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With mass communication, language
has "gone modern"
(J. 0. Hertzler)

1. Vad är massmedium?

Strängt taget är massmedierna lika gamla som boktryckarkonsten, men det medvetna och språkligt uttryckta begreppet MASS MEDlA tog gestalt först under vårt århundrade.
Förutsättningen för detta nytillskott till den västerländska
kulturens världsbild var teknikens landvinningar: rotationspressen, filmen, den trådlösa rundradion och överhuvudtaget den allt snabbare, säkrare och större samfärdseln i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Redan flertalsformen
massmedia, som är gängse bland svenska samhälisvetare,
röjer termens anglo-amerikanska ursprung. På svenska har
medium liksom övriga klassiska lånord på -ium, t. ex. akvarium, gymnasium och premium, sedan gammalt plural på
-ier. Den latinska flertaisformen på -ia som engelskan övertagit från latinet är däremot främmande för naturlig svenska och missuppfattas därför lätt som en entaisform. Så
gjorde tydligen författaren till följande mening: "Dan
Grenholm har gjort ett flertal radio- och TV-program till
svensk massmedia" (Västerbottens-Kuriren 29/9 1969). För
att undvika onödig formförvirring bör såväl massmedium
som medium få behålla den otvetydiga ändelsen -jeT j pluralis.'
Till Sverige kom termerna massmedier och inasskommunikation först sent efter andra världskriget och samtidigt
med televisionen. De saknas ännu i Svenska Akademiens
ordbok (sp. M 429 tr. 1943), i nionde upplagan av Svenska
Akademiens ordlista (tr. 1950) och i Illustrerad svensk ordbok (tr. 1955). De tidigaste beläggen ur Svenska Akademiens ordboksredaktions samlingar (SAOB arkiv) är: massmedia (Form 1957), massmedierna (Lunds Dagblad 1958),

massmedium (SvD 1959), masskommunikationsmedlen
(Form 1957), masskommunikationsmedel (SvD 1959) och
masskommunikation (både DN och SvD först 1965). 1
Carl-Adam Nycops bok "Morgondagens tidning", som kom
ut 1959, möter såväl masskommunikationsmeciel (s. 52, 109
och 118) som inassmedia (s. 108).
Eng. mass media torde vara en elliptisk förkortning av
mass media of communicati0n,2 som svarar mot sv. masskommunikationsmedel, vilket är helt liktydigt med massinedier.
"Kommunikation har under senare år kommit att bli
något av ett modeord som används i en rad olika sammanhang. Tidigare avsåg ordet främst transport eller överförande av föremål (människor och varor) från en punkt till
en annan, men numera betecknar ordet kanske lika ofta
överförande av signaler eller meddelanden", skriver Nowak,
Cariman och Wärneryd (1966 s. 37). 1 svenskt allmänspråk
avser ordet kommunikationer i varje fall i pluralis långt
oftare 'fysisk samfärdsel, transport' än 'psykisk samfärdsel,
meddelelse', och dess samhörighet med verbet kommunicera
är knappast levande.3 På engelska är förhållandet motsatt:
eng. communication betyder i första hand 'meddelande,
förbindelse, umgänge'.4 Överflyttningen av eng. mass cornmunication till sv. masskommunikation utgör alltså ett
exempel på hur en ny internationell fackterm passar dåligt
in i allmänspråkets gamla mönster och därigenom vållar
populärvetenskaplig osäkerhet. Termen massko ni munikation avser nämligen bara 'psykisk samfärdsel'. För tankeredans skull kan vi försvenska och förklara på följande vis:
masskommunikation = massmeddelelse, dvs, dels massöverföring av meddelanden som företeelse och dels varje
enstaka överföringsakt
massmedium = massmeddelelsemedel
Definitionerna av dessa bägge termer beror av varandra.
Jag börjar därför med den övre:

De!. 1: Med masskommunikation avses varje slag av meddelelse vid vilken meddelanden överförs genom tekniska
hjälpmedel öppet, indirekt, opersonligt och huvudsakligen
enkelriktat till en spridd allmänhet.
Med "öppet" avses att meddelelsen är offentlig, dvs. i
princip tillgänglig för envar inom mediets verksamhetsområde. Med "indirekt" menas att den inte sker mellan personer som samtidigt är närvarande inom omedelbart höreller synavstånd i rummet och tiden. Ordet "opersonligt"
syftar på att de enskilda mottagarna med sällsynta undantag
är okända och anonyma för sändaren. Han vet inte till vilka individuella personer han riktar sig. Ordet "enkelriktat"
innebär att sändaren (talaren eller skrivaren) i själva masskommunikationssituatiorien inte kan utbyta tankar eller
känslor med mottagarna. Han får ingen omedelbar återföring (feedback), vare sig i form av språkliga svar eller
i form av minspel, blickar eller åtbörder som uttrycker gillande, ogillande, undran, tankspriddhet osv. Däremot kan
det hända att han får uppleva en försenad återföring i form
av en tittarstorm som belägrar telefonväxeln i televisionshuset eller en insändarflod till tidningsredaktionen. Under
senare tid har i Sverige också förekommit radioprogram
som kännetecknas av att enstaka lyssnare ringer upp programvärden under pågående sändning. Det är tänkbart att
sådan ömsesidig kommunikation tack vare den tekniska utvecklingen kommer att bli vanligare i framtidens etermedier. Med "spridd allmänhet" avses till sist att mottagarna
(åhörarna, tittarna eller läsarna) inte kan definieras som
en enhetlig eller samlad grupp utan består av enskilda människor eller smågrupper av människor från skilda orter,
åldrar, socialgrupper, bildningsnivåer osv., som vanligtvis
inte känner varandra sinsemellan. Den iakttagelsen måste
anses höra till de distinktiva kännetecknen för masskommunikation, även om enskilda program i etermedierna, såsom ishockeyreferat, börsnoteringar eller sagostunder. avsiktligt riktar in sig till begränsade rn.lgrupper.
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De kriterier som vår definition räknade upp - tekniskt,
öppet, indirekt, opersonligt, enkelriktat, spritt - innebär,
som vi snart ska se, bestämda krav på det språk som används i masskommunikationen.
1 amerikansk forskning har ofta anförts som kännetecknande för masskommunikation att meddelanden överförs
simultant, dvs, att de uppfattas av alla mottagarna praktiskt taget samtidigt och i regel mycket kort tid efter att de
lämnade sändaren.6 Eftersom bl. a. den kommersiella filmen
och böckerna brukar räknas till masskommunikationsmedlen bör det kriteriet inte anses som distinktivt. Att den utpräglade snabbheten och samtidigheten hos masskommunikationen i tidningspressen och framförallt i etermedierna
har väsentlig betydelse för spridningen av bl. a. språkliga
företeelser är likväl uppenbart.
Lundberg & Hultén (s. 31) framhåller med rätta att de
tekniska hjälpmedel eller kanaler som gör masskommunikation möjlig inte kan identifieras med begreppet rnassmedier.
Koaxialkabeln och kommunikationssatelliten är inga massniedier. Först när ett tekniskt hjälpmedel eller oftare ett
samordnat komplex av tekniska hjälpmedel systematiskt utnyttjas för att sprida massmeddelanden kan vi tala om ett
massrnedium.

Def. 2: Med massmedium avses ett meddelelsemedel som
förmedlar masskommunikation och som vanligen har karaktären av en social institution.
Ordet "institution" eller inrättning tas här i en vid sociologisk mening och kan till exempel avse rundradion, den
kommersiella filmen eller tidningspresseri.7 De väsentliga
massmedierna i vårt nutida västerländska samhälle kan
rangordnas på följande vis:
4

auditiva (a)

television
ljudradio
film
ljudskivor o.
ljudband
offentliga högtalare,
kollektiva telefonsvarare
o. dyl.

visuella (v)
television
press
film
böcker o.
småtryck
löpsedlar, anslag,
skyltar o. utanskrifter

Med "television" avses allmän television (till skillnad
från intern television), med ljudradio avses likaså allmän
rundradio osv.
Liksom Maletzke vill jag till massmedierna räkna ljudskivor och ljudband, bl. a. talböcker, som säljs eller lånas ut
till allmänheten.8 Till dem får väl inom en snar framtid
läggas videobanden. Da••remot tvekar jag en aning inför de
kategorier som jag tagit med under E. Måhända uppfyller
de inte alltid kriteriet "spridd" i definition 1.
Det är alltså svårt att entydigt avgränsa begreppet mass
medium. Olika forskare gör det på olika vis. Som niassmedier i trängre mening vill jag därför beteckna kategorierna A—C ovan. Om A och B kommer denna skrift främst
att handla.
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2. En masskommunikationsmodell och
dess språkliga innebörd

