimpligare att
använda benämningen jämstiilldhetsomhudsman. Fördelarna
med att ha ett vedertaget begrepp får i detta fall anses överväga nackdelarna av en som det kan synas icke könsneutral
benämning", heter det i regeringens proposition 1979/80: 175
med statsrådet Karin Andersson som föredragande.
Det är alltså ombudsmannen i denna demokratiska kontrollfunktion som efter andra världskriget anträtt ett veritabelt segertåg över världen. Samtidigt bar ämbetet givit upphov till en
mycket omfattande internationell vetenskaplig litteratur. Det
kan nämnas att en av de, enligt vad fackmän försäkrar mig,
bästa skrifterna i ämnet är författad av en arab, Ibraim al
Wahar från Irak, som 1979 utgav ett arbete med titeln The
Swedish Institution of Ombudsman, an Instrument of Human
Righ ts.
En översikt över ombudsmannainstitutionens utbredning i
världen återfinnes i Justitieomhzidsmönnens ömbetsberöttelse
för 1978/79. Det framgar av denna att Finland (som ju har
gamla ämhetsmannatraditioner gemensamt med Sverige) fick
sin JO redan 1919, övriga nordiska länder däremot först efter
andra världskriget, Danmark 1953, Norge 1962 (MO redan
1952). Men det är inte förrän på 1960-talet som ombudsmannen fått sitt internationella genombrott. Som första land utanför Skandinavien introducerade Nya Zeeland ämbetet 1962
och sedan följde en rad länder i olika världsdelar. Det är
symptomatiskt för den roll JO spelar som demokratisk symbol
att han infördes i Portugal 1976 kort efter revolutionen (med
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titeln provedor de lusti(-a). Påfallande många ombudsmän eller
omhudsmannaliknande institutioner finner man i tredje världen, så t.ex. på Jamaica, i Trinidad-Tobago, Tanzania, Nigeria
och Zambia. ön Mauritius i Indiska Oceanen tillsatte för säkerhets skull en svensk som sin förste ombudsman 1969.
Sitt starkaste fotfäste torde ombudsmannainstitutionen ha
fått i USA och Kanada. Härom vittnar vältaligt den publikation med titeln Ombudsman and Other Complaint-Handling
Systems Survey som årligen utgives av "The International Ombudsman Institute" vid University of Alherta i Kanada i samarbete med en "Ombudsman Committee" som är knuten till
"The International Bar Association" med säte i Pennsylvania
i USA. Det förtjänar nämnas att man i Kanada också håller
sig med en ombudsman för tvåspråkighet (med titeln Commissioner of the Official Lan guages, resp. Com,nissaire aux
Langues Officielles). Denne utger en omfattande Annual Report, som är av stort språksociologiskt och språkpedagogiskt
intresse.
Särskilt anmärkningsvärt är nu
vilket redan i någon mån
framgått av de anförda citaten och hoktitlarna
att inte bara
ämbetet utan ocksa själva ordet övertagits i så många länder
och språk. Brian Foster, The Changing English Language
(1968), uppger att ordet dök upp i engelskan redan 1959. 1 den
västtyska tidskriften Sprachwart 1970 betecknas ordet Ombudsmann tillsammans med Eskalation och Estah/ishment såsom
hörande "zum Bestand unseres heutigen Wortschatzes". Sedan
början av 70-talet är det registrerat i ett stort antal europeiska
och amerikanska uppslagsverk och ordböcker. Ett markant
exempel erhjLlder The Concise Oxford Dictionary som under
uppslagsordet Parliamen tary Commissioner for A d,ninistration
(vilket är den officiella beteckningen i Storbritannien) ger förklaringen "ombudsman in United Kingdom". 1 Frankrike är
den vanliga beteckningen visserligen médiateur (i den franskspråkiga provinsen Quéhec i Kanada protecteur du citoyen),
men La Grande Encyclopédie Larousse innehåller en utförlig
artikel under rubriken Ombudsman. Det kan tilläggas att Le
Grand Larousse de la langue frangaise som plural anger "des
ombudsmen", alltså med en halv anglicism och att ordhoken
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Petit Robert daterar ordet till omkring 1960 (med den missvisande härledningen "suédois umbothsmathr", vilket är den
form som är belagd i fornisländska texter).
1 Nederländerna har nyligen antagits en lag om införande av
ett JO-ämbete. Den förste innehavaren tillträdde sin tjänst den
1 januari 1982 och hans officiella titel är de nationdile ombudsman. Den stora encyklopedin Grote Winkler Prins om tjugo
hand innehaller under uppslagsordet Ombudsman en ingående
redogörelse för JO-ämbetets historia och spridning. Det finns
i Nederländerna f.ö. ocksi en feministisk organisation med
namnet Omhudsvrouw (se Moderna språk 1978, s. 425).
På tyskt språkområde är ordet som redan framgått väletablerat, även om man officiellt använder inhemska beteckningar. 1 Förbundsrepubliken Tyskland är det bara delstaten
sedan 1974 -- har en JO, med titeln
Rheinland-Pfalz som
Bärgerheauftragter, men redan 1957 infördes på förhundsnivå
en MO med namnet Wehrheauftragter. Det är ingen tillfiillighet att initiativet härtill kom från den dåvarande socialdemokratiske förbundsledamoten Ernst Paul. Denne hade nämligen
under kriget vistats i Sverige som flykting och kom här - liksom Willy Brandt, Herbert Wehner, Bruno Kreisky och andra
att mottaga impulser som sedermera vid återkomsten till
hemlandet omsattes i praktiskt politiskt handlande (se härom
Helmut Miisseners doktorsavhandling Exil in Schweden, Stockholm 1974).
1 Österrike är det just Kreisky som står bakom inrättandet
av de tre justitieombudsrnännen (1977), en från vartdera av de
tre politiska partierna. De går här under den officiella beteckningen Volksanwalt. Men också i Osterrike är ordet Ombadsmann välkänt. Från början av 70-talet har ett flertal österrikiska tidningar en stående spalt "Unser Omhudsmann". som
tar upp fall av maktmisshruk, diskutabel reklam mm. Institutionen är så starkt förankrad att den redan givit anledning till
atskilliga vetenskapliga undersökningar; en doktorsavhandling
med titeln "Zeitungs-Onibudsmann in Österreich" har nyligen
färdigställts av Christoph Bruckner vid Salzhurgs Institut för
Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Förebilden kommer här från USA, där Houston Chronicle redan 1961 införde
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en liknande spalt under rubriken Watchman.
1 denna utvidgade funktion spelar omhudsmannen en viktig
roll också i tysk och nederländsk radio och TV. År 1979
anordnade sålunda den va•• sttyska radions fortbildningsavdelning ett tredagarssymposium ägnat ämnet "OmbudsmannSendungen" med deltagande av radio- och TV-producenter
från Osterrike, Förbundsrepubliken och Nederländerna. 1 dessa
länder har man nämligen regelbundet sändningar med denna
beteckning, där övergrepp frän myndigheter och andra tas
upp. 1 Nederländerna sker detta i samarbete med en Stichting
de Ombudsman, knuten till ett av de fyra radiobolagen. i Österrike och Västtyskland delvis i samverkan med vederbörande
JO. Det är alltså i samtliga fall fråga om betydligt mer seriösa
program än TV 2:s "Sånt är livet".
Det återstår bara att konstatera att den västtyska Duden
(motsvarigheten till Svenska Akademiens ordlista) registrerat
ordet sedan 1973 men att det saknas i den östtyska upplagan
trots vad Manfred Bieler anför om dess önskvärdhet, eller
kanske snarare just därför.
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Du pacifist - din pacifist
Av Göran Kjellmer

Det finns ett språkligt fenomen i svenskan som ofta tilldrar sig
utlänningars förvånade intresse: språket har en dubbel uppsättning av tilltalspronomina inom en och samma person. Man
kan säga både "Du Oskar" och "Din idiot", både "Ni pacifister" och "Era pacifister". Engelskan, tyskan och franskan
saknar sådan dubbelhet, och man kan väl därför fråga sig om
den fyller någon funktion i svenskan, och vilken i så fall denna
funktion är.
Låt oss i fortsättningen kalla kombinationen av personligt
pronomen och suhstantiv för Du X och kombinationen av p05sessivt pronomen och suhstantiv för Din X.
Uppkomst
SAOB intresserar sig (uppslagsordet DIN, poss.pron.) för uppkomsten av Din X och menar med E. H. Tegnér att x i Din X
ursprungligen varit ett abstrakt substantiv som betecknade en
egenskap som kunde betraktas som karakteristisk för den tilltalade. Din odåga skulle då ha betytt 'Din oduglighet', Din
otäcka skulle ha betytt 'Din otäckhet' osv. Som paralleller från
yngre tid ges Ers höghet, Ers majestät, Ers nåd. Gjerdman
(1915) har vissa betänkligheter inför denna förklaring och föreslår flera uppkomstmöjligheter som han menar kan ha realiserats på skilda håll. De är dels en "blandning av de olika sätt
att tilltala en person som voro i bruk", nämligen typen du svinpäls och den djävla svin päls, dels en kontamination av tilltalsformerna (h)inn (best. art) + adjektiv + substantiv, bä + adjektiv + substantiv och kå + ( h)inn + adjektiv + substantiv, varvid
lai + (h)inn tänkes övergå i »inn, och dels, slutligen, en utvidgning av typen »inn bråj,urbani 'din broders baneman'.
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Tilltal

Om vi går över till det moderna språket, skall vi först se att
förhållanden likartade med dem som råder mellan Du X och
Din X också existerar mellan Jag X och Min X, mellan Vi X
och Våra X och mellan Ni X och Era X, såsom i följande fall:
Jag, Erik Svensson, lovar härmed att
Min idiot, nu låste jag in hilnycklarna!
Du Andersson, ta i ett tag här!
Din slå/ock, försök att hålla dig vaken!
Vi studenter kräver medhestämmanderätt Vi Bookar, Krokar och Ro thor.
Och vi, våra dumbommar, som trodde honom på hans ord!
Ni barn får vänta till sist.
Era små änglar, har ni städat hela huset!
Någon liknande växling kan knappast iakttas inom tredje
person, i varje fall finns inte längre någon produktiv Hans
X-typ i vaxling med en Han X-typ. Hennes Nåd, Hans Majestät, Hennes Kungl. Höghet är represcntanter för en liten
grupp stelnade uttryck; någon nybildning inom gruppen äger
troligen inte rum. Det förefaller alltsä som om växlingen vore
begränsad till användning i tilltal.
1 detta sammanhang kan man lägga märke till att bruket av
Du + ett suhstantiv i singularis (och någon enstaka gång skämtsamt i pluralis: Du grabbar!) där den talande vänder sig till en
hel grupp personer under de senaste åren blivit mycket vanligt.
Uttryck som Du student, Du medborgare, Du konsument och
t.o.m. Du pensionär syns nu allt oftare på affischtavlor och i
tidningsannonser. Utbredningen av denna typ sammanhänger
antagligen med det segertåg Du nu gör som allmänt tilltalspronomen i svenskan.