För att förstå språkets roll i ett massmedium är det väsentligt att besinna de viktigaste komponenterna i en masskommunikation. De är sändare, meddelande, kanal och mottagare.10 En masskommunikationsakt kan åskådliggöras med
modellen i fig. 1.
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Fig. 1 En masskommunikationsmodell.
Endast de heldragna linjerna hänför sig till masskommunikationsakten. De streckade avser sekundär kommunikation som föranleds av massmeddelelsen. Aterföringen kan till
exempel ske brev- eller telefonledes eller sekundärt genom
ett massmedium. En tidning kan ju kommentera ett televisionsprogram. En masskommunikationsakt kan vidare
6
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upprepas. En annons kan info•ras om och om igen, ett radioeller tv-program kan återutsändas osv. Det sistnämnda redovisas inte i modellen.
Från allmän massmediesynpunkt är sändaren (S) i regel
ett mindre kollektiv av personer som samverkar vid en kommunikation." Också från snävt språkvetenskaplig synpunkt
är sändare eller kommunikator i en masskommunikation ett
mångsidigt begrepp. 1 de auditiva medierna kan vi visserligen alltid urskilja en omedelbar sändare i den person som
talar, men bakom eller vid sidan av honom eller henne står
i många fall, såsom vid nyhets- och programläsningar, den
eller de som har författat texten, i andra fall den som har
regisserat den talande, den som har styrt inspelningen tekniskt och den som har redigerat, dvs, klippt och klistrat,
bandet eller filmen. 1 de äldre visuella snedierna, böckerna
och pressen, räknar vi sedan gammalt med författare, avskrivare, redaktör, sättare och korrektor (korrekturläsare).
Att rätt väga dessa olika sändarkategoriers insatser sinsemellan i en massmeddelelse är vanskligt. 1 centrum för
språkvetenskapsmannens iakttagelse står i varje fall i regel
talarna, uppläsarna och författarna. Så vitt jag ser kan man
efter deras ställning som sändare i masskommunikationer
med språkligt innehåll urskilja fem sändarroller på fem
olika nivåer:

i massmediet fast anställda yrkesmeddelare, såsom nyhets- och programläsare, hallåor och Iedarskribenter, på
en formell och neutral nivå
visserligen ofta fast anställda men ändå friare yrkesmeddelare, såsom reportrar, frågesportiedare, väderleksuppläsare, föreläsare och kulturmedarbetare, på en
mindre formell och mer personlig nivå
vanligen i annonsbyråer el. dyl. anställda yrkesmeddelare, främst reklamtextförfattare (copv-writers), på en
mycket fri men ändå opersonlig nivå
7

mer eller mindre tillfälliga fria och frivilliga meddelare,
såsom debattdeltagare, intervjuoffer och insändare, på
en fri och växlande, ofta starkt personlig och ibland
vardaglig nivå
helt tillfälliga, ofrivilliga och ibland omedvetna meddelare i olika slag av dokumentärprogram på en vanligtvis
mycket fri och vardaglig nivå.
Meddelarna på nivå 1 framträder ofta institutionellt och
anonymt. Vårt nyaste massmedium televisionen har med
sin närgångna bild- och ljudöverföring dock brutit mot den
traditionen. Och dess exempel har vunnit efterföljd hos
t. ex. Olof Lagercrantz, som numera skriver personligt färgade och signerade ledare i Dagens Nyheter. Anonymiteten
kommer igen på nivå 3 och på den lägsta nivån 5, där de
ofrivilliga meddelarna vanligen agerar som namniösa representanter för ett kollektiv. Ett särfall utgör den teater (liksom annan skönlitteratur) som förekommer i massmedierna, eftersom den fingerar språksituationer på skilda nivåer.
Kanalen i en masskommunikation är rent tekniskt definierad och inte identisk med ett massmedium (jfr ovan vid
def. 2), men kanalen bestäms i regel av massmediet. Tekniska variationer förekommer inom varje massmedium. Av
mindre intresse för massmediespråket är växlingen mellan
färg och svartvitt (i tv, film och press). Av större intresse
är däremot omfånget av utnyttjat frekvensområde, stiltyp
och stilstorlek o. dyl.
Meddelandet i en masskommunikation kan vara språkligt och/eller utomspråkligt. Det kan med andra ord dels
bestå av tal eller skrift och dels återge olika slags ljud, såsom
fågelkvitter och trafikbuller, eller bilder, stilla eller rörliga.
Med lingvistisk semantisk terminologi kan sägas att massmedierna tack vare de tekniska framstegen numera i allt
större utsträckning överför inte bara kontexten utan också
konsituationen. Med konsituation (eller s. k. utomspråklig
kontext) avses den verklighet som omger själva språk8

akten.'2 Genom denna utveckling närmar sig en språksituation i ett massmedium i viss mån en vanlig naturlig talsituation. Språket kan spara på tydligheten under hänvisning till den omgivande (simulerade) yttre verkligheten.
Särskilt påfallande är detta i de audivisuella massmedierna,
tv och film.
Inom massmedieforskningen tycks denna dubbelnatur hos
massmeddelanden sällan ha uppmärksammats på allvar. 1
allmänhet räknar man med att massmeddelelse enbart följer
reglerna för en regelrätt kommunikation medelst en kod av
godtyckliga överenskomna tecken, i första hand det mänskliga språket.13 Men därmed är massmedieforskningens intresse för själva språket och lingvistiken i stort sett uttömt.
På den andra sidan tycks denna forskning heller inte ha
intresserat sig för konsituationsanalys, dvs, för bildens och
bakgrundsljudets roll 1 masskommunikation, bl. a. i reklam.14
Här finns tydligen väsentliga arbetsuppgifter för konst-,
film- och musikvetenskaperna.
Efter Saussure, Hjelmsiev m. fl. är vi i nutida europeisk
språkvetenskap vana att skilja mellan uttryck och innehåll
eller benämning och betydelse (signifiant et signifié) hos de
språkliga tecknen eller symbolerna. Meddelandet i masskommunikationsmodellen kallas ofta också "innehåll" (content etc.), men som Maletzke (s. 36) påpekar är detta förvirrande. Massmediets kanal överför först och främst uttrycket eller benämningen, som i sin tur bär med sig betydelseinnehållet. Bägge hör till meddelandet, som förutsätter
att vi behärskar den språkliga koden för att helt nå fram.
Vi kan höra japanskt tal eller se arabisk skrift i svensk tv
utan att fatta innebörden. Till förvirringen har tvetydigheten hos termen information sannolikt bidragit. Vi måste
skilja mellan kommunikationsteorins information, 'fönnåga
att överföra upplysningar, betydelse (överförings) kapacitet"3
och allmänspråkets information2 'upplysning, underrättelse,
meddelad betydelse'. Från kommunikationsteorins synpunkt
utgör information2 det tillfälliga innehållet i information,;

jfr skillnaden mellan liter1 'rymdmåttet 1 000 cm3 (oberoende av om det är tomt eller fyllt)' och liter2 'en liter
brännvin el. en liter mjölk'.
Från språkvetenskapen och språkvården bör uppmärksamheten riktas såväl mot massmeddelandets uttryck som
mot dess innehåll. Uttryckssidans fördelning mellan tal och
skrift följer av mediets art. 1 de audivisuella medierna dominerar talet, men skriften är heller inte ovanlig i television
och film. Av särskilt intresse för den svenska språkvården
är banden med översatta texter i inspelningar med utländskt
tal. På innehållssidan kan vi urskilja följande i massmeddelanden vanliga och delvis mycket viktiga ämnesområden
(= kategorier av information2 ):
officiella och redaktionella meddelanden
inländska nyheter och reportage
utländska nyheter och reportage
politisk debatt och propaganda
kulturdebatt
teknik
handel och industri
sport och friluftsliv
konsumentupplysning (hus och hem)
kåserier och skönlitterära bidrag
sång.
En sådan indelning är vansklig att göra. Den ovanstående
glider, t. ex. vid övergången från i till j, mellan kriterier
som avser det rent kognitiva (kunskapsmässiga) ämnesinnehållet och sådana som rör emotiva (känslomässiga)
attityder till ämnet. Den ger heller ingen enkel nyckel till
massmediernas sändarroller eller språk- och stilnivåer. Såväl
yrkesmeddelare på nivå 1 som friare meddelare på nivåerna
2 och 4 (enl. ovan) medverkar till exempel ofta inom ämnesområdena b—e. En uppdelning av massmediernas innehåll i framställningsarter eller genrer bör tydligen utgå från
såväl sändarroll som ämnesområde.16 Jfr nedan.
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1 äldre massmedieforskning skildrades vanligen inottagaren i en masskommunjkatjon som en namniös och omedveten individ i en utifrån dirigerad massa med svag inre
kommunikation. "En sådan modell ger emellertid en missvisande bild av masskommunikation," skriver Nowak, Carlman och Wärneryd (s. 46). "Varje enskild mottagare av ett
meddelande i massmedia befinner sig i en social miljö där
han står i olika slags relationer till andra människor och
grupper. Detta innebär i första hand att mottagarens reaktioner influeras av hur meddelandets innehåll förhåller sig
till normer och mål i den miljö han upplever sig tillhöra."
Dessa författare innefattar individuella meddelanden föranledda av massmeddelelse i sin masskommunjkatjonsmodell (s. 47). Så långt vill jag inte gå, utan jag har i min
modell med streckade linjer åskådliggjort hur massmeddelanden kan föranleda vanlig personlig kommunikation både
under och efter masskommunikationen, dels mellan prima•ra
mottagare (M) som själva lyssnat eller sett på massmediet
och dels från dessa till sekundära mottagare (m) som inte
var med. Att tidningarnas innehåll och televisionsprogram
blir föremål för samtal mellan enskilda människor är välkänt. Modellen kan byggas ut i såväl lodrät som vågrät led.
Att de enskilda människorna inte är så helt utlämnade åt
centralstyrd masspåverkan som man tidigare trott är den
vanliga åsikt inom 1960-talets massmedieforskning som modellen ger uttryck åt. Den uppfattningen får en innebörd
också för massmediernas inflytande på språket (varom mera
senare). Av viss betydelse i vårt sammanhang är vidare den
nyare massmedieforskningens övertygelse att mottagarna
inte passivt låter sig matas med massmeddelanden utan
själva genom på- och avkoppling eller växlande uppmärksamhetsgrad väljer vad de vill ta emot. Långtradarchauffören väljer till exempel program i sin bilradio och låter dessutom en del programinslag stanna utanför medvetenhetströskeln.
Även om vi godtar denna uppfattning som en sund reak11

tion mot en överdriven rädsla för massmediernas inflytande
på de moderna människorna, bör vi vara klara över att
massmedieforskningen hittills i stor utsträckning har bedrivits från företagsekonorniska utgångspunkter. 1 det aldrig
vilande meningsutbytet om reklamens ställning i samhället
visar dess försvarare ett janusansikte, när de på samma gång
uppvärderar reklamen och förringar dess och massmediernas verkningsgrad.
Fig. 2 vill åskådliggöra olika arter av masskommunikation
med hänsyn till tre väsentliga komponenter: slag av massmedium (inkl. lodsnittet mellan auditivt och visuellt medium), sändarroll och ämnesområde. Inom den innersta
cirkeln längst fram i mitten ryms ämnesområde a, dvs, officiella och redaktionella meddelanden, som härrör från sändarroll 1, dvs, fast anställda yrkesmeddelare på en formell
och neutral språknivå. Denna sändarroll är föga mediekänslig i fråga om språket, dvs, dess meddelanden formuleras och stiliseras ganska oberoende av vilket massmedium
som väljs, television (Aa—Av), ljudradio (Ba), tidningspress (By), offentliga högtalare (Ea) eller anslag (Ev).
Längre bak i cylindern finner vi till exempel under h
ämnesområdet sport och friluftsliv. Vid en intervju i tv har
tv-mannen sändarroll 2, nära mitten i cylindern, medan
intervjuoffret har sändarroll 4 längre ut och den publik
som synbart och hörbart skymtar i överföringen sändarroll
5 allra ytterst i cylindern. Motsvarande gäller om sportintervjuer i ljudradion och pressen, fastän inslagen av sändarroll 5 i de fallen är starkt reducerade.
Systematiseringen ger 440 olika möjliga kombinationer.
Många av dem förekommer aldrig i verkligheten, och i
andra fall är distinktionerna onödigt hårdragna. Men som
en tankeställare för forskningen rörande språket i massmedierna bör cylindern kunna göra god nytta, dels vid valet
av forskningsobjekt och dels vid klassificeringen av olika
språksituationer i massmedierna. Vid stilundersökningar
vore det sannolikt ofta fruktbart att arbeta med begreppet
12

aud
Fig. 2. Masskommunikationens art med avseende på medium
(A—E), sändarroll (1-5) och ämnesområde (a—k).

2—Dahlstedt, Massmedierna och sprAket

massmediegenre. En sådan skär i princip tvärs igenom alla
medier (= obruten cirkel i cylindern). Den bestäms uteslutande av sändarroll (er) och ämnesområde, varvid dessa
ofta torde behöva preciseras mer detaljerat än genom den
översiktliga indelningen som återges i fig. 2, dvs. i lägre
kategorier eller underavdelningar inom serierna 1-5 och
a—k.
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3. Lingvistiska infallsvinklar i massmedieforskningen

Från rent lingvistisk synpunkt kan forskningen rörande
massmedierna och språket ske i olika infallsvinklar eller
med olika syften. Detta åskådliggörs i träddiagrammet i
fig. 3. Utan grundforskning hänger den tillämpade språkvetenskapen, bl. a. språkvården, i luften. Grundforskningen
(G) kan dels avse språket i massmedierna i sig självt
(M—G) och dels försöka utröna hur och i vilken mån
detta språk påverkar språket i allmänhet (A—G).
Språkvetenskapens tillämpningar kan vara av olika slag.
Språkvården (Sv) kan i analogi med grundforskningen dela
sitt intresse mellan att göra språket så bra som möjligt för
att överföra meddelanden genom massmedier (M—T—Sv)
och att bevaka språket i massmedierna så att det påverkar
språket i allmänhet på ett önskvärt vis (A—T—Sv). Distinktionen är inte oviktig, fastän de positiva värderingskriterierna för gott massmediespråk och gott språk i allmänhet i regel torde sammanfalla. Talöverföringens teknik (Tö)
har under de senaste årtiondena etablerat sig som en väsentlig gren av den tillämpade språkvetenskapen, i vilken humanistisk och teknisk forskning tvinnas samman. Språkundervisningens och språkinlärningens metodik (Si) utgör
likaså en betydelsefull avdelning av tillämpad språkvetenskap. Att massmedierna (television, ljudradio, film, ljudskivor och ljudband, böcker och småtryck) avsiktligt tas
i anspråk för språkundervisning är välkänt. Detta ämne
skall inte behandlas här. Däremot har vi anledning att besinna att varje språkakt vid sidan av sin primära funktion
att överföra upplysningar, uttrycka känslor el. dyl. också
kan ha ett annat syfte eller åtminstone en annan verkan:
att lära ut språk. Det är ju på det viset som barn och ung15

dom till största delen lär sig modersmålet. Och ännu som
vuxna lär vi oss gång efter annan nya ord och uttryck. Att
den iakttagelsen är väsentlig vid bedömningen av radions
roll i språkutvecklingen framhöll redan Olof Gjerdman
(1935 s. 4).
Träddiagrammet i fig. 3 kan byggas ut. Den välkända
distinktionen mellan synkronisk beskrivning och diakronisk
språkhistoria kan föras in som grenar under G. Och på den
femte nivån kunde sedan lingvistikens förgrening i semantik, syntax, morfologi och fonologi åskådliggöras. Osv.
1 fortsättningen vill jag lite mer konkret diskutera företeelser och forskningsuppgifter i massmediespråk utifrån de
tre antydda synpunkterna: särdrag och inneboende tendenser i massmediespråket (M—G), massmediespråkets inverkan på språket i allmänhet (A—G) och språkvårdens syn
på massmediespråket (M—T--Sv och A—T—Sv). Det må
förlåtas mig om jag inte strängt tillämpar denna disposition
utan ibland föregriper språkvårdssynpunkten.
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Uppgifter för Iingvistisk massmedieforskning.
MA

MA= massmedierna och språket

M = massmediesprket SjEilvt
A = massmdiesprakets inflytande pa aHmänt språk
G = grundforskning
T = tiUämpning

/
G

/\
\
A\
T
T\

Sv=sprkvird
Tö= talöverföringens teknik
Si = sprakinIrning
Fig. 3. Uppgifter för lingvistisk massmedieforskning.

//
Tö

Sv
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4. Massmediespråkets särdrag och
inneboende tendenser

Särdrag i massmediespråket beror dels på mediets tekniska
förutsättningar (kanalen) och dels på den allmänna masskommunikationssituationen. "Each of the media creates its
own peculiar variants of language; in fact, in a sense, each
constitutes a sort of 'special' language."17 Medium och allmän kommunikationssituation står i sin tur i ömsesidigt beroende av varandra,18 och det är därför ofta svårt att i de
enskilda fallen hålla de bägge orsakskomplexen isär.
Av massmediespråket i Sverige är det särskilt t i dn i n g s s p r å k e t som blivit föremål för utforskning.1°
"Rubrikspråket är ett språk för sig, ett språk som utformas
under betingelser som i övrigt ej råder," skriver Åke Åkermalm (1962 s. 181). Tidningsrubrikens krav på korthet,
klatschighet och uttrycksfullhet har lett till en förgrovad
syntax, nya sammansättningar, kortord och förkortningar,
som från rubrikerna ibland tränger vidare ned i textspaltema och ut i allmänspråket. Mellan rubrikspråk och spaltspråk tycks det emellertid finnas en ganska trång sluss, genom vilken ordbildningar tränger sig betydligt lättare än
syntaktiska nybildningar.2° Här vill jag bara anföra några
nyare exempel på rubrikspråk:21
"Privat rättegångsbiträde bort / Greps för rattknarkeri
i Lund" (fyrspaltig, DN 2 7/2 1969 s. 10). Innebörden i den
första rubrikraden är dunkel, men nybildningen "rattknarkeri" är fin och ändamålsenlig; jfr rattfylleri och andra
pejorativa bildningar på -en, t. ex. bedrägeri och lurendreje,'.22 Andra gånger har koncentrationsbehovet och sammansättningsdjärvheten gått alltför långt på bekostnad av
tydliglicten:
"Sifo vill hitta sexläcka / trots lagskydd åt tipsare" (tre18