Skillnad mellan typerna

SAOB anser att Din X "(åtm. för den nutida spräkkänslan)
[är] likvärdigt med DU 1....DIG, åtföljda af en apposition".
Av fortsättningen, "i förb. med oftast mer 1. mindre drastiska,
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ej sällan vulgära ord för att gifva uttryck åt harm 1. förakt 1.
ovilja, hän 1. ömkan o.d., men iifv. stundom i uttr. för deltagande 1. beundran, smeksam vänlighet o.d.". kan man väl förmoda att SAOB menar att Din X har sina stilistiska domäner
begränsade till talspråket. Wellander (1973) omnämner också
företeelsen (sid. 32) som typisk för talspråket. 1 Svensk handordbok (1966) förekommer typen under min, din och eder
(men inte under vår!) med etiketten "yard.". Du X tycks inte
ha några sådana stilistiska begränsningar. Vidare förefaller X
i Din X genomgående vara känsloladdat, medan X i Du X verkar mera neutralt i detta avseende. Svensk handordbok ger
följande exempel på Din X-typen: "din lymmel, skurk, odäga,
ynkrygg, åsna, slyna, fjolla!; ditt nöt, våp, kräk!; din olycksfågel!.; din stackare!; din lyckliga ost!; ditt lilla pyre!"; "era
dumhommar, drumlar, fega stackare; försvinn, ert pack!";
"[jag.] min stackare, min dumbom, min åsna; [jag.] mitt
dumma flöt, att jag inte begrep det!". Är da skillnaden mellan
Du X och Din X den att Din X är en talspråksmässig, vardaglig variant av Du X som används, eller kan användas, i emotionella sammanhang? Låt oss se efter.
Typiseriug
Om vi jämför följande tilltal kommer en av de mest karakteristiska skillnaderna mellan Du X och Din X i dagen:
Din Krösus, du får
Du Andersson, ta
bjuda i dag!
i ett tag här!
Din sportfantast,
Du idrottsman,
stäng äntligen
köp din utrustning
av TV-n!
hos IDROX!
Även om Din X-typen normalt är mer emotionellt laddad än
Du X-typen, är "ernotionsförklaringen" till skillnaden mellan
de två klart otillräcklig. Det är svårt att tänka sig "Din idrottsman" som tilltal ens i aldrig så känsloladdade sammanhang,
och som tilltal kan "Din Andersson" verka omöjligt. Jag vill
i stället göra gällande att den avgörande skillnaden mellan de
båda typerna är den att medan bada uttrycken markerar den
124

tilltalades tillhörighet till en viss grupp. Du X anger tillhörighet till en grupp av varelser som i vanliga fall betecknas med
X; Din X, diiremot, anger tillhörighet till en grupp av varelser
som utmärker sig genom att de har egenskaper, eller ger prov
på beteenden, som talaren anser vara särskilt typiska för X.
(En "grupp" kan i extrenifallet utgöras av en enda individ). 1
Du X används x i sin normala, neutrala omarkerade betydelse,
i Din X, daremot, används X i en markerad, "typiserande" betydelse. Bruket av Din X visar dessutom ofta - men inte alltid
att den talande intar en kritisk eller negativ attityd till
den tilltalade. Detta innebär att det i första hand är den talandes syn på relationen mellan X och den tilltalade som styr
valet mellan Du X och Din X. Vi kan säga
Du Svensson
då vi tilltalar någon med detta namn, och det verkar inte
omöjligt att till någon med ett annat namn säga t.ex.
Du orkar väl inte reagera pä sant, din Svensson.
Vidare kan vi naturligtvis tilltala någon med namnet Andersson
Du Andersson
men vi kan normalt inte tilltala någon annan än Andersson
Din Andersson.
Förklaringen till skillnaden i språkets behandling av de båda
namnen ser ut att vara den att det typiska hos olika grupper
är uppenbart för oss i olika hög grad. 1 fallet Din Svensson
markeras att den tilltalade har sådana egenskaper som utmärker "typen Svensson", och vi inser att den talande måste syfta
pa Medelsvensson. 1 fallet Din Andersson är det för de flesta
mindre klart vad "typen Andersson" skulle stå för. 1 andra fall,
återigen, är det typiska mer uppenbart. Det är lätt att tänka
sig en situation dar en person som i något avseende utmärkt
sig utnyttjas på detta sätt i DinX-sammanliang:
Du, din Ronnie Peterson, skall väl som vanligt försöka köra
om alla bilar vi får se på vägen.
Det som sker när ett egennamn förekommer i Din X-formeln
är att det används som ett appellativ. Om egennamnet ofta används som appellativ, kan det helt övergå i denna klass och få
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dess kännetecken, såsom artiklar, pluraländelser och liten begynnelsehokstav (quislingarna). Det är väl i sådana fall lämpligt att räkna med att ett homonymförhållande intritt i språket
mellan två substantiv, ett egennamn och ett likalydande appellativ. 1 princip kan varje egennamn användas som appellativ
i svenskan; detta sker speciellt då något karaktärsdrag eller
beteende hos namnets bärare uppfattas som typiskt av den
talande och hans auditorium. Namnet som blivit appellativ
kommer då att beteckna klassen av dem som visar prov på det
aktuella karaktärsdraget eller beteendet. Om alltså någon Andersson i en arbetsgemenskap uppfattas som utrustad med
typiska egenskaper som i första hand slår en då man hör hans
namn (den där strebern Andersson, snobben Andersson, arbetsmyran Andersson), har "typen Andersson" fått en sarskild
mening. Det är då fullt möjligt att i denna grupp av to/are
kalla någon annan
Din Andersson.
Genom att använda Din X-formeln tvingar man åhöraren
att betrakta den tilltalade i ett speciellt ljus med emotionell
färgning, såsom innehavare av en särskilt karakteristisk egenskap. Jämför
Ni borde visa lite hänsyn, ni bilister, mot oss fotgängare
och
Ni borde ut och röra på er i skog och mark, era bilister.
1 det första fallet betyder bilister rätt och slätt 'förare av
bilar'. 1 det andra fallet har det betydelsen 'typiska bilförare,
bilförare i särskilt hög grad, inbitna "bilvanemänniskor" ' eller
något dylikt. Om nu denna betydelse av bilist kallas "pregnant", kan de flesta substantiv på liknande sätt ges en pregnant betydelse. Det är i denna pregnanta betydelse substantivet
kommer att beteckna, inte alla referenter det i sin vanliga användning betecknar, utan endast de referenter som är särskilt
typiska för gruppen i fråga i något uppenbart avseende. När
man använder formeln Din X tar man fasta på denna pregnanta betydelse hos substantivet. Det ligger i sakens natur att
somliga substantiv har mera entydiga och för alla uppenbara
associationer än andra och därigenom har vad man kan kalla
en pregnant betydelse:
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Du är en riktig feminist
förefaller omedelbart begripligt ('en typisk förkämpe för kvinnosaken'), medan
Du är en riktig kvinna
lätt framkallar reaktioner som "Hur så, i vilket avseende? Är
jag särskilt mjuk eller öm eller medkännande eller vacker eller
svag eller huslig eller fåfäng eller vad?" Just mångfalden av de
konnotationer som i vanliga fall förknippas med ordet kvinna
gör att ordet bara i mycket speciella fall kan få pregnant betydelse. Det är, i samma mån och av samma skäl, naturligare
att säga
Din feminist
än
Din kvinna.
Tilltal av vem?
Om vi alltså kan slå fast att Din X till skillnad från Du X har
en typiserande funktion i svenskan, skall vi nu se att detta får
vissa något överraskande konsekvenser. Vid användandet av
Din X-formeln hänför man den tilltalade i ndgot bestämt avseende till en klass.
Din professor
betyder 'Du har en eller flera av de egenskaper eller beteenden
man särskilt brukar förknippa med professorer'. Man behöver
alltså inte vara professor för att tilltalas på detta sätt. Det är
tvärtom så att tilltalet Din X normalt riktas till någon som
inte är en X i egentlig bemärkelse. Jämför följande exempel:
Ledsagen honom. 1 änglar (Ni änglar), på hans sista färd!
Era änglar, har ni städat hela huset!
"Era änglar" skulle vara näst intill omöjligt som tilltal till
sådana som faktiskt är änglar, och detta inte enbart av stilistiska skäl (teologiska konsiderationer är väl här irrelevanta!),
medan "Ni änglar" verkar lika omöjligt till sådana som bevisligen inte är det. Både
Du Quisling
och
Din Quisling
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är alltså möjliga tilltal, men det första bara till en som verkligen heter Quisling och det andra främst till någon annan som
utmärker sig genom sådana egenskaper och handlingar som
gjorde Vidkun Quisling herostratiskt ryktbar. Att man i informella ögonblick kan kalla en person
Din åsna
medan
*Du åsna
är omöjligt som persontilltal, sammanhänger således med att
den tilltalade trots allt inte är ett exemplar av släktet Asinus.
Pa liknande sätt kan man iaktta att
Era barnungar
snarare riktas till sådana som uppför sig som eller liknar barn
än till barnen själva. Likaså riktas
Ni tonåringar
till just tonåringar, medan
Era tonåringar
kommer till användning vid tilltal, inte främst av tonåringar,
utan av dem som uppför sig som sådana trots att de är äldre.
Man skulle kunna säga att Du X betyder 'Du, X' (där X är en
apposition till Du) eller kanske 'Du(,) som är X', och att Din X
betyder 'Du visar prov på sådana egenskaper eller beteenden
som är typiska för V.

Citationstecken
Det är inte omöjligt att kalla barn "Era barnungar - eller en
professor "Din professor", om också tilltal med innebörden
'Ni uppför er som typiska barnungar' eller 'Du uppför dig som
en typisk professor' naturligare riktas till dem som inte är
barnungar resp. professorer. (Jämför diskussionen av "bilist"excniplen ovan.) Emellertid kan nu det förhållandet att Din X
inte utsäger att den tilltalade faktiskt är x i egentlig bemärkelse, bara att han visar prov på egenskaper som är typiska för
dem som är X, användas för att ifrågasätta tillämpbarheten av
det använda suhstantivet. Din X får då funktionen av ett "sk."
eller ett citationstecken, vilket samtidigt kan markera talarens
avståndstagande eller förakt. Markeringen visar att den till128

talade enligt talarens mening inte när upp till den standard
som suhstantiyet normalt betecknar. Jämför
Ni planerare hör betänka att
och
Ni, era planerare, tror visst att .
likaså
Kan ni niarknadsexperter förklara varför
och
Det kan ni, era marknadsexperter, aldrig förklara.
Om substantivet har en negativ laddning, kan Din X markera att kritiken kvarstår, men att talaren ser något mindre
allvarligt pa saken: din skoiare, din besserwisser, din storljugare. Svensk handordbok citerar (uppslagsordet du) från Luk.
12: 20 Guds tal till en rik man "Du dåre, i denna natt skall din
sjal utkraivas av dig" med kommentaren "mest i högre stil
(eljest foredras din) framför subst. med nedsättande het.". 1
ljuset av det lust sagda kan man kanske tillägga att Du dre
har föredras framför Din dare inte bara av stilistiska skäl: Din
dåre skulle ju kunna uppfattas sa, att Gud faktiskt inte hänforde den rike mannen till klassen av dårar i alla avseenden.
På liknande sätt är det naturligt att vänta sig Du syndare snarare än Din syndare i bibliska och kyrkliga sammanhang. Den
senare formen skulle ju kunna antyda att anmärkningen inte
var så allvarligt menad.
Svordomsbestäniningar
Adjektiviska attribut förekommer vid både Du X och Din X:
Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord
Du store mästare; du store tid
Ni plattfotade soldater blir säkerligen nedkiassade
Din gamle skojare
Din store buse
Era plattfotade utsugare
Trots att alltså bestämningar kan förekomma vid båda typerna finns ändå en intressant skillnad mellan dem, möjligen
iakttaghar endast hos vissa talare, da hestämningarna är av ett
speciellt slag, nämligen svordomar. Åtminstone hos somliga
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talare tycks svordomar kopplas enbart med Din X-typen och
aldrig med Du X-typen. För att motivera detta påstående måste
jag göra en kort utvikning.
Låt oss ett ögonblick begrunda svenska svordomars uttal.
Det förefaller som om vissa högfrekventa svordomar i varje
fall i Göteborg har ett normalspråksuttal och ett svordomsuttal, där svordornsuttalet följer egna fonologiska regler:

fan
fasen
helvete
(d)jävla(r)
satan

Norrnalspråksuttal

Svordornsuttal

'fa:n

xfa(o)n
xfasn
xhelvEto
xjrv:la(r)
X5atafl

xjialveto
xje:vla(r)
xsa:tan

"Normalspråksuttalet" förekommer ofta i svordomssammanhang, men inte vice versa. "Svordomsuttalet" skulle alltså
vara ett kriterium på att svordorn föreligger, medan "normalspråksuttalet" är neutralt i detta avseende. 1 vissa talares språkbruk kan man ha "svordomsuttalet" i din jävla [xjsv:la] fascist
och era satans [xsa:tansj mördare men knappast i ni jävla
fascister (vill påstå ...) eller i du satans sändebud. 1 viss mån
överensstämmer gränsen mellan svordorn och icke-svordom
med gränsen mellan icke-referens och referens, så att det är
möjligt att säga för helvete [<hrl:vrt:]. jävlar ['jev:lar] också!,
men inte *Don Juan försvinner ner i helvetet ["hal:vrt:at} i sista
akten eller *han rädes varken änglar eller (d)jdvlar [xjrv:lar].
Om det är riktigt att "svordornsuttalet" förekommer vid
Din X-typen men inte vid Du X-typen, kan detta givetvis ha
stilistiska orsaker; som vi sett är Din X hLlnden till vardagligt
språk, och svordomar har normalt samma stilistiska begränsning. Detta är dock knappast hela sanningen. Du X-typen förekommer ju också i vardagligt språk, även om den inte enbart
uppträder där. En förklaring som ligger i linje med den just
förda diskussionen om skillnaden mellan Du X och Din X
skulle vara den att svordomsbestämningarna alla är förstärkningar med betydelsen 'i hög grad, praktiskt taget'. Det är
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mera meningsfullt att söka ge uttryck åt förstärkt "typiskhet"
('mycket typisk för') än åt förstärkt grupptillhörighet eller
identitet ('i hög grad hörande till, mycket identisk med').
(;rammatisk struktur
Slutligen skall hur beröras en skillnad mellan Du X- och Din
X-typen som redan antytts i det föregiende. Du X sades ovan
motsvara "Du, X" eller kanske "Du(.) som är X", medan
Din X sades motsvara "Du visar prov på egenskaper som är
typiska för X". 1 detta sammanhang kan nämnas att Delorme
& Dougherty (1972) diskuterar konstruktioner som we, the
men; we men; 1, a man etc. och menar att uttryck av detta slag
är direkt härledda liv cvi nominalfras utbildad med en apposition. De hävdar ocksa att det är osannolikt att, som Carlotta
Smith menar, konstruktionerna kan härledas ur relativsatser
("we, who are men"). För att förklara vissa skillnader i de två
svenska typernas syntaktiska uppträdande har man skäl att antaga att deras Linderliggande grammatiska strLiktur är olika.
Visserligen kan båda förekomma som vokativiska uttryck:
Tänk om, du kvinna!
'länk om, din feminist!
och visserligen har de det gemensamt att inget av dem kan
uppträda i genitivform (dvs. i normal svenska - följande mening från "OBS", radions kulturkvart. 23 sept. 1975, måste
bedömas som ogrammatikalisk: "(vi får barnens mening förmedlad till oss direkt) och inte silad genom vi vuxnas uppfattning"):
'Jag Erik Svenssons kläder
*Du Petterssons uppträdande
*Vi vuxnas uppfattning
*Ni studenters cyklar
*Mi n idiots kläder
*Din olycksfagels uppträdande
*Vara dumbonirnars uppfattning
LE ra drumlars cyklar
men det är bara Din X som kan uppträda som fristående uttryck:
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*Jag. Erik Svensson!
*Du student!
*Vi lågavlönade!
*Ni pacifister!
Min fårskalle!
Din sötnos!
Våra idioter!
Era pacifister!
och det är bara Du X-typen som kan fungera som en del av
satsen:
Jag Erik Svensson förklarar härmed
Du Pettersson börjar kl 9
När han hörde oss studenter, sa professorn
Ni pacifister glömmer att
Jag har tänkt mycket på er barn
*Min åsna förklarar härmed
*Din lyckost börjar kl 9
Nör han hörde våra optimister, sa professorn ...
Era pacifister glömmer att
*Jag har tänkt mycket pa era krösusar
Om man önskar använda det typiserande Din X och på något sätt ge det en funktion i satsen, tvingas man att välja motsvarande personliga pronomen och placera Din X som apposition till detta:
Du, din lyckost börjar kl 9
Jag har tänkt mycket på er, era krösusar.
Det är intressant att konstatera att denna skillnad mellan
Du X och Din X är förhållandevis sen i svenskan. SAOB ger

följande exempel (anfört ställe) frän 1715 (Peringskiöld):
Hwarföre biuder din diefwul migh gull och silfwer?

Slutord
Lät oss summera. Din X, dvs, uttryck som min idiot, din sötnos,
vara dumbom mar, era pacifister, förekommer som tilltal i
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svenskan jämsides med Du X, dvs, uttryck som jag Erik Svensson, du pensionär, vi studenter, ni pacifister, men skiljer sig
från den senare typen på en rad punkter. Din X används huvudsakligen i vardagsspråket, till skillnad från Du X, som inte
har några sådana begränsningar. Det är mera emotionellt laddat än Du X. Det markerar att den tilltalade utmärker sig genom egenskaper eller beteenden som är särskilt typiska för
klassen av X utan att han därför behöver vara en X i egentlig
betydelse, eller om man så vill, det markerar den tilltalades
tillhörighet till klassen av X i pregnant betydelse. Du X markerar den tilltalades tillhörighet till klassen av x i egentlig betydelse. Att Din X inte anger den tilltalades tillhörighet till
klassen av x i egentlig betydelse kan av den talande ses som
något positivt eller negativt beroende på huvudordets värdeladdning: bruket av Din X antyder dock ofta talarens reservation inför klassen av X. Svordomar i egentlig mening kan
kopplas med Din X men inte med Du X, åtminstone i vissa
personers språkbruk. Till skillnad från Du X fungerar Din X
som fristående uttryck och kan inte ingå i satsen som en integrerande del. Det är framför allt den typiserande funktionen
hos Din X som gör uttrycket viktigt i svenskan, en funktion
som i engelskan, tyskan och franskan måste tillgodoses på
annat sätt.
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Baka, steka och koka - en studie
i maflagningstermernas semantik
Av Gunnel Käligren

1 litteraturen för en tentamen i universitetsämnet allmän
språkvetenskap ingick en bok av Adrienne Lehrer: Semantic
Fields and Lexical Structure. Där använder författaren genomgående matlagningstermer för att exemplifiera olika slag av
betydelseförhållanden. Hon gör bl.a. en hierarkisk klassificering av verb som betecknar olika processer inom matlagningen.
Boken var mycket bra.och gjorde mig hade fysiskt och intellektuellt hungrig. Jag beslöt att översätta hennes uppställning till
svenska. Med besläktade språk och besläktade matvanor borde
det ha varit en rutinsak kunde man tycka, men det var det
inte. Det visade sig att Lehrers uppställning inte alls fångade
allt som fanns att fånga. Svensk kokkonst tycks ha dimensioner som den amerikanska saknar, det behöver man bara sätta
tänderna i en hamburgare för att förstå. 1 svenskan finns det
minst två olika faktorer att ta hänsyn till vid valet av matlagningsterm; detta åskädliggörs här genom en uppställning i två
dimensioner (s. 139).
De termer jag behandlar är beteckningar på förfaranden på
eller i spisen vars huvudsakliga syfte är att framställa ätbar
mat och som ansetts behöva uttryckas med egna verb. Vissa av
verben har mycket specialiserad betydelse och används ofta
bara tillsammans med ett enda slag av råvara.
Metod -och resultat
De två faktorer som påverkar valet av dessa termer är den
metod som används och det resultat som åsyftas. (Som matroad amatör vet jag att det kan vara stor skillnad på åsyftat
och verkligt resultat.) För båda faktorerna kan man göra sam134

rna tredelning. Metoden kan vara att koka, att steka eller att
anrätta i ugn, vilket jag i brist på adekvat term kallat att haka.
Resultatet kan vara kokt, stekt eller hakat. 1 skärningspunktema mellan dessa dimensioner kan sedan samtliga termer
placeras in, se uppställningen.
Tillämpningen ger n1inga överraskande rön, t.ex. att man
kan koka saker så att de blir stekta och vice versa. Dessutom
visar det sig att om man anriittar något med öppen eld eller
glöd som viirrnekälla är det en underordning till matlagning i
ugn och inte till stekning, vilket hade verkat naturligare. Gemensamt för behandlingen i ugn och över eld e.d. är att maten
där kommer i direkt kontakt med viirmekällan. medan kokning och stekning av en vara sker med hjälp av ett medium,
vätska eller fett.