spaltig, DN 26/1 1969 s. 10). Med "sexläcka" åsyftas att
den svenska Sifoundersökningen om svenska folkets sexualbeteenden i förväg slapp ut till den amerikanska tidskriften
Look.
"400 000 kr / spaningspris / vid Dorotea" (enspaltig,
UNT 7/2 1969 s. 6). Med "spaningspris" åsyftas här ingen
belöning utan en kostnad. Tydligen rymde spalten inte det
längre och klarare ordet.
"Polisen klövs i två delar / Allmänheten blev skyddslös"
(SvD 15/3 1964 s. 15). Verbformen "klövs" tycks här förutsätta ett konkret subjekt, men av artikeltexten framgick att
subjektet syftade på poliskåren på Cypern.
Allmänt brukar rubrikspråkets särdrag förklaras med
hänvisning till korthetskravet. Det stämmer i många fall.
Men noga taget är det kravet på en viss bestämd längd som
dikterar valet av rubrikord:
"Facklig press / för Nordunion" (trespaltig, DN 10/2
1969 s. 1). Här har rubrikören självsvåldigt undvikit det
visserligen helt färska men allmänt vedertagna kortordet
Nordek för 'nordisk ekonomisk union', fastän det är det
enda som används i spalttexten nedanför rubriken. Han
behövde nämligen ett längre ord för att fylla ut raden.
Skrymmande passivbildningar med bliva är vanliga i tidningsrubriker:
"Grekdiplomat / blir hemkallad" (tvåspaltig, UNT 14/6
1969 s. 20). Formuleringen "Grekdiplomat / kallas hem",
som skulle ha svarat mot den följande texten: "Den grekiske pressattachén i Stockholm Phedon Mazaraki-Baltzavia
kallas nämligen om några dagar hem till Aten", gav tydligen alltför kort andrarad i rubriken. Trots att vissa språkläror antyder motsatsen (t. ex. Wessén 1968 s. 95) skulle
en rubrik med s-passiv, tack vare den finita formen av
huvudverbet, ha gjort ett ledigare och raskare intryck än
den omskrivna passiven.
Men det är tvånget att förkorta som ofta gör rubrikspråket tvetydigt eller svårhegripligt. 1 början av februari
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1969 framställde centerpartiledaren Gunnar Hedlund ett förslag om garanterad minimilön åt alla svenska medborgare.
Rubriken i Dagens Nyheter lydde:
"Minitrygghet / åt hela folket" (tvåspaltig, DN 6/2 1969
s. 1). Här står minh- som en förkortning av 'minimi-'. Det
är förvirrande, därför att denna förled redan har hävd som
en förkortning av 'miniatyr-', dvs. 'lill-'. Särskilt omtyckt
tycks den vara på finlandssvensk botten:
"Miniförening / håller ihop" (enspaltig, Hufvudstadsbladet 28/11 1968). På samma sida i tidningsnumret återfinns den stående rubriken "Dagbokens minivju". Därmed
avses en liten intervju. Risk föreligger alltså att finlänningarna får ett annat slag av "minitrygghet" än svenskarna.
Faran för stötande eller störande homonymi är särskilt stor
vid initialförkortningarna, som under 1960-talet hemsökte
tidningsspråket, framför allt rubrikerna, som en farsot:
"Tre gamla döda / i H-influensa" (trespaltig, DN 6/2
1969 s. 1). Sammanhanget röjer att det inte är fråga om en
H-bomb 'vätebomb' den här gången utan om hongkonginfluensa. Besvärligare är P-förkortningarna:
"P-åldern / i gruvorna / ska sänkas" (enspaltig, DN 27/11
1968 s. 1) kan jämföras med "P-hus under vatten / löser
trafikproblem / i Köpenhamns city" (enspaltig, samma tidningsnummer s. 2), "P-lunchen i Folkköket" (tvåspaltig,
Västerbottens-Kuriren 11/11 1969 s. 10), "P-lottcriet får
kritik" (trespaltig, DN 9/1 1970 s. 17) och "P-pillrcn /
gynnar / gonorrén" (enspaltig, UNT 27/2 1969 s. 7) 23
1 dessa exempel står P för 'pensions-', 'parkerings-', 'pensionärs-', 'penning-' respektive 'preventiv-'.
Från rubrikerna glider förkortningarna ofta ned i spalttexten, där de möter en annan typ av modernismer, de vardagliga, hypokoristiska och eufemistiska kortorden för ömtåliga företeelser som står i brännpunkten för den allmänna
uppmärksamheten, t. ex. porr 'pornografi', knark 'narkotika' och hasch 'haschisch'. Det är möjligt att somliga kortord på denna låga stilnivå har uppfunnits av en rubrikör,
ME

men de flesta torde ha sitt upphov i det mycket lediga talspråket.
Gränsen mellan rubrik och övrig text har på sistone, såsom Lars Alfvegren påpekat (muntligt i debatt), vidare
börjat suddas ut i en motsatt riktning. 1 synnerhet kvällstidningarna gynnar numera långa pratiga rubriker som har
fullständig satsbyggnad och liknar små ingresser. Darmed
återknyter de till en rubriktradition från 1900-talets första
årtionde.
Medan rubrikernas språkliga egenheter från början främst
var tekniskt betingade brukar man skylla andra särdrag i
tidningsspråket på sändarens allmänna situation. Av trängseln i spalterna kommer det sammanträngda kortspråket,
av brådskan följer språkslarv och klyssjor (stereotyper) och
av det enahanda stoffet framtvingas hastigt påhittade variationer och nybildningar. Förvisso gör dessa orsaksfaktorer
sig inte lika gällande inom tidningsspråkets alla ämnesområden. På sportsidorna är det vanligen gott om utrymme,
men det språkliga omväxlingsbehovet är i stället desto större. Inför den sista dagsetappen i sexdagarsloppet på cykel
beskrev Dagens Nyheter ställningen närmast efter den ledande cyklisten Gösta Pettersson på följande vis:
"Jupp Ripfel (38), ligger 1,14 minuter efter. Flemming
Wever (5) är 4,56 minuter efter ettan. Milos Hrazdira (7),
har 4,57 att ta på Gösta P. Jörgen Emil Hansen (2) är 6,27
efter ledaren. Jörn Lund (3), har 7,43 att köra in" (DN
20/5 1969 s. 25). Till texten hade fogats medaljongsporträtt
av de tävlande. Siffrorna i parentes avser startnummer. Så
vitt jag kan se vinner skildringen varken i åskådlighet eller
livlighet av denna omständliga variation i uttrycken.24
Slarvet och okunnigheten har under 1960-talet bl. a.
kommit till uttryck i sammanblandningar av snarlika (paromonyma) ordformer, såsom den allt vanligare förväxlingen
niellan arrendera 'utnyttja (jord el. dyl.) niot ersättning'
och arrondera 'avrunda (jordägor el. dyl.)': "\7arför sysslar
staden över huvud taget mcd skogsaffärer. På de egendornar
äj

man redan har är arrenderingen dålig' (Västcrhottens
Folkblad 3/12 1969 s. 20). 1 dessa och liknande fall kan
journalisten skjuta skulden på sättaren och korrekturläsaren genom att skylla på tryckfel, men knappast i följande
exempel: "Om skogarna splittras i för många små arrenden
minskar möjligheten till rationell skogsvård. . ." (SvD 2/2
1962 s. 11). Här måste föreligga en sammansmältning av
två ord och betydelser i textförfattarens individuella språkbruk (idiolekt). Det är ägofigurerna (arronderingarna)
som intresserar den moderna skogsvården, inte arrendena.
Ett annat exempel på kontamination föreligger i ". . . man
vill gärna ge den nye statsministern det allvarliga rådet, att
söka tillägna sig en sovrare och mer positiv debattstil innan
han fastnar i en dålig rutin" (Västerbottens-Kuriren 22/1
1970 s. 4). Ordkärnorna (rötterna) i sober 'måttfull; vårdad' och sovra 'rensa, avskilja det goda från det dåliga' är
dels snarlikljudande (paromofona) - endast en distinktiv
ljudfaktor skiljer dem - och dels också semantiskt (och
etymologiskt) befryndade.
Slappt ordval på gränsen till klyssja innebär den numera
vanliga användningen av traditionell i st. f. 'vanlig': "1 betydande utsträckning har fotpatrull i traditionell mening
ersatts av bilpatrullering. . ." (SvD 13/3 1964 s. 4). Med
en liknande försvagad betydelse används också kon ventionell. Se också kap. 11 om modeord.
1 tidningsspråket bleknar lätt både metaforer och förstärkningsord. Massmedierna har en tendens att nöta ut
orden. En kräsen stilist sörjer naturligtvis en sådan utveckling:
Hans tidigare beslut i det här fallet var att tala om och till sina
minnen med lugn röst och att aldrig blanda in eller använda ordet
dramatik i sammanhanget; han ansåg det ordet vara fördärvat genom dess allt vidsträcktare användning i tidningspress och radio
när det bara var fråga om skidåkning i Schweiz eller hundkapplöpningar i London (Eyvind Johnson, Favel ensam, 1968, s. 8).

Var utvecklingen i sådana fall har börjat är ibland svårt
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att fastställa. Mycket ofta är det fråga om betydelselån från
engelskan, t. ex. när verbal numera har bo••rjat användas
med betydelsen '(tal)språklig; muntlig' i st. f. 'som avser
verb, verb-; ordagrann'. 1 detta fall torde den nya innebörden, som har dåligt sammanhang med det enkla ordet
verb, ha införts i svenskan av psykologer och pedagoger.
Ordbildningsgiädjen har under 1960-talet nått nya höjder i svenskt tidningsspråk. Ibland ger den goda resultat.
Andra gånger vittnar den mer om lössläppthet än om eftertanke. Efter låneordet festival har svenska språket fått andra festliga tillökningar:
"Nattival med doftande fisk, / kajdans och Målle i Ö-viksjippo" (trespaltig rubrik, Örnsköldsviks Allehanda 7/8 1964
s. 1). 1 följande nummer av samma tidning kallades tillställningen bara för "natti" eller "surströmmingsnatti". 1
nattivalens kölvatten följde nappival 'pimpeltävling' (DN
10/2 1967 s. 3).
Här är tydligen nöjesindustrin medskyldig. Affärs- och
reklamspråket tycks under senare år ha förälskat sig i sådana hybridbildningar mellan svenskt och utländskt ordvirke som blom mo gram och tvätto mat. Språksituationen på
skyltar och omslag påminner för övrigt rätt mycket om
rubrikspråkets situation. Ibland uppstår sådana underligheter som påskriften RFSU-SANOMAT på en preventivmedelsautomat. För de talrika finnar som vistas i Sverige
ger den -- på grund av mellanspråklig homografi - en
tydlig om än något vilseledande mening, eftersom fi. sanomat betyder 'underrättelser'; jfr namnet på rikstidningen
Helsingin Sanomat i Helsingfors.
Fastän korthet och enkelhet brukar anföras som ledfyrar
för tidningsspråkets meningsbyggnad under 1960-talet är
det inte svårt att finna exempel på en meningsbyggarglädje
som innebär onödigt syntaxkrångel (syntaktisk komplexitet):
"El Campesino, den spanske bondegeneralen Valentin
Goiizales, 53 år -- -- härstammande från Estremadura i sydvästra Spanien mot gränsen till Portugal, fruktad gerilla23