Vad sker i ugnen?

Uppstiillningen kompletteras med en redovisning av viktiga
distinktiva drag eller särdrag, dvs. sadana drag som tjänar till
att skilja termerna fran varandra och som sammanställda ger
varje term en unik beskrivning (se listan s. 140-141). Där dyker det upp ytterligare intressanta samband. De distinktiva dragen kan delas upp i tre typer, varav tva är en utförligare specificering av de tva faktorer som nämnts ovan. metoden och
resultatet. medan den tredje typen specificerar ravaran. Olika
metoder betonar olika aspekter vid finklassificeringen: vid kokning är metoden den viktigaste, vid stekning resultatet. Den
tredje hLivUdmetodefl, i ugn eller vid öppen eld, är mer prohlematisk. Jag har inte kunnat hitta nagon tillfredsställande huvudterm för gruppen. Baka som används ovan är mindre lyckad.
Här är det avgjord skillnad mellan engelska och svenska. På
engelska är bake = "anrätta i ugnen" i vid bemärkelse. Svenskans baka har också vid betydelse, men at annat håll. Det inbegriper allt som har med framställningen av bröd att göra:
mäta upp ingredienser, knåda deg, trilla bullar etc. Det som
händer med hullarna i ugnen är att de griiddas, men man kan
inte griidda nagot annat (in hakverk. Engelskans bake används
diirernot om nästan allt som man stoppar in i ugnen. Den här
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skillnaden har gett upphov till ett av de uttryck som gör tillvaron svar för en systematisk gourmet. Om jag nämligen tar
en potatis, ett äpple och en fiskfilé. lindar in dem i varsin hit
folie och stoppar in dem i samma ugn lika länge så blir potatisen bakad, äpplet stekt och fisken kokt. Hade jag däremot
skurit potatisen i skivor eller klyftor och lagt in den utan folie
hade den blivit stekt. Den hakade potatisen är inlånad med
anglosaxisk stekhuskultur och kan nog avfärdas tillsammans
med dc pocherade äggen och det skirade smöret. De är fasta,
idiomatiska uttryck.

Oppositionella fiskar

Men äpplet och fisken? Beträffande fisk, kött och charkuterivaror tycks det vara så att allt som inte har en brynt yta är att
beteckna som kokt. Ivå hela fiskar i ugn kan utgöra ett s.k.
strör man skorpsrnulor på den ena, har hög
minimalt par
värme och äter skinnet (om man är väluppfostrad) så är den
fisken ugnsstckt; gör man inget åt skinnet pa den andra och
petar bort det innan man äter sa är den fisken ugnskokt.
Det stekta äpplet betraktas troligen som en analogi med
äpplen som anrättas i stekpanna ovanpa spisen. 1 båda fallen
blir äpplet brunt och gcggigt och kan serveras med grädde eller
van il j sås.
Engelskan har termen vtew "koka någonting så länge att det
blir mjukt". Det finns ingen motsvarighet till det på svenska.
Göra langkok, langkoka, blir det närmaste, men det är diskutabla termer i stil med tryckkoka, som egentligen inte heller
har nagot berättigande här, även om man i andra fall måste
acceptera sammansatta ord. Stuva kan inte heller användas för
stew. Det har en helt annan betydelse och hör inte riktigt
hemma i det här semantiska fältet. 1 begreppet "stuva" ingår
förfarandet "hålla mjöl i vätska för att göra den tjock" och
termen kan inordnas bland termerna kräm—stuvning---sås med
intrikata förfaringssätt som toppredning, hottenredning och
beurre manié, ett omrade som jag icke vågat heträda vare sig
i teorin eller i praktiken.
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Rivarans roll
Så långt de osystematiska idiomen, men vad hittar man för
storslagna samband när man gör en sådan här uppställning?
Det överraskande sambandet mellan ugn och öppen eld är redan nämnt. Kastar man sig in i listan över termer hittar man
genast paren förvölla—blanchera som är exakt samma process
men med olika råvaror. Syftet varierar också med råvaran,
men gemensamt är att det rör sig om en sorts förberedelse före
den egentliga tillagningen. Liknande gäller vid de processer
som huvudsakligen syftar till att ge någonting en brynt yta.
Den brynta ytan ingår som ett nödvändigt drag i fyra termer.
Dessutom kan den vara en följd av andra processer. De termer
där ytan måste vara brynt för att man ska kunna säga att man
har gjort det man avsåg är bryna, bröcka, gratinera och griljera. Bryner gör man ganska snabbt i början av tillagningsprocessen, sedan fortsätter man ofta med lägre värme under
längre tid. Detta gäller både om man bryner fläskkotletter i en
stekpanna och om man bryner en stek i ugnen.
Gratinera, "ge brynt yta åt något som är täckt av sås eller
stuvning", är egentligen tvetydigt. Dels kan man utgå från
ätfärdiga ingredienser och i så fall gäller det bara att få en
brynt yta. Ingredienserna kan också vara helt råa och gratineringen syfta till att dels göra ytan stekt, dels göra inkråmet
kokt! Här börjar även den tvådimensionella ramen att skälva.
Bräcka och griljera är ett intressant par. Bäda förutsätter
nämligen att man i princip skulle kunna äta varan som den är
före processen. Det rör sig alltså om en sorts ytfinish. Bräcker
gör man tunna skivor av t.ex. korv, skinka eller kassler som
man lägger i en het stekpanna för att få dem (lätt) brynta och
varma. Om jag har en tunn lövhiff som jag steker lika snabbt
i lika het panna som en skiva falukorv kan jag ändå aldrig
säga att jag bräcker biffen. Griljerar gör man i ugn med större
saker som dessutom har fått ytan behandlad på något särskilt
sätt, t.ex. panerad eller täckt av ägg, senap e.d. Syftet är ändå
detsamma: att ge brynt yta åt något som är ätfärdigt för
övrigt.

137

Koka genom stekning
En i sammanhanget ytterst intressant term är brösera. Med
viss rätt skulle man kunna säga att bräsera är omvändningen
till bräcka. Bräsera är den term som gett mig mest huvudbry
att klassificera. Om något är bräserat, är det då stekt eller
kokt? Först bryner man något på utsidan, sedan häller man
vätska i stekpannan. lägger på lock och låter det stå på svag
värme tills det är färdigt tvärs igenom. Vart hör processen och
vart hör resultatet? Bra.era har den svenska synonymen ef tersteka och kan alltså betraktas som ett slags stekning. Resultatet
är visserligen att matvaran blir brynt utanpå, men den får
ingen knaprig stekyta, och innandömet är avgjort kokt. Jag
har därför valt att betrakta resultatet som kokt. Det ska medges att jag tagit hänsyn till att jag därigenom lyckats fylla det
semantiska "hålet" "att steka något så att det blir kokt".
och steka genom kokning
"Koka något så att det blir stekt" var lättare att hitta. Där
finns nämligen fritering, frityr- och flottyrkokning. Fältet är
ganska luddigt, de flesta använder nog termerna synonymt och
försöker undvika ordet flottyrkokning, eftersom det hörs hur
fettbildande den metoden är. Jag har infört en förmodligen
rätt subtil distinktion för att påvisa en skillnad i råvaran. Å
ena sidan kan det vara något som doppas i frityrsmet och sedan
kokas i olja, t.ex. scampi fritti, som då anses som friterat. Å
andra sidan kan det vara enbart smet eller deg som sänks ner
i oljan, t.ex. niunkar eller klenäter, som blir flottyrkokt. Processen är i htda fallen en kokning och resultatet är typiskt
stekt. 1 engelskan betraktas däremot både metoden och resultatet som stekning, eftersom frityrkoka motsvaras av french
fry.
Även grädda visar sig höra hemma inom flera metodfält.
Man gräddar bröd i ugnen och man gräddar = steker pannkakor pa spisen, och man kan faktiskt grädda = koka leverpastej i vattenhad på spisen, även om det då inte är fråga om
kokning i egentlig mening eftersom råvaran inte kommer i
kontakt med vätskan.
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Vattenbad är med andra ord ett gränsfall. Jag tog med det
mest för att ge en riktig innebörd åt dngkoka. Ångkoka kan
man göra med fisk, grönsaker och couscous. Då hänger råvaran i ett kärl med små hål i botten över en kastrull med
kokande vatten och ångan tränger upp genom råvaran. Om
man har något i vattenbad, t.ex. när man smälter hlockchoklad, är det viktigt att vattenångan inte kommer i kontakt med
råvaran.

Svenska matlagningstermer i och på spisen
METOD KOKA
(i vatska>
(ovanpå
Spisen>

STEKA
(i fett>
(ovanpå
Spisen>

BAKA
(i ugn)

(öppen eld
el. glöd
el. annan
direkt kontakt
med värmekällan>

RESULTAT
KOKT

STEKT

koka
förvälla
blanc hera
Sj Lida
ängkoka
koka i
vattenbad
t ryckkoka
(pochera
/ägg/)
fritera
frityrkoka
flottyrkoka

ugnskoka
ugnsbaka

puttra
bräsera

steka

halstra
grilla

bryna
bräcka
fräsa

BAKAT grädda

ugnssteka

grädda

gratinera
griljera

glödsteka

(rosta /bröd/)

rosta /bröd/
(steka /äpplen/)

grädda
baka /potatis!
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Distinktiva drag
De distinktiva dragen är av tre slag, dels en ytterligare specificering av de två dimensionerna i uppställningen på s. 139: metoden eller det åsyftade resultatet; dels en specificering av råvaran. De står inom olika slag av parenteser enligt följande:
<metod), [å.syftat resultat], /råvara/.
Grädda faller under alla tre metoderna och har fått en egen
rubrik.
Koka
förvälla

blanchera
sjuda
puttra
ångkoka
vattenbad

tryckkoka
pochera
fritera,
frityrkoka
flottyrkoka
Steka
bryna
bräcka

fräsa
bräsera

Baka
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<i vätska) <ovanpå
spisen)
<kort tid) [göra mjukt
el. ta bort gift]
/grönsaker, svamp!
<kort tid) [ta bort
dålig smak] !inälvor/
<svag värme)
<svag värme, men
starkare än sjuda)
<ånga, direkt kontakt)
<ånga el. kokande
vatten, indirekt
kontakt)
<tryck)
tagg/
<i olja) /doppad i smet!
<i olja) /smet el. deg!
<i fett) <ovanpå
spisen)
[ge brynt yta]
[ge brynt yta]
[hetta upp] /(rökt)
kött el. dyl.!
!ej rått!
[ta bort vätska]
[göra genomstekt]
!redan brynt!
<i ugn el. över
öppen eld el.
glöd el. iannan
direkt kontakt

ugnskoka

ugnsbaka

ugnssteka

gratinera

griljera

grilla
halstra
rosta
glödsteka

steka

baka

med värmekällan)
[inga speciella
drag, skiljer sig
med avseende
på råvara men
med stor överlappning; skillnader brynt
j icke-brynt beror
på råvaran, ej på
[metoden
[ge brynt yta]
!täckt av sås el.
stuvning!
[ge brynt yta]
!kött el. dyl./
/ytan panerad
el. dyl.! !ej rått!
(stark strålvärme)
(stark strålvärme)
(halster)
(stark strålvärme)
/bröd, kastanjer!
(stark strålvärme)
/potatis el. fisk el.
kastanjer!
(stark strålvärme)
(ev. i folie)
!äpplen/
(stark strålvärme)
(ev. i folie)
/potatis el. leverpastej!

Grädda

(ge brynt yta
och torr, fast
konsistens)
!bakverk i vid
bemärkelse
(innehåller mjöl)!

Skira

[smälta] /fett!
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SkoIa.tik i köket

Det är väsentligt att skilja på vad man inte kan göra och vad
man av en eller annan anledning inte gör. Man kan inte bryna
en kotlett i två liter kokande vatten, man måste åtminstone
bita vattnet koka bort först, och det tar sin tid. Däremot har
jag hört talas om en flicka som bodde inneboende i ett rum
där hon endast fick använda en elektrisk vattenkokare med
värmeslingor i botten. 1 den apparaten lyckades hon steka
korv, ett semantiskt mycket intressant fall som torde ha gett
upphov till livliga diskussioner om den definitionsmässiga aspekten av saken om hon blivit upptäckt av sin hyresvärdinna.
Man kan rosta bröd i het ugn och på en ashestskiva på kokplatta. Det är tämligen etablerade förfaringssätt hos folk som
inte har nagon brödrost, och jag har tagit upp dem här. Man
kan antagligen rosta bröd om man trär upp det på en pinne
och haller det mot öppen eld men metoden kan knappast anses
et ab le rad.
Det finns stekpannor som är randiga i botten och kallas
grillpannor
resLiltatet ser grillat ut, men är det grillat?
Det finns hiskeliga anordningar med dubbla väggar för att
man skall kunna grädda sockerkaka på kokplattor.
Det finns på det hela taget förfärligt mycket om man lyfter
näsan från skrivbordet och går ut i köket. Den utflykten kan
vara väl värd mödan även om den inte slutar med en lukullisk
nialtid utan med en teori.
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Språknämndens enkät till svensklärarna
Av Cathariria Griinhaiun

Att svenskan i skolan alltid har varit av intresse för ett språkvardande organ som Svenska spraknämnden behöver knappast
sägas. Spraknämnden har alltsedan den härjade sin verksamhet
haft en väl etablerad kontakt med skolans värld. Skolöverstyrelsen och Svensklörarföreningen är representerade bland
nämndens medlemmar, tjänstemännen pö nämndens sekretariat
medverkar aterkommande vid lärardagar och andra sammankomster, och svensklärarna utgor en stor grupp av dem som
vänder sig till nämnden för att diskutera sprakfragor.
Är 1973 gav språknämnden tillsammans med Svenska Akademien ut en Skolordlista. Men fran skolans häll har nämnden
ofta fatt önskemal ocksa om andra slag av sprakliga hjälpmedel
för svenskundervisningen i skolan. För att ta närmare reda på
hur detta behov gestaltar sig och för att fi en översikt över
vad som uppfattas som sprakliga problem i skolan sände språknämnden varen 1976 ut en enkät till landets nästan 1 600 högstadie- och gymnasieskolor. Svaren pa enkäten har sammanställts och bearbetats av författaren till denna uppsats. och
resultatet har tidigare mera utförligt presenterats i tidskriften
Sprakvard 1976: 4. 1 den version som föreligger här har vissa
fragor utelämnats, liksom kommentarer till undersökningsmetoden och det mesta av siffermaterialet.
Antalet svar var drygt 625, fördelade ps något mer än en
fjärdedel av skolorna. Det är dock atskilligt mer än 625 lärares
åsikter som är representerade, eftersom det i manga fall ligger
en hel ämneskonferens pö kanske sex, sju, atta lärare bakom
ett enda enkätsvar. Somliga tendenser som kommer till synes
är också sä starka och entydiga att det knappast skulle vara
troligt att bilden skulle blivit annorlunda om svaren varit fler.
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Själva frågorna gäller former och syntax, språkriktighet, stil,
ordkunskap, uttal och dialekt. Vad som efterfrågas är inte i
första hand faktiska företeelser i elevernas språk utan lärarnas
attityd till eller uppfattning om vissa språkliga företeelser. Frågorna har i allmänhet utformats så att svaren har kunnat formuleras ganska fritt. De frågor som av utrymmesskäl inte behandlas här rör särskilt elevernas bruk av svåra ord, lärarnas
inställning till konstruktionen "av de som" och ordföijden
"han sade att han kunde inte komma".
Talspråksformer i skrift
Ett av de områden där många lärare säger sig vara villrådiga
är frågan om talspråksformer i skrift. Den första frågan i enkäten löd: "Vad anser ni om olika talspråksformer i elevernas
skriftliga uppgifter?" De talspråksforrncr som anfördes var
dom för de, dom för dem, mej, etc., slija, nån, ndge, nåra, sån,
sånt, såna, ska, va = impf. var, vart = varit, vart = blev.
blitt = blivit, fatt, gett. Frågan gällde hur man ställde sig till
bruket av dessa former på olika stadier i skolan. Utrymme
gavs för kommentarer om olika bedömning för berättelse, utredning etc.
Undersökningen har fatt lov att koncentreras på den delfråga som uppfattas som den viktigaste, både av spräknämnden
och av lärarna, nämligen bruket av dom för de och dem. Det
visar sig då att 20 % av lärarna säger sig tillåta dom i grundskolan, utan nagra allvarligare restriktioner; på gymnasiet är
det 8 % som säger sig tillåta dom.
En hastig genomgång av åsikterna om några av de andra
talspräksformerna ger vid handen att ska accepteras av nästan
alla, medan blitt, tatt, vart inte accepteras ens i åk 7, annat än
i undantagsfall.
Som skäl till att de accepterar dom
och en del andra talspräksformer
uppger många att det är den enda naturliga
talspråksformen och att det är omöjligt att kräva att elevema
skall välja en stramare spräkform än den som de möter i sin
dagliga läsning, dvs. i tidningar och ungdonisböcker. En del
godtar argumentet "så fick vi skriva för var förra magister".
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De lärare som inte generellt tillåter dom visar en blandad
inställning. Somliga accepterar talspråksformer bara i mycket
vardaglig eller i mycket personlig eller i kåserande stil, andra
tillåter dem även i berättande och tom. i beskrivande stil,
men inte i utredande stil eller sammanhang som har drag av
facktext. Alla tycks dock tillåta talspräksformer vid återgivande
av talspråk. Somliga skiljer stadierna at och kräver mer skriftspråkliga former ju högre upp eleverna kommer. De säger sig
också försöka att efter hand göra eleverna medvetna om de
något som kan vara av nöolika formernas olika stilvärde
den, eftersom många elever sägs använda de och dom, mig
och mej om varandra, även i samma men ing.
Många säger sig bedöma svagare elever mindre strängt: huvudsaken är att de över huvud taget skriver, säger man. För
manga lärare tycks det vara en självklar sak att ta hänsyn till
elevens förmåga, i den här frågan liksom i andra frågor som
rör språkriktighet och stil. Men det finns också en och annan
som framför asikten att eftergivenhet pa den här punkten inte
hefrärnjar nagon jämlikhet: de anser det inte ratt att låta de
svagare hålla till godo med en språkform som kan klassa dem
socialt när de behöver uttrycka sig i allvarligare sammanhang,
som kan vara viktiga för dem. Och någon påpekar att många
elever uppfattar det som ett knivhugg i ryggen när det i bedömningsmönstret för de centrala proven läggs vikt vid sådana
formella saker som de-dem-dom. "Ojust" säger de eleverna
"så har vi ju fått skriva tidigare".
och inte utan skäl
Jag har litet närmare undersökt svaren frän de lärare som
accepterar dom och jämfört med vad samma lärare svarar på
andra frågor. Det lustiga är att många här inte alls är särskilt
liberala på andra punkter. Så t.ex. är åtskilliga ganska restriktiva i fråga om de vardagsord som nämns i näsiföljande fråga,
tjej, kille, jobb, farsa rn.fl. Vad som är mest iögonenfallande är
dock att ytterst fa av dem som godtar dom godtar konstruktionen "av de som".
Frågan om talspräksformer i skrift kompletterades med en
fråga om lärarna ansåg det önskvärt att språknämnden utarbetade en handledning för bedömning av talspräksformer i skrift.
Det visade sig att en mycket stor majoritet av de svarande
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önskade en sådan handledning, och den vanligaste motiveringen var att man önskade ett enhetligt hedömningssätt bland
lärarna. Som det nu är tycks förvirringen vara stor: många
lärare är osäkra och tveksamma om hur de skall bedöma olika
former, och eleverna konfronteras med nya normer när de
byter årskurs och lärare. Flera säger sig behöva ett stöd i diskussionen med eleverna och med kolleger
och meningsskiljaktigheterna får inte sämre grogrund av att en del av SÖ:s
meddelanden innehåller dom och andra talspräksformer. En
del anser att enhetligheten bör gälla även låg- och mellanstadiet, och frågan om en skriftspråksnorm redan på lågstadiet,
när det gäller de här formerna, är något som verkligen kan
diskuteras. Det vore kanske inte orimligt att lägga liknande
synpunkter på de här formerna som på stavningen
och att
eleverna bör lära sig stava från den stund då de lär sig skriva
är ju något som inte ifrågasätts. Eleverna har ju inget skriftspråk när de börjar skolan, så skriftspråksformerna i skrift
skulle inte behöva stå i något motsatsförhållande till deras eget
språk
inte mer än de många stavsätt som inte har någon
motsvarighet i uttalet. En del lärare påpekar också att det ligger en trygghet i att veta att det finns former som man alltid
kan halla sig till; den osäkre slipper stilhlandning, medan den
stilglade kan utnyttja normen genom att experimentera och
göra avvikelser från den.