hövding från spanska inbördeskriget ("El Campesinos vargar"), en gång utnämnd till marskalk av Joseph Stalin men
sedan rysk koncentrationslägerfånge, då han deserterade
från sovjetarmén, som - sedan 1949
bott i Frankrike
i tolv år
är bitter" (DN hösten 1961).
Syntaxslarv föreligger i nästa exempel:
"Koalitionspartiet FDP som efter att på måndagen ha
utsatts för en skarp kritik i Hannover bittert konstaterade
att CDU:s gruppordförande redan inlett valkampen mot
den egna koalitionspartnern" (SvD 18/3 1964 s. 8). Var
finns huvudsatsens predikatsde1
Syntaktiskt rätt konstruerad men semantiskt felbyggd och
därför tungläst och svårtydd är denna meningsföljd:
"Det är ingen som helst tvekan om att den utomordentliga exportmarknad som Korea blivit för Sverige har den
hårt kritiserade textilimporten därifrån att tacka för detta
uppsving. Denna svenska export kan dock mycket lätt flyttas över till andra länder, i första hand Japan, om den
koreanska textilimporten till Sverige inte får utvecklas utan
blir föremål för omfattande restriktioner" (DN 26/11 1968
s. 22). De avgörande felen ligger i orden "Denna svenska
export" och i "textilimporten" i den andra meningen. Det
bo••r stå "Denna koreanska import från Sverige" resp. "textilexporten".
Också på idrottssidorna förekommer syntaxkrångel, fastän i en egendomlig förening med sportens talspråklighct
och vissnade stilblommor:
"Det var bara helt enkelt så att skytten, "Dallas" Sedvall,
hade sådan tumme med fru Fortuna att hans skott ändrade
riktning på Inge Cahlman, så att bollen styrde i motsatt
riktning mot den vilken jag var på väg att kasta mig i"
(SvD 16/3 1964s. 18).
1 den vällovliga viljan att undvika tunga inskott av bisatser (jfr nedan s. 59 f.) och på grund av allmän kommarädsla har 1960-talets journalister allt oftare börjat använ24

da en annan typ av inskott, som består av huvudsatser mellan tankstrcck:
"Tittar man helt subjektivt utan att snegla på prislistan
den toppas näst efter rokokoterrinen av Gustaf Stafhcll
d. ä:s kaffekanna, daterad 1744 och med minimipris 37 500
så vilar man gärna ögonen på en Västeråsskönhet från
1782..." (SvD 8/3 1964 s. 20).
Detta plock av tidstypiskt tidningsspråk från 1960-talet
är redan tillräckligt långt för vår översiktliga framställning,
och dessutom orättvist negativt, upplagt för att reta och
roa. Trots tidningsspråkets överdrifter och urspåringar i
vissa avseenden bör vi göra det rättvisa. Det är i väsentlig
grad tidningsmännens förtjänst att vårt svenska skriftspråk
under de senaste 100 åren steg för steg har blivit allt enklare och lättillgängligare, allt friskare och mer verklighetsnära, allt ledigare och ofta också redigare. En klar och rättvis bild av särdragens och nybildningarnas väg i tidningsspråket med hänsyn till sändarroll, ämnesområde, rubrik
eller text osv, kan vi uppnå endast genom stort upplagda
och påkostade undersökningar av det slag som för närvarande pågår i Göteborg för ordförråd och ordfrekvens under docent Sture Alléns ledning (se Allén & Tavenius 1970
s. 31ff.) och i Stockholm för syntax under docenterna Sten
Malmströms och Åke Åkermaims ledning.
Dessutom måste vi räkna med en stark interferens mellan
tidningsspråket och de två e t e r b u r n a n y h e t s m ed i e r n a s s p r å k. Det beror bland annat på att de
hämtar stoff och anställda från varandra. Svenskan i etermedierna är emellertid hittills ytterst litet utforskad. Vilka
särdrag i televisionens och ljudradions språk är till exempel
betingade av deras speciella förutsättningar?
Det man först märker är den fonetiska och morfofonologiska övertydligheten. Fröken Ur säger /trett'ån förtitre:'
åk-trett'io/. Uttalet är strängt bokstavstroget, inga distinktiva drag i fonemrealisationerna är överhoppade, inga
sandhiassimilationer förekommer, pauserna mellan orden
25

och ordgrupperna är klara och distinkta, dessa behåller sin
lexikaliska tryckaccent och intonation, den emotiva sidan
av språket är bortskalad och rösten gör ett opersonligt och
nästan syntetiskt intryck. 1 etermedierna kan vi iaktta en
likadan övertydlighet och opersonlighet, fastän mindre utpräglade, hos sändare i roll 1. Den objektiva tydligheten i
ljudradions TT-nyheter är ett gammalt välkänt exempel.
Nyhetsläsarna i program 3 (skvalradion) håller inte samma
formella och tydliga stil, och hör bland annat därför hemma
i sändarroll 2. Men också i den rollen iakttar man ofta
övertydligheten, som hos tränade yrkesmeddelare bland annat för med sig nya stödvokaler i svenskan, t. ex. när Lennart Hyland och andra idrottsreportrar säger tevå:' 'två'.
Till roll 2 får vi på den andra sidan också räkna en underhållare som Beppe Wolgers, som har offrat tydligheten för
det emotiva och personliga när han bygger känslobro till
tittarna.
Övertydligheten eller redundansen hos etermediernas yrkesmeddelare har två samverkande orsaker. Den ena är vetskapen om den tekniska talöverföringens brister. Även om
sändningen är tekniskt fullkomlig med hänsyn till frekvensomfång m. m., så är ofta mottagarapparaterna och de akustiska mottagarförhållandena bristfälliga. Den andra orsaken
är bristen på direkt återföring från mottagarna. Allt bör gå
fram i första omgången. Att avbryta en mening för att på
talspråkligt vis byta satsschema eller ändra ordval, att staka
sig eller bara hosta anses i sändarroll 1 högst opassande.
Vad som vinns i kognitiv överföringstydlighet förloras därvid i emotiv uttrycksfullhet, eller tvärtom. Avvägningen
mellan dessa två poler är en väsentlig stilfråga i etermedierna.
Språksituationens tvetydighet i detta fall kan i själva verket förklaras ur den allmänna masskommunikationssituationen. Dennas teknik, opersonlighet och enkelriktning kräver visserligen strikt och känsloneutral tydlighet, men det
förhållandet att sändaren vänder sig till enstaka människor
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eller mycket små gruppel' av individer (en spridd allmänhet) medför på den andra sidan att han gärna tänker sig
en personlig mottagare och strävar efter en intim samtalston.25
Satsintonationen i etermedierna är värd att uppmärksammas, i synnerhet hos sändarroll 1. Här gäller, så vitt jag
kan höra, inte utan förbehåll svenskans vanliga regler om
stigande frågeton, jämn fortsättningston och fallande avslutningston. Till dessa tre bör man i varje fall lägga en
rubrikaccent:
"Här i kväll ska vi närmast bege oss på - fjällvandring
i Kebnekaise" (programläsning i tv febr. 1969). De kursiverade slutorden uttalades av hallåan efter en kort paus
i relief, med fullt tryck och normalhög tongång, precis som
om hon läste en fristående rubrik. Rubrikaccent förekommer emellertid inte bara där den är innehålisligt motiverad
utan också i rena nyhetstexter:
"Även ungdomsledarförbunden och scoutförbunden slås
- samman" (sena tv-aktuellt 14/2 1969). Slutordet uttalades efter kort distinkt paus fristående med fullt tryck och
tydlig grav accent.
Rubrikaccenten kan också höras hos utropare i högtalaranläggningar, antingen dessa är offentliga och kan räknas
till massmedierna eller de vänder sig till en klart avgränsad
publik som har ögonförbindelse med speakern. Det senare
var fallet på Cirkus Scott:
"A utgången till Cirkus Scotts djurstallar är endast denna
vägen
ut
under
orkestern" (Uppsala 22/5 1969).
Om rubrikaccenten påminner i någon mån konferencieraccenten, dvs, det tonfall som används när en ny aktör på
scenen presenteras: "och nu ska vi träffa - Pd'vel Ram'el"
med starkt huvudtryck i bägge narnnen.2
Rubrikaccenten är allmän bland hallåpersonal och nyhetsläsare, fastän den utnyttjas i större eller mindre mån.
Mindre vanlig är däremot den hänvisningsaccent, som jag
ibland tycker mig ha hört hos nyhetsläsare i tv, t. ex. Lars27