Vardagsord i skrift
Nasta fråga löd: "Vad anser ni om olika vardagsord i elevernas skriftliga uppgifter, t.ex. tjel, kille, kompis; jobb; mac'ka,
farsa, morsa, brorsa, syrra? Frågan gällde också bruket på olika
skolstadier.
Den dominerande attityden till bruket av vardagsord i skrift
är att det är en stilfvåga. Men liksom i fråga om talspråksformerna skiljer sig uppfattningarna om hur högt upp på stilskalan de har orden är gångbara - somliga godtar dem bara
i dialog och i kdserande stil, andra även i berättande. De flesta
anser också att de ord som anges som exempel inte alla ligger
på samma stilnivå.
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att vardagsorden accepteras
inte oväntat
Det framgår
i långt större utsträckning i grundskolan än på gymnasiet. Det
framgår vidare att ungefär hälften av dem som yttrat sig om
bruket av tjej, kille, kompis i grundskolan anser att det är en
stilfråga. En fjärdedel accepterar dem och en fjärdedel gör det
inte. På gymnasiet är återhållsanihcten större. Gruppen macka,
farsa accepteras i mindre utsträckning än tjej, kille, både i
grundskolan och på gymnasiet. Jobb däremot betraktas av
många som rumsrent, och det ordet är ju också på väg att förlora sin utpräglat vardagliga karaktär, det märks inte minst
genom att man möter det i dagstidningarnas ledarspalter. Även
ordet kompis har av flera angetts som mindre slangartat och
som det enda naturliga ordet för grundskoleeleverna, som finner kamrat uppstyltat och konstlat. Farsa osv, betraktas däremot av de flesta som ren slang.
Det är uppenbart att många lärare är osäkra om vilken plats
får ta i eleoch talspräk över huvud taget
varclagsorden
vernas skriftliga alster. Några påpekar att det inte är lätt att
kräva en mindre vardaglig stil i elevernas produkter än den de
möter i ungdomshöckerna. Det framförs också synpunkter på
"kompissnack"
däribland svensklärares
lärarkollegers
och den effekt det kan ha när det gäller utvecklingen av elevernas stilkänsla. Många undrar hur de egentligen skall ställa
sig till vardagsspråk och ungdomsspråk även i tal, hur de skall
förhålla sig till svordomar, slang och förstärkningsord av typen
jätte-, döds-, sk it-, häftigt osv, och ";okerord" som grej, pryl
i stället för precisa benämningar. Flera säger att de tycker att
de befinner sig i en svår halanssituation, när det krävs att de
dels skall acceptera elevens språk, dels utveckla detta språk till
ett uttrycksmedel som är användbart i flera olika stilsituationer.
Ordforråd och ordkunskap
"En fråga om ordkunskap till den som har längre lärarerfarenhet (kanske 5 är eller mera): Anser ni att ordkunskapen och
orclförrådet hos elever pa samma skolstadier har förbättrats
eller försämrats? Ge om möjligt en motivering till svaret."
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Svaren från grundskolan och gymnasiet skilde sig inte nämnvärt. Av dem som svarat på frågan anser 8 °/b att ordkunskapen
förbättrats, 53 % att den försämrats, 35 % att den är annorlunda utan att vara vare sig bättre eller sämre, medan 3 %
menar att en jämförelse är omöjlig, bl.a. på grund av att skolformen har ändrats.
Som den främsta orsaken till att ordkunskapen skulle ha försämrats anges att eleverna läser och även skriver mindre än
tidigare. Svensktimmarna räcker inte till, och läsningen på fritiden trängs undan, framför allt av ett intensivt kamratliv.
Därefter anges som orsak TV, radio, dagstidningar och serietidningar. Riktigt hur massmedierna skulle inverka menligt på
ordkunskapen meddelas sällan; det finns några påpekanden
om att bilden ersätter orden, men det kan ju knappast gälla
radio och dagspress. Ungefär lika precisa är de svar som uppger orsaker som nivellering, dernokratisering, allmän kunskapssänkning i samhället och tilltagande slapphet.
Sedan följer på listan över orsaker till försämring det förhållandet att många ungdomar kommer från hem där det inte
läses böcker eller där det inte samtalas mycket. Ringa kontakt
med vuxna över huvud taget, isoleringen i tonårsvärlden, gängnormerna, kompissnacket framhålls av åtskilliga. Invandrarbarnens språkliga hemmiljö är en speciell fråga i det här sammanhanget.
Torftigt språk i serieticlningar, kiosklitteratur, ungdomsböcker, står på nästa plats. Men även läroböckerna anklagas
för ett förenklat och utslätat språk, som i sitt nit att lägga sig
på elevernas nivå inte bidrar till att utveckla deras språkkänsla.
Det finns f.ö. också uppgifter om att läroböcker som inte har
mer än 5 är på nacken inte går att använda: eleverna förstår
inte instruktioner o.d. i dem.
Vidare nämns borttagandet av läxorna och ordplugget,
minskad bihelläsning, bristande intresse hos lärare i andra ämnen att ägna sig åt ordkunskap, motvilja hos eleverna mot att
anstränga sig med ordlistor för att lära sig ord som de tycker
det är onödigt att kunna, och motvilja mot att läsa texter med
flera obekanta ord i
det sista en attityd som egentligen inte
gäller de svåra orden utan snarare hela skolsituationen. Ele148

verna kan ju uppenbarligen tillägna sig svåra ord så snart ämnet är av vitalt intresse för dem.
Men massmedierna, och särskilt TV, uppges nu inte bara
vara orsak till en utarmning av ordförrådet. Faktum är att
nästan dubbelt så många som de som anser att TV medfört en
försämring anser att TV och andra massmedier är orsaken till
att ordförrådet har förbättrats. Och bland dem som anser att
ordkunskapen och ordförrådet blivit annorlunda är det många
som just påpekar att det nya ordförrådet har ett stort inslag
av ord från TV och press.
Hur yttrar sig då försämringen, förbättringen eller förändringen? Ja, i fråga om beskrivningen av symtomen är man
faktiskt mer överens än i fråga om värderingen eller förklaringen av dem. Man säger att eleverna förstår många nya ord,
men att bruket och förståelsen av äldre svenska ord har minskat. Sedan klagas det över att elevernas aktiva ordförråd är
dåligt: de visar sig i ordkunskapsprov känna till innebörden hos
åtskilliga ord, men de använder dem inte. Synonymfattigdomen
i deras egna alster är besvärande. Den upplysningen ger nog en
fingervisning om vad många ordkunskapsprov och ordkunskapsövningar är värda: "anyone can teach a parrot a word",
säger en uppgiftslämnare, och det att en elev kan översätta ett
inlärt ord med ett annat inlärt ord innebär inte nödvändigtvis
att han därmed också är förtrogen med begreppet bakom
ordet. Och det är ju först då man är förtrogen med begreppet
som man aktivt kan börja använda ordet i sin egen tankeverksam het.
De som hävdar att ordkunskapen ökat eller förändrats motiverar ofta sin åsikt med att eleverna nu behärskar aktuella ord,
samhällsdehattens och massmediernas ord, t.ex. multinationell,
integrera, massmedium. Dessutom har många elever ett rikt
ordförråd inom fackomräden som intresserar dem: de behärskar termer, namn på ting. Det här slaget av ordkunskap skulle
gott och väl uppväga att eleverna inte förstår ord från den
äldre litteraturen eller "hondesamhällets vokabulär".
Den grupp som talar om en försämring har mer varierande
åsikter än föregående grupp. Här finns de som anser att elevernas huvudsakliga ordförråd skulle bestå av svordomar och
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universalord som "grej". Men här finns också de som konstaterar att eleverna kan nya ord och facktermer, men att förhållandet inte är så enkelt som att nya ord för aktuella begrepp
har fått ersätta gamla ord för döda begrepp, så att massan av
ord i elevernas ordförråd när allt kommer omkring hålls konstant. De ägnar sig i allmänhet inte åt att harmas över att
geniak och schatull inte förstås, men de ser allvarligt på att
eleverna inte förstår sådana äldre, inhemska ord som i hög
grad är levande i allmänspräket, ord som .föredömlig, erinra,
synnerligen, inhemsk. Och det allvarligaste återkommande påpekandet är att det finns stora brister i förståelsen, men framför allt i bruket av sådana ord som behövs för att man skall
kunna uttrycka sammanhang, föra resonemang, analysera, beskriva känslor, nyansera och precisera. De bristerna kan inte
ersättas med ett rikt förråd av vad nagon kallar "prylord".

Språkriktighetsfrågor
Nästa punkt innehöll fem delfrågor. Den första var av mer
allmänt slag. de övriga behandlade fyra konkreta problem.
De besvärligaste språkrik tighetsfrcigorna
"Vilka språkriktighets/rågor är besvärligast i undervisningen?
vare
(Det räcker med några korta nyckelord, typ: varken
sig.)"
Vad som anses vara de besvärligaste språkriktighetsfrågorna
framgår av nedanstående uppställning:
1 antal %
av svaren nämns problem med:
30-40 % meningshyggnad av alla slag
10-20 % "jag såg han" (gh 20 °7o, gy 11 %) syftning (gh
före" "var
vart" tal4 %, gy 25 %) "innan
språksformer i skrift (dom, husena, stog, medans
mm.)
5-10 % meningsindelning "större än mig" stavning satsradning "han sade att han kunde inte komma"
(gh-,gyll%)
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2-5 %

fristående bisats ofullständig sats syntaktiska
konst ru k tio ner
p reposit ion er
kon tam in at ion
höjning av starka verb ip-tecken stor och liten
bokstav särskrivning dubbelt supinum tempusväxling ohöjd predikatsfyllnad (Norrl.) ''sin
hans" ''därför att
för att" ''till
tills"
"tack vare
på grund av" "ju
ju" "dels
dels" Och och Men i menings början olika dialektala drag.