Eric Örtegren. Den används som ett slags kolon, när nyhetsläsaren strax ämnar lämna ordet till en reporter utan
att detta uttryckligen omtalas, och innebär, så vitt jag har
kunnat uppfatta, att ton och tryck sänks till en lägre nivå
i ett helt slutavsnitt, t. ex. en sats, omedelbart före meddelarväxlingen.
Vid forskningsprojektet Talsyntax i Lund studeras för
närvarande bland annat etermediernas prosodi.27 Här finns
förvisso ett stort forskningsområde. En väsentlig och näraliggande iakttagelse i samband med prosodin hos framför
allt sändarroll 1 i etermedierna är den att deras talspråk
står nära skriftspråket och mycket ofta egentligen är ett lässpråk, fastän yrkesmeddelarna i tv visuellt fingerar fritt tal.
Gunnar Helén (1950 s. 68) kallar det "vårdad uppläsning".
Avståndet mellan tal och skrift var stort, så länge bara
skriften förfogade över masskommunikationsmedel och så
länge språkliga meddelanden bara kunde bevaras i skrift.
1 dag upplever vi att talspråk och skriftspråk närmar sig
varandra. Det skriftspråkspåverkade, formellt utmejslade
muntliga meddelandet når ut genom etermedierna på samma gång som talspråkets vardagliga språkbruk i ordval och
syntax invaderar tidningsspalterna. Denna situation är typisk för rnassmcdiespråket i vår tid. Den måste så vitt jag
förstår leda till en omprövning av filologins och lexikografins arhetsmetoder. Sedan gammalt är vi vana vid att
vi bara känner äldre tiders språk genoin skriftliga dokument. Om vi bortser från folkmålsforskningen, har denna
nödtvungna begränsning ofta utsträckts också till nutiden,
t. ex. inom riksspråkslexikografin. 1 och med etermediernas
stora betydelse som språkliga kommunikationsmedel är tiden
nu inne att bryta med den traditionen och metodiskt excerpera muntligt etermediespråk för våra ordboksverk. 1 det
sammanhanget tilldrar sig uttalsangivelserna i deskriptiva
ordböcker särskilt intresset. Det borde snart vara möjligt
att belägga ords ofta skiftande uttal i massmediernas ljud-
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arkiv i stället för att som hittills välja uttal mera på känn
eller genom rent värderande bedömningar.
Av det opersonliga förhållandet mellan sändaren och
mottagarna, som ju i masskommunikationen är en spridd,
heterogen och okänd allmänhet, följer ett behov att s t a ndardisera språket. Massmedierna både kräver och
verkar för en allmän språklig norm. En sådan tendens kom,
i motsättning till de handskrivna texterna, tidigt till uttryck
i det tryckta skriftspråket, t. ex. i 1500-talets svenska bibelöversättningar. Skriven svenska fick fast standard för stavning och ordböjning redan under 1700tale t.28 Bildat svenskt
rikstalspråk har däremot bevarat en stor individuell och
regional variation i fråga om uttal och i viss mån ordböjning ända in i vår tid. Detsamma gäller om tyskan och
italienskan. Men masskommunikationssituatjonen i etermedierna ger nu, i synnerhet vid sändarroll 1, för varje år
ökad tyngd åt kravet på en allmänt godtagen svensk ortoepi
eller rättsuttalslära, som gäller inte bara i scenspråket utan
också i andra högre talspråksstilarter. Här har språkvården
ett av sina viktigaste fält att odla och bevaka.
Denna utveckling mot strängare standard i förening med
opersonligheten och formalismen i massmediernas centrala
sändarroller värderas på olika vis. Sigmund Skard, som är
norsk målman och professor i amerikansk litteratur, uttrycker i "Målstrid og massekultur" sin rädsla för en internationell språklig mjukglass (soft ice) och skriver om "denne verds-vide otten for det 'kalde språket' i dag, for det
'harde og spinkle', det ytlege og 'formelt avslipte', hos farga
folk og kvite."29
Inför massmediernas segertåg känner många stridsmän
för provinsmål och minoritetsspråk sig trängda in i en vrå.
"Med moderne samferdselsmiddel og gjennomgangsvegar
ligg landet i dag ope for innverknad utanfrå. Aviser, radio
og fjernsyn når fram til den inste avkroken, og ingen kan
fri seg frå denne påverknaden. Alle desse massemedia har
det sams at dci motverkar frisisk", skriver frisen J. H.
29
3—Dalilstedt, Massmedierna och språket

Brouwer.30 Andra hälsar den språkliga utjämningen med
tillfredsställelse.
1 verkligheten är massmediespråket emellertid inte alltid
så riksgiltigt och standardiserat som man tror. 1 Kenyas
rundradio sänds på tjugo olika språk och i Paraguays rundradio sänds vid sidan av huvudspråket spanska också på
indianspråket guarani.3' 1 Sverige har under 1960-talet
finskan tagits i bruk i massmedierna. "Ett tjugotal dagstidningar har en regelbundet återkommande finskspråkig
spalt eller sida. - Sveriges Radio sänder sex veckotimmar ... finskspråkiga radioprogram och över televisionen sänds två veckotimmar.. ." (Huovinen 1970). 1 ljudradion i Schweiz förekommer schwizerdiitsch vid sidan av
det tyska högspråket, också hos fast anställda yrkesmeddelare. Språkvalet tycks bero på genren. Kännetecknande för
väderleksrapporterna i norsk kringkasting är att de alltid
består av tre regionala avsnitt, i tur och ordning sända från
Oslo, Bergen och Tromsö, och att också de tre uppläsarnas
språk ofta växlar mellan östnorska, västnorska och nordnorska.
1 Sverige godtar vi till och med på nivå 1 en typiskt sydsvensk riksspråksvariant hos tv-hallåan i Lund och Malmö.
Mången skulle bli överraskad - och kanske besviken
över att möta en neutral uppsvensk röst i den rollen. Att
väderleksmeddelare på nivå 2 bryter på provinsdialekter
eller främmande språk har vi sedan länge vant oss vid, både
i ljudradio och tv. Reportaget från världsmästerskapen i
hastighetslöpning på skridsko i Inzell (1969) var utformat
som ett slags dialog mellan två reportrar, den uppsvenske
Sven Pettersson och den västsvenske Johnny Nilsson. Man
kunde bl. a. lägga märke till den senares utpräglat stigande
tongångar, hans öppna korta ä-ljud och hans konsekventa
användning av demonstrativpronomenet denne, denna,
detta, dessa, med bestämd slutartikel på det följande substantivet, t. ex. "Göran gör ett mycket starkt iopp och bevisar att han behärskar också denna distansen". 1 centralt
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riksspråk säger man antingen "denna distans" eller ledigare
"den här distansen". Brytningen mellan de två reportrarnas
röster och språkformer gav fart och färg åt skridskoåkningen, som inte alltid var "dramatisk" i sig själv utan ibland
kunde bli ganska långtråkig.
1 massmediereklamen används numera avvikande dialektalt språk ibland som stilmedel. Kring årsskiftet 1968-69
sändes flera gånger i tv ett kort reklamprogram för en tvkurs i administrativ databehandling: "Kalle Jönsson före
jul satt och tänkte på nåt kul" osv. 1 detta utnyttjades avsiktligt brytningen mellan två utpräglat regionala kvinnoröster, den första skånsk och den andra norrländsk. Också
i reklamfilm används ibland dialektfärgat tal, som avser att
fånga åskådarnas uppmärksamhet genom sin överraskande
stilbrytning.
På motsvarande vis möter man enstaka gånger dialekt
i skrift i annonstexter. 1 början av 1960-talet annonserade
AB Elektrabröci i Säter så här:
ett äkta dala-knäcke
Såm gammäl bagärä i Säter ä' ja å' mina kamratä oskaplit högfäluga öv'e te å få baka knäckebrö på gammert sätt efter samma
receft såm vi hatt sen 1912. Då bli ett riktitt knäckebrö dä, gött
å bita i å mä rågsmak såm hetä duga. Ja smaka själv Du, säterbrö
i runda kakur. Bryt däj en bit just så stor ellä lit'n Du vill å smaka,
så hållä Du nog må mäj. (DN 23/10 s. 7, år ej antecknat).

1 detta fall har dialekten inte bara en överraskningseffekt
utan det väl återgivna dalabergsiagsmålet överför konnotationen (bibetydelsen) 'sund och kärnsvensk' till Säters
knäckebröd.
1 följande rubrik torde däremot den upp- och finlandssvenska talspråksformen tjata i st. f. tjatade enbart bero på
rubrikspråkets korthetskrav:
"Pansaröversten Irma tjata / sig fram till frontlinjerna"
(trespaltig, Vasabladet 30/5 1970 s. 5).
Till och med hos vältränade, högt utbildade talare på
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samhällets högsta poster med en utjämnad eller endast svagt
regional intonation kan man i formellt talspråk - i och
utanför massmedierna - lägga märke till en från det korrekta skriftspråket och det centrala rikstalspråket avvikande
ordböjning. Särskilt markant är att obest. pl. av neutrer
efter 4. deki., typen Jörhållan den, av många sådana talare
med syd- eller västsvenskt ursprung används utan särskild
pluraländelse, t. ex. sådana förhållande.
Ju mer perifer sändarrollen och ju lägre språknivån är i
en masskommunikation desto lägre är kraven på en enhetlig
språkstandard.
Att toleransen är tämligen stor också på högre språknivåer i svenska massmedier beror uppenbarligen på att
samhället och språket har demokratiserats under vårt århundrade. Till den utvecklingen har massmedierna själva
bidragit. När masskommunikationen vänder sig till alla
samhällslager kan den inte upprätthålla stränga sociala
skiktningar i språket. Den måste vidare lägga sig vinn om
att vara lättbegriplig. Svenskans utjämning, förenkling och
demokratisering kan i skriftspråksmedierna, tidningar, tidskrifter och böcker, studeras i 100-årsperspektiv. Den gamla
tidnings- och tidskriftssvenskans tunga och invecklade meningsbyggnad har under vårt århundrade blivit enklare och
friare, vardagliga talspråksord och talspråksformer har i allt
större utsträckning godtagits i skrift och gränserna mellan
riksspråk och dialekt, mellan fackspråk och allmänspråk
och mellan stilarter har blivit öppnare.32
1 etermedierna blir perspektivet kortare. Från ljudradions
första årtionde, 1920-talet, finns intet material och från
början av 1930-talet ganska litet bevarat. Först under 1940talet infördes tekniken att ta upp ljudprogram magnetiskt
på tråd eller band. Ljudfilmen vann visserligen insteg i
Sverige omkring 1930, men filmen är inget etermedium och
intar dessutom en särställning på grund av sin huvudsakligen konstnärliga inriktning. Det är emellertid uppenbart
att utvecklingen i etermedierna, i synnerhet efter tillkoms32