Ungefär en tredjedel av svaren tar upp olika meningshyggnadsfrågor bland de hcsvärligaste språkriktighetsfrågorna. 1
grundskolan är det problem med meningsindelningen som dominerar, medan det på gymnasiet tycks vara ordföljden "han
sade att han kunde inte komma" som uppfattas som det största
problemet
knappast väl för att den skLllle vara vanligare på
gymnasiet, utan för att lärarnas krav är strängare där.
Oklar eller felaktig syftning ligger högt på listan. De vanligaste exemplen som anförs är "Sverige ---- de" (det klassas av
lärarna som syftning) eller "i Sverige
de", och oprecist bruk
av "man" --• gärna med olika referent inom en och samma
nien ing.
Uttryckssättet "jag såg han" kommer på nästa plats, från
Skanelänen även "jag såg hon", vilket ju är intressant eftersom detta "hon" inte gar tillbaka på nägon gammal ackusativform. Talspräksformer i skrift följer sedan; vidare "större än
dig", "före - innan", och otaliga andra exempel på bruk av
formord
flera exempel finns i sammanställningen.
Vidare: sammansättningar av typen svenskalärare, föräldrarmöte; särskrivning av ord: skol bänk, motor väg; osäkerhet i
bruket av stor och liten bokstav. Särskrivningen anser nägra
bero på inflytande fran reklamspråk och engelska. Detta inflytande och det att eleverna textar anges också som orsak till
osäkerheten i fråga om stor och liten bokstav. Stor bokstav
efter komma och liten efter punkt är nog emellertid ofta en
kompromisslösning när man är osäker om hur meningen skall
delas in.
Nägra tar upp stilfragor, framför allt överdrivet bruk av
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"banalord" och schahlonartade fraser i skrift: ju, så, väl,
direkt, det gör att mm.
Sedan finns det de som anser att problem som "varken
vare sig" är alltför obetydliga i jämförelse med andra problem
som svensklärarna brottas med - och alltför subtila för att
eleverna alls skall förstå dem. Och man blir emellanåt lite fundersam över att mycket som tillhör det allmänna språkbruket
och som inte ifrågasätts på språkvårdshåll betraktas som de
hesvårligaste spräkriktighetsfrågorna i skolan.
Vi kommer här in på något som med en Diderichsensk term
kallas "den artificiella normen", dvs, en norm som hävdas på
grund av att den en gång av något ska 1 formulerats som norm,
men som inte tillämpas av andra än dem som en gång fått
denna norm itutad i sig - och ibland inte ens av dem heller.
Brott mot en sådan norm behöver alltså inte innebära brott
mot vare sig spraksystemet eller det allmänna språkbruket.
Som exempel på sådana mer eller mindre artificiella normer
som nämns mccl en viss frekvens i enkätsvaren kan anföras att
det anses felaktigt att börja meningar med Och eller Men eller
För, att det skulle vara fel att använda för eller för att i stället
ju i stället för ju —desto, innan
för därför att eller ty, ju
i stället för före i'"innan onsdag", ifall i stället för om eller
huruvida, så i stället för (så) att ("han blev så rädd så han
skrek"), bruk av vad som uppfattas som överflödigt så ("om
man trycker på knappen så tåncls en lampa"), neka i stället för
vägra, ur i stället för frön en synpunkt, vars i stället för vilkas
i pluralis, verbformer som böt och lös för bytte och lyste (de
står inte i SAOL), åka som allmänt verb för resa, fara ("åka
till Stockholm"), konstruktioner som "jag var in till stan" och
många andra liknande fall. Hit hör också det kategoriska avvisandet av satsflåtor, av fristående bisatser och satsdelar och
av sammanställning av huvudsatser med bara komma som
skiljetecken.
Flera av de här problemen finns ju behandlade i språkvårdslitteraturen, men det skulle vara intressant att närmare undersöka vilka olika normer av det här slaget som förekommer
och vilka attityder det finns till dem hos olika grupper av
språkhrukare. En sådan undersökning skulle kunna ge under152

lag till en handbok som ingen har frågat efter, men som
kanske inte vore så onödig, nämligen en handbok i språklig
tolerans
även för svensklärare.
"Större än dig"
En norm som upprätthålls av många men som av många andra
betraktas som artificiell är den som säger att uttrycket "större
än dig" är oriktigt. Det uttryckssättet nämns också av lärarna
som en av de besviirligaste språkfrågorna. 1 enkäten ställdes
följande frågor om uttrycket:
a) Accepterar ni typen "han är större än dig" i elevernas
skriftliga uppgifter?
h) Om ni inte gör det, korrigerar ni också elevernas muntliga
språk i detta fall?
c) Gör ni nigon skillnad i bedömningen av denna företeelse
mellan lägre och högre stadier?
Drygt 75 % av grundskollärarna säger att de inte accepterar
konstruktionen i skrift. På gymnasiet är toleransen nagot
större.
En del lärare säger att de numera accepterar konstruktionen,
nu sedan den generativa grammatiken har bevisat att den är
riktig, som man uttrycker det. Det är ju intressant, men för
all del inte uppseendeväckande, att det finns lärare lika väl
som elever som är fast i ett rätt-och-fel-tänkande (och tror
att den gcnerativa grammatiken också är det) och inte lägger
andra aspekter på språkbruket, t.ex. sociala eller stilistiska
eller kommunikativa.
Korrigerar elevernas tal i det här fallet gör majoriteten av
lärarna pa grundskolan (66 %). På gymnasiet väger det ganska
jämnt mellan dem som korrigerar och dem som inte gör det.
Manga framhäller dock att de aldrig avbryter eller ens dyker
ner pa en enskild elev - däremot tar man upp frågan generellt
till diskussion och analys. Men det tycks inte alltid vara lätt
att få eleverna att förstå varför det skulle vara bättre med
"större än du", åtminstone inte på lägre stadier. Och om argumentet är det "artificiella" att "än du" är en förkortning av
"än du är" kan man kanske förstå att eleverna inte tar det till
sig.
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"Jag såg han"

Accepterar ni typen "jag såg han" i elevernas skriftliga
uppgifter?
Om ni inte gör det, korrigerar ni också elevernas muntliga
språk i detta fall?
Gör ni någon skillnad i bedömningen av denna företeelse
mellan lägre och högre stadier?
På frågan "vilka språkvårdsfrågor är besvärligast i undervisningen" nämndes typen "jag såg han" i 20 % av svaren
från grundskolan. Den konstruktionen godkänner lärarna inte
i skrift, vare sig på grundskolan eller gymnasiet. Flertalet säger
sig också korrigera det i tal (gh 72 07, gy 62 %) medan andra
låter situationen avgöra. Bland dem som inte korrigerar uttrycket i tal säger sig åtskilliga ta hänsyn till om uttryckssättet
har hävd i områdets dialekt. Det gäller t.ex. Norrland, Gotland
och Sydsverige. Några säger sig bedöma uttrycket mildare av
språkhistoriska skäl.
Intresset för spräkriktighet
"År det svårt att intressera eleverna för spräkriktighetsresonemang?"
1 grundskolan anser ungefär 40 °7o att det är svårt och ungefår lika många att det inte är det. På gymnasiet ser det ljusare
ut: 25 c anser att det är svårt medan 55 % hävdar motsatsen.
Bland kommentarerna:
Det är Svårt. Eleverna anser att deras språk över huvud taget
inte skall ifrågasättas: "Som jag talar talar ju alla." "Ingen
talar väl bättre In nagon annan." "Svenska kan man väl."
"Alla förstår ju vad man menar." Rättningar uppfattas som
kränkande. Kamratgruppens språk är det enda som accepteras.
Eleverna vill inte skilja talspräk och skriftspråk. Eleverna är
facitfixerade och vill veta vad som är rätt och fel
utan diskussion. Bristande grammatikkunskaper gör det svårt att diskutera språkfragor. De svagpresenterade är ointresserade.
De flesta av de här kommentarerna kommer från grundskolan.
Det är inte svart. Kanske är den viktigaste iakttagelsen här
den att eleverna är särskilt intresserade när man diskuterar
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deras egna uppsatser (det sägs i många svar). Det är inget fel
på intresset när skrivandet har ett verkligt syfte. Konstruerade
exempel lämnar däremot eleverna oberörda. Vidare: Intresset
ökar under skoltiden. Särskilt i 9:an blir många intresserade av
att uttrycka sig riktigt. Många elever är strängare i språkriktighetsfrågor än sina lärare. Eleverna verkar utsvultna när de
kommer till gymnasiet. Språkriktighetsresonernang i anknytning till frågor om den egna dialekten är alltid intresseväckande. Nyttosynpunkter är effektiva. Eleverna tycks upptäcka en
ny värld i språkets makt och möjligheter.
De här synpunkterna är naturligtvis av stor vikt för den nya
undervisningsmetodik som nu står i centrum för debatten om
svenskiimnet.
Meningsbyggnad
"Är det några speciella meningshyggnadsproblem som vållar
svårigheter för er och eleverna? 1 så fall vilka? Interpunktion?"
För man samman alla svar som innehåller uppgifter om
interpunktion och meningsinclelning så visar det sig att dessa
meningshyggnadsprohlem nämns av inte mindre än 80 % av
uppgiftslämnarna. Och det allt överskuggande problemet inom
meningsindelningen är satsradningen. dvs. det att huvudsats
fogas till huvudsats utan konjunktion, ofta inte ens med
komma emellan. Det blir meningar av typen: Jag har en hund,
häromdagen sprang han bort. "Satsradning" är det ord som
möter i svar efter svar, när man ser igenom enkäten. Därnäst
anges bruket av fristaende hisatser och satsdelar och ofullständiga satser, dvs, utan subjekt eller ibland predikat, s.k. telegramstil. Frekvensen av de här symtomen pa osäkerhet i meningsindelningen tenderar faktiskt att ställa de andra meningshyggnadsprohlemen 1 skuggan. Att problemen med satsradning
och ofullständiga meningar anges som större på gymnasiet kan
dock inte rimligtvis bero på att eleverna blivit osäkrare där
utan på att lärarnas krav där är strängare.
Nu måste man ju också vid behandlingen av de här enkätsvaren ta hänsyn till att vad som presenteras är lärarnas upp155

fattning om vad som är språknorm och vad som avviker från
den, och man måste räkna med möjligheten att en viss del av
svaren utgår från ganska privata normer i meningsbyggnadsfrågor. Många av dem som besvarat frågan påpekar spontant
tidningsspråkets, reklamens och ungdomshöckernas mönsterbildande effekt på elevernas nieningsbyggnad. Men är det så att
eleverna följer de mönster som ges i tidningar o.dyl. kan man
knappast tala om dålig behärskning av meningsbyggnaden, därden
eller åsidosättande av
emot om dålig behärskning av
norm som ges i skolan. Skönlitteraturen, men även dagens
"hruksprosa", tillämpar mindre stränga regler än de som ges
i den språknormerande litteraturen, och det gör för övrigt även
många lärare i utformningen av sina svar.
Med den här invändningen vill jag nu inte försöka skyla att
många av de exempel på meningshildning som har givits i enkätsvaren ligger utanför vad språkbrukaren i gemen förmodoch säkert eleverna också, om de skulle
ligen tolererar
möta sådana meningar hos andra.
Nästa stora fråga är allt som har med direkt och indirekt
anföririg att göra. Här antyds oriktig hisatsordföljd, svårighet
att skilja på direkt och indirekt anföring med oriktig citering
eller felaktig syftning som följd ("han sade att min mamma
ville inte det" - dvs, hans mamma), felaktig användning av
tidsuttryck ("i dag" i stället för "följande dag"), meningar
av typen "hon frågade, kunde jag komma" mm.
Därefter följer osäkerhet i bruket av andra interpunktionstecken än punkt. Lärarna själva säger sig vara osäkra om hur
strängt kommateringsreglerna skall tillämpas. Tidsbristen drabbar också särskilt kommateringsövningarna, och några säger
att de tar ytterst lätt på hela kommateringsfrågan. Bruket av
frågetecken sägs många elever vara mycket osäkra i: frågetecken utelämnas ofta, både efter retoriska och frågande frågor, men sätts ut efter indirekt fråga.
Andra problem av lägre frekvens är satsfläta, brott mot
subjektsregeln, tempusväxling, talspråklig syntax, dålig styckeindelning. Sedan finns det ett inte oväsentligt antal påpekanden om enformighet och låg komplexitet i meningarnas uppbyggnad. Monotonin uppstår genom bruket av korta huvud156

satser som antingen bildar egna meningar, vilket ger texten en
stackatorytm, eli1er staplas på varandra i långa -. ibland
mycket långa -.-- meningar. Det klagas på att eleverna är osäkra
på hypotaktisk satsfogning, och det påpekas av många att de
över huvud taget dåligt behärskar bruket av olika slag av
hindeord och sammanhangsord.