ten av televisionen på 1950-talet och program 3 i ljudradion
1962, har präglats av en utjämning i talspråket av likadan
art som den i skriftspråksmedierna.
Förhållandet mellan svenskans standardisering - i och
utanför massmedierna
och dess demokratisering kan
synas motsägelsefullt. Detta beror uppenbarligen på att
demokratiseringsprocessen innehåller två faktorer. Den första innebär ökad språklig tolerans mot avvikelser från högspråklig standard eller från gamla rotade regionala språkvanor och ökad sammanblandning av olika språkarter och
stilnivåer. Den andra, som redan gör sig starkt gällande
och sannolikt kommer att dominera på lång sikt, består i
en fortgående egalisering eller utjämning av det svenska
allmänspråket.
Under 1950- och 1960-talen har handeln och samfärdseln
över de nordiska riksgränserna ökat avsevärt. Samtidigt har
televisionen blivit i hög grad n o r d i s k, dels genom att
program från ett land ofta televiseras i de övriga nordiska
länderna och dels på så vis att aktörer, politiker, reportrar
och liknande medverkande från olika nordiska länder uppträder i ett och samma program ofta i en gemensam talsituation. Den sistnämnda företeelsen kan också iakttas i
filmen. Mot den bakgrunden kan man förutse en dialektoch språkblandning i massmedierna som når över de nordiska riksgränserna och främst berör de tre närstående
språkarterna finlandssvenska, sverigesvenska och norska
(bokmål). Filmskådespelerskan Liv Ullmans norsk-svenska
talspråk kommer knappast att förbli en engångsföreteelse.
Och inte heller den språkblandning som kan iakttas i utanskriften på ett burklock över inlagd sill från Delikat Fabrikker A/S i Drammen:
"Inlagd sill av prima storsild - Förvaras under kyla Apnes med baksiden av en kniv - Kan clerefter skrues på
og av - Tillsatt godkänd konserveringsmedel och färg" De svenskspråkiga avsnitten har kursiverats här. Det sista
av dem innehåller dock dålig svenska, troligen på grund av
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interferens från norskan, som använder participformen godkjcnt oberoende av huvudordets genus.
Norsk-svensk interferens - fastän på den grafonomiska
nivån (i skriftsystemet) - föreligger också i följande text,
hämtad från vissa av stadsbussarna i Umeå hösten 1969:

UTGÅNG
DØRRARNA ØPPNAS AUTOMATISKT
Busschassierna är tillverkade av Volvo, men karosserierna
av Vestfold Bil- og Karossen A/S i Norge. Språket är svenska, så när som på 0-na, vilka en svensk uppfattar som
otvetydigt norska eller danska. 1 norskans grafonomiska
system varierar däremot ø och ö fritt som allografer av
Denna frihet har karosserifabrikanten felaktigt överfört på
den svenska texten.
1 den mån den nordiska språkblandningen leder till en
språkutjämning över riksgränserna är det - att döma av nu
rådande sociopolitiska förhållanden
sannolikt att sverigesvenskan konmmer att dominera i detta förlopp.
Kännetecknande för massmediespråket är också dess i nternationalisening i egentlig mening. Tekniken
möjliggör snabb överföring av auditiva och visuella meddelanden över hela jordklotet. Nyheter och reportage presenteras i original på främmande språk eller i hastigt gjorda
översättningar. Tidningarnas Telegrambyrå sänder ut 35 000
ord om dygnet, och ungefär 12 000 av dessa ingår i material som är översatt, främst från engelska.33 Under 1970talet kan vi vänta oss en världsvid masskommunikation, förmedlad av väridstelevisionen med enskild mottagning direkt
från tv-satelliter (Dörfer 1969). Vissa språk kommer då att
ännu mer än nu framträda som internationella hjälpspråk
eller världsspråk också vid kommunikation i sådana situationer där varken sändaren eller mottagaren har dem som
modersmål. Se vidare kap. 13.
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1 det föregående har r e k 1 a m s p r å k berörts ett par
gånger. Reklam kan visserligen förekomma i enskild direkt
kommunikation, men det är ändå uppenbart att den moderna reklamen är konstitutiv för massmedierna, fastän den
i Sverige är mindre vanlig i rundradion. Detta förhållande
kännetecknar massmedieforskningen, som i synnerhet i USA
till stor del är präglad av företagsekonomiska aspekter. 1
min klassificering i kap. 2 har jag avgränsat reklamen som
en särskild sändarroll i massmedierna. Ämnesmässigt griper den över flera kategorier, såsom teknik, handel och industri, sport och friluftsliv, hus och hem ( =f—i på S. 10).34
Som en viktig punkt i utforskningen av massmediespråkets egenart framstår alltså studiet av reklamspråket. Också
på det området återstår det mesta att göra. En bra introduktion är dansken Erik Hansens "Reklamesprog" (1965).
Ett större arbete är Ruth Römers "Die Sprache der Anzeigenwerbung" (1968). Ett sådant studium blir i första
hand av semantisk och stilistisk art. Typiskt för reklamen,
främst filmreklam och annonser, är att den utnyttjar syntaxens och ordens mångtydighet för att med hjälp av noga
utfunderade kontexter och - medelst bilder simulerade konsituationer skapa mervärde och positiva konnotationer
kring ett firmanamn, ett varumärke el. dyl. Dessa måste,
som Åke Granlund påpekar (1962 s. 73 passim), alltid framhävas, helst i oböjt skick. Reklamspråket är sällan regionalt,
eftersom den väsentliga delen av reklamen har riksräckvidd
(jfr dock ovan), men stilnivån är rörlig och syntaxen ofta
sönderbruten. Typografi och layout utnyttjas av reklammännen mer målmedvetet än av någon annan sändarroll i
massmedierna. Under de senaste tio åren har de också
upptäckt möjligheten att genom språkliga överraskningseffekter, dvs, genom att bryta mot språkets vedertagna regler i stavning, uttal, ordval, syntax el. dyl., dra till sig och
behålla uppmärksamheten, i synnerhet i präglingen av slagord (slogans) av typen "Sveriges mesta bil", "en annorlunda
bil" o. dyl.
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5. Massmediespråkets inverkan på
allmänspråket

När den första obemannade farkosten av ryssarna sändes
upp i rymden den 4 oktober 1957, spreds ordet sputnik
"över världen på några morgontimmar" (Ståhle s. 1970
s. 56).
Uppfattningen att massmedierna starkt påverkar allmänhetens språk och språkvanor är grundmurad i vårt land,
både bland pedagoger och språkvetenskapsmän. Redan
1935 yttrade den kände fonetikern och talspråksforskaren
Olof Gjerdman (s. 4): "Hur det blivande rikstalspråkets
uttal kommer att vara beskaffat, är inte gott att säga nu.
Det är så många faktorer som spelar in. Däremot talar all
sannolikhet för att radion kommer att bli en av de allra
betydelsefullaste bland dessa faktorer."
Massmediernas inflytande på allmänspråket tas i regel
som självklart såväl i vårt land som i den internationella
forskningen, men innebörden och arten av detta inflytande
är inte närmare utforskade. "Zwar besteht kein Zweifel, dass
das gedruckte Wort in Biichern, Zeitungen und Zeitschriften
und mindestens ebensosehr das gesprochene Wort in Film,
Rundfunk und Fernsehen die Sprache breitester Bevölkerungskreise entscheidend mitformt; doch ist man hier öber
allgemeine Hypothesen kaum hinausgekommen," skriver
Gerhard Maletzke (1963 s. 201). Hela frågan behandlas
överhuvudtaget ytterst förstrött eller alls inte i massmedieforskningen, som däremot ägnar en stor del av sin uppmärksamhet åt massmediernas inverkan på allmänhetens
åsikter och attityder.
Enligt en numera allt vanligare uppfattning är språket
ett socialt fenomen, inte bara i den meningen att det möjliggör social kommunikation utan också som socialt grupp36