Uttalsfrgor
"Vilka är de största svårigheterna med elevernas uttal och
med uttalsundervisningen?
a) otydlig artikulation
h) frasering
uttal av enskilda ljud (t.ex. "funster" för "fönster")
uttal av enskilda ord (t.ex. "acceptera" med ss, "ungefär"
med ng-ljud, "chaufför" med a-ljud)
annat"
Bland problemen med uttal placerar sig a, otydlig artikulation, i första rummet utan någon som helst konkurrens. Långt
därefter kommer b, frasering, tätt följd av d, uttal av enskilda
ord, och c, uttal av enskilda ljud.
Gemensamt för alla landsändar tycks vara att den otydliga
artikulationen också är förbunden med lågmäldhet, vilket i sin
tur enligt många lärare beror på blyghet. (1 andra sammanhang
har också nämnts den onaturliga klassrumssituationen, där eleverna svarar, inte för att ge en upplysning, utan för att visa
läraren att han känner till svaret.) Några lärare påpekar att de
på grund av livlig dramatisk verksamhet inte har några sådana
problem. Sedan har ju varje landsiinda sina uttalsegenheter,
men den faktiska förekomsten av sådana ger enkätsvaren bara
till en del upplysning om; vad man får veta är vad läraren
uppfattar som problem med uttalet. För Stockholmsområdet
kunde man t.ex. vänta att lärarna tryckte på sammanfallet
mellan ä och e, men på den punkten finns det bara tre påpekanden (bland 135 enkätsvar). Vad som däremot uppenbarligen stör en del lärare i Mellansverige (inklusive Stockholms
län) är ett öppet ö-ljud när ö inte står framför r, i t.ex. "skön".
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För många lärare är frågan om dialektalt uttal svår. Eleverna uppfattar försök till ändringar av deras språk som påhopp på deras personlighet eller på deras socialgrupp, och elever som redan tidigare är tysta blir inte mera meddelsamma
om man försöker ändra deras uttal de gånger då de vägar
yttra sig.
Vad som är bekymmersamt med den otydliga artikulationen
uteller ibland även det dialektala
och med det felaktiga
talet av enskilda ljud är att det återverkar på stavningen. Från
Småland t.ex. påpekas bortfall och hyperkorrekt insättande av
r: han höja, att börjar. Den dåliga fraseringen, som ligger högt
på listan, förklaras av många med att högläsning numera har
kommit på undantag.
Naturligtvis har den enskilde läraren ett ansvar som språkligt föredöme. Man kan inte begära av eleverna att de skall
lägga sig mera vinn om språket än vad deras svensklärare gör.
En lärare frågar hur han skall kunna kräva att hans elever
säger "fönster" när han själv säger "funster", och den typen
av uttal hos svensklärare hör till sådant som verkligen måste
uppmärksammas i utbildningen vid universitet och lärarhögskola.

Rikssprak -provinsiellt språk (dialekt)
Här ställdes frågor som rör problem med bruket av dialekt.
På frågan om det är svårt att bestimma sig för vilka lokala
språkclrag som bör accepteras svarar många att de i princip vill
uppmuntra bruket av dialekt. Man vill acceptera och respektera elevernas rätt till ett eget språk, och man vill slå vakt om
en hotad spräkform. Men många påpekar också att de är verkligt besvärade av den konflikt som det innebär att dels uppmuntra dialekthruket, dels göra eleverna förtrogna med riksspråket. Somliga accepterar ett rätt långt drivet dialektbruk
i tal, men kräver riksspråk i skrift. Men det finns åtskilliga
uppgifter om att det är svårt att få eleverna inte bara att ifragasätta vissa dialektala egenheter - här kommer man ju in på
ömtåliga språksociala frågor - utan även att lägga stilaspek158

ter på dialekthruket och tom. att inse att det språk de använder inte är riksspråk. "Som jag talar talar ju alla" är en
inte ovanlig elevreaktion. En del säger sig acceptera dialektbruk till den punkt där avvikelserna frin riksspråket kan innebara ett hinder för förståelsen - där emellertid lärarnas och
elevernas isikter kan gå isär.
En del larare säger sig försöka lösa problemet genom att
göra eleverna uppmärksamma på de dialektala dragen och
sedan låta dem välja själva i vilken man de vill använda dialekt
eller riksspråk.

Övriga fragor
Den sista punkten i enkäten lämnades öppen för sådana frågor
som de svarande särskilt ville ta upp eller ha hjälp med. Det är
i allmanhet inget nytt som tas upn här, men det som sägs sägs
med eftertryck. Vad som nämns här är både sådant som rör
själva svenskåmnet och undervisningen och sadant som rör
spraket och spraknormerna. Här möter man klagan över det
laga antalet unclervisningstimmar, inte minst pa det 2-åriga
gymnasiet, det ökade antal moment som svenskan kommit att
innehalla, osäkerheten om hur de olika momenten skall värderas. svårigheter att undervisa i sammanhallna klasser. svårigheten att diskutera sprakfrågor när elevernas kunskaper i
grammatik är sa knappa som de sägs vara, problemet att
svenskan betraktas som ett isolerat ämne som tränas bara på
svensktimmarna men förbigås av lärare i andra ämnen, och
sist att det saknas samverkan mellan stadierna. Några kräver
grundligare spraklig utbildning av svensklärarna, utbildning
hade pa universitet och pa lärarhögskolor. och dessutom kontroll av deras undervisning

ett krav som inte tycks helt obe-

fogat att döma av den sprakliga formen hos en del av svaren.
När det gäller spraket och spraknormerna återkom prosan
i tidningar, radio. TV, reklam, ungdomsböcker osv. ständigt
i enkätsvaren. Många framför krav som "sätt at språket i TV,
reklam och ungdomsböcker", andra föreslår en omvärdering
av spraknormerna pa grundval av det rådande språkbruket.
Ett ständigt återkommande önskemål är handledningar av
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olika slag, framför allt sådana som rör talspråksformer, meningshyggnad och kommatering. För egen del önskar lärarna
enhetliga anvisningar för uppsatsrättning, med en värdering av
olika språkliga företeelser. Som det nu är råder stor villrådighet och ett alltför tillfälligt tyckande, säger man. Flera önskar
en enklare variant av Spraknämndens skrivregler att sätta i
händerna på eleverna, någon påpekar att det stöd som svagare
elever skulle få genom enkla, hållbara regler i fråga om ordformer. avstavning. förkortningar osv, skulle innebära ett steg
framät för den språkliga jämlikheten. Några önskar en resonerande framställning i språkriktighetsfrågor, som kan användas av eleverna.
Olika slag av nya läromedel efterlyses också, mer eller
mindre fantasifulla. mer eller mindre mekaniska. Viktigast
bland synpunkterna i fraga om läromedlen synes mig kritiken
mot alla slag av ifyllnadsövningar eller på andra sätt facitbundna övningar. Eleven lär sig att skriva det som står i facit,
men om han sedan verkligen har förstått och behärskar det
han tränat är en annan sak. Detta gäller både ordkunskap och
formuleringsförmäga. Några skyller elevernas bristande formäga att uttrycka sig sammanhängande just på ifyllnadsövningarna. En del lärare säger sig till sin förskräckelse ha upptäckt att de bundna övningarna föredras av många elever som
ungefär som korsord. När man däremot
sysselsättningsterapi
skall åstadkomma något på egen hand tycks det oöverstigligt
svårt. Dessa lärare efterlyser idéer som kan sätta igång eget
skapande, för skapandet tränar häde tal och skrift och ökar
intresset för de språkliga uttrycksmedlen. Dessbättre har den
pedagogiska debatten under 1970-talets andra hälft i hög grad
kommit att handla om elevernas spräktilliign'ande genom egen
verksamhet.
De som vänder sig mot handledningar i språkfrågor är få.
Av dem som vänder sig mot normering är somliga rädda att
en sådan skall hämma eleverna i deras språk, få dem att inte
våga uttrycka sig. Men andra hävdar alltså att klara normer
på en del punkter är ett stöd för den språkligt osäkre. Den
rädsla för ett "syntetiskt enhetsspråk" som har framförts på
annat håll än i den här enkäten behöver inte heller vara en
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invändning mot en värdering och en normering av vissa språkliga företeelser. Och den personliga stil, fantasi, flykt, ordglädje och svikt i meningshyggnaden som flera lärare efterlyser,
skapas inte genom talspraksforrner i skrift. dålig behandling av
vissa syntaktiska konstruktioner och osäkerhet vid meningsbildningen.
Den här enkäten till svensklärarna visar inte bara att många
önskar råd och vägledning i språkfrågor. Den visar också att
det finns åtskilliga förväntningar och förhoppningar fästade
vid Svenska spräknäninden. Många önskar uttryckligen att få
List nämndens syn på en mängd problem
inte skolkonsulenters eller annat folks
och många önskar ett närmare samarbete mellan svensklärare och språknämnden och dessutom
stöd från nämnden, inte bara i språkfrågor, utan även i frågor
som rör svenskämnets status över huvud taget.
Ett första svar på svensklärarnas önskemål om viigledning i
språkfrågor blev elevhandlingen "Punkt, komma, frågetecken,
Skrivregler för skolan", skriven av författaren till denna uppsats och utgiven av språknåmnden. Skrivreglerna trycktes först
i en försöksupplaga, som skickades ut till alla som besvarat
enkäten. Mottagandet blev genomgående mycket positivt bland
lärare och elever. Många hade gått igenom häftet grundligt
och kunde himna mycket värdefulla synpunkter. Med ledning
av dessa synpunkter utarbetades den slutliga upplagan, som
kom 1979.
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