märke, genom "such differences in pronunciation, inflexion,
choice of words or the like as give information concerning
the speaker's (or mutatis mutandis writer's) place in the
society, or as are consciously used by a speaker (writer) in
order to allude to or evoke a certain social milieu"35. Godtar vi den åskådningen så har vi rätt att förutse en viss överensstämmelse mellan massmediernas inflytande på människors attityder och beteenden i allmänhet och deras inverkan på människors språkvärdering och språkvanor.
Som jag tidigare (s. 11) antydde har föreställningen om
det opersonliga massamhället där individen är helt utelämnad åt den statliga byråkratin och massmedierna på bekostnad av de sociala primär- och sekundärgrupperna övergivits i 1960-talets massmedieforskning. Raymond A. och
Alice Bauer skriver t. ex.: "We do believe... that the accumulated evidence of communications research challenges
sharply three premises that underlie . . . the model of communications still held by the 'critics of the mass society' and
which have been abandoned by the researchers: (1) that
informal communications play a minor role, if any, in
modern society; (2) that the audience of mass communication is a 'mass' in the sense of being socially 'atomized'; (3)
that content and effect may be equated."36
De moderna massmedieforskarna förnekar inte massmediernas betydelse som påverkningsinstrument i samhället
men hävdar att direkt personlig kommunikation har väsentlig effekt, och att massmediernas inflytande i hög grad beror på hur deras meddelanden tas emot av mindre sociala
grupper, i vilka vissa personer spelar en väsentlig roll som
opinionsledare. Det anses vidare att televisionen står närmast den direkta personliga kommunikationen i fråga om
påverkningsförmåga, följd av ljudradion och tryckt text i
nämnd ordning.37
Också från lingvistisk synpunkt står televisionen närmast
en direkt talsituation, därför att den kan simulera en helt
naturlig konsituation. Men i dialogen på tv-scenen deltar
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aldrig tittaren. Han förblir en passiv mottagare. Han lär
sig att förstå televisionens språk, men det är därför inte säkert att han börjar använda det aktivt. Tittarens och överhuvudtaget massmediemottagarens språk bestäms fortfarande av hans sociala grupptillhörighet. "Det visar sig... ofta
att det renaste riksspråket inte alltid gör det mest vederhäftiga intrycket. Trakten har ofta sina egna värderingar,"
skriver Bengt Loman (1968 stencil s. 24). Och "trakten"
är här att förstå som den geografiska miljön för en social
grupp. Den språkliga samhörigheten med den egna gruppen
gäller både för dialekter och sociolekter, liksom den gäller
för minoritetsspråk och folkspråk. "In the rural area, visitors who insist on speaking Spanish [instead of Guarani]
are not very highly regarded", skriver Joan Rubin från
Paraguay (1968 s. 64). "-----In the peripheral sections
of the town of Luque, this country rule is also applicable
even when the individual speaks fluent Spanish."
En flicka på en gård vid Vindelälven som gick i gymnasieskolan i Lycksele intervjuades vintern 1969 i tv.
- Och vad ska Du göra sedan?
- Dä bli väll Stock'holm.
Den regionala språkarten var visserligen inte gammalt
Lyckselemål, men den var omisskännligt norrländsk, med
r-bortfall. tjockt 1 i bli och akut accent i Stockholm. Med
cigarretten i handen, aktuella kläder och framtidssiktet inställt på huvudstaden visade denna glesbygdsflicka att hon
inte stod utanför tiden och samhället i stort. Om hon flyttar
till Stockholm i unga år kommer hon sannolikt att lägga
om språktonen. Men hon gör det inte i småbyn vid Vindelälven eller i skolan i Lycksele stad, fastän massmedierna
dagligen tillhandahåller en förebild.3
1 Burträsk i norra Västerbotten talas ett från riksspråket
starkt avvikande folkmål, som utan särskild övning är helt
obegripligt för svenskar i allmänhet.4° Hösten 1969 berättade två språkstuderande för mig att de talar Burträskmålet,
när de vistas i sin hemby. Det skulle inte tas väl upp om
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de talade rikssvenska. Först när de började läsa lingvistik
vid Umeå universitet upptäckte de sådana grammatiska drag
i sitt hemspråk som dativböjningen i bestämd form av substantiv. 1 detta fall bevaras alltså ett slags tvåspråkighet
(bilingvism eller bidialektism) trots de moderna massmediernas starka ställning.
1 en studie över "Sociological Factors of Language Maintenance and Language Shift" skriver A. Tabouret-Keller
(1968 s. 113) om språkutjämningen i trakten av Toulouse:
"The spread of French, which for so many centuries had
been a second and not a customary language, corresponds
to the transformation of the original bilingual situation
(Languedocien-French) into a situation of French unilingualism. The factors that accelerated the linguistic change
in favor of French unilingualism were industrialization of
the area, development of its mass communication network,
and proximity of the rural aggregates to these networks.
These main factors have actually brought about changes
in the proportions of agricultural and industrial workers,
and they have greatly increased the daily migration to
places of work.., in addition, there has been great immigration of foreign workers and their families. / In a given
area, the villages that have maintained the same proportion
between the languages spoken, and have continued to use
local languages, are always small..., there is a predominance of farmers ... , the place of employment is always
on the spot . . ., and immigration is of no account. .
Med "mass communication network" avses här uppenbarligen "kollektivt trafiknät".
1 sin sammanfattning (s. 117) antar Tabouret-Keller att
språkutjämningen i Afrika kommer att följa samma huvudlinjer som den gjorde i Europa från och med 1800-talets
slut. "It is not yet possible to verify whether the various
mass media, from which Europe did not benefit during the
last century, will influence (by way of speeding up) the
spread of European languages as the principal medium of
39

scientific and technical knowledgc, and the diffusion of
certain African tongues as the support of communications
between the different linguistic groups of a single state. At
any rate, we may presume this to be so."
Massmedierna tillhandahåller ett språkmönster och de bidrar till att detta mönster inlärs passivt, som språkförståelse.
Därmed är inte sagt att de också tvingar mottagarna att använda språket aktivt. Den väsentliga förutsättningen för att
en person byter aktiv språknorm helt och hållet eller blir
tvåspråkig är en omvärdering inom hans sociala grupp eller
byte av grupp på grund av flyttning eller utbildning, dvs.
att han för en tid befinner sig i ett socialt tomrum. 1 den
situationen uppstår lätt en språklig osäkerhet som gör honom särskilt påverkbar för massmediernas språkstandard.
Den stora rörligheten - socialt och geografiskt
i vårt
moderna svenska samhälle är den egentliga orsaken till
språkutjämningen. Men massmedierna underlättar denna
genom att dagligen tillhandahålla modeller. Såtillvida hade
Olof Gjerdman rätt.
En individuell och oberäknelig faktor på sändarsidan i
massmedierna utgör idoler och kändisar. "Dessa personae
står ofta i ett mycket nära och personligt förhållande till sin
publik, som lär 'känna' dem på ungefär samma sätt som
man lär känna sina vänner: Genom iakttagelser och tolkningar av utseende, gester, röst, konversation och uppträdande i olika situationer.1142 Det anses att ungdomar gärna
efterliknar massmediernas kändisar. Det förhållandet utnyttjas livligt av reklamen.43
Att sådana personae ibland bidrar till att sprida enstaka
ord eller uttryck i svenska språket förefaller mig vara en
välkänd iakttagelse.44 Vi vet däremot ytterst litet om den
spridningsmekanismens räckvidd. Men vi kunde pröva den
genom ett ofarligt experiment. Vi skulle kunna komma
överens med en kändis att han eller hon vid sina framträdanden i massmedierna vid ett begränsat antal tillfällen
använder två klatschiga och absolut färska språkliga nybild-
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ningar, t. ex. ett nytt ord och en ny konstruktion. Därefter
skulle vi iaktta i vilken utsträckning dessa novationer dyker
upp hos andra personer i och utanför massmedierna.45 Se
vidare om modeord i slutet av kap. 11.
Jag är övertygad om att massmedierna såsom förmedlare
av språknyheter och språkstandarder utövar ett ansenligt
inflytande på svenska folkets språk. Svenskundervisningen
i skolan har här fått en mycket svår konlcurrent, och den
aktiva språkvården måste ständigt ta hänsyn till massmediernas mäktiga roll i språkutvecklingen. Men jag menar att
detta inflytande har överbetonats och framför allt att hela
frågan om dess omfång, innebörd och enskilda variationer
med hänsyn till språkets olika grammatiska delar och till
masskommunikationens olika komponenter är helt outforskad. Här föreligger en väsentlig och svår forskningsuppgift
inom språksociologins och språkpsykologins verksamhetsfält.
Redan nu kan man urskilja några väsentliga distinktioner
som en sådan forskning bör iaktta:
skillnaden mellan aktiv språkfärdighet och passiv språkförståelse
skillnaden mellan språk- eller dialektbyte och förändringar av vissa språkvanor eller språkstrukturer i ett bevarat språk eller en dialekt
skillnaden mellan fullständigt byte av språk eller dialekt
och inlärning och behärskning av ett språk eller en
språkform som aktivt andraspråk i en tvåspråkig samhällsmiljö
skillnaden mellan massmediernas språkliga inverkan på
barn och på vuxna
skillnaden mellan massmediernas inverkan på ett språk
talat som modersmål av infödda och på samma språk
inlärt och använt som andraspråk av invandrare eller
människor som tillhör inhemska språkminoriteter.
De två sista punkterna är väsentliga. Varje språkakt inne41

bär latent en språkundervisande funktion (jfr ovan kap. 3).
Den funktionen aktiveras helst om mottagaren är barn i
språkinlärningsåldern eller om han av sociala skäl behöver
lära ett nytt språk eller en ny språkform. Vi har därför anledning att ställa upp följande arbetshypotes: Ju närmare
mottagaren befinner sig till den optimala språkin1ärnings
situationen åldersmässigt eller socialt desto större är massmediespråkcts inflytande på hans språk.46
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6. Vad är språkvård?

Om någon av oss bröder i mitt barndomshem anmärkte på
den språkliga formen (ordval, uttal cl. dyl.) i ett yttrande
brukade min mor säga: "Kör ut Olas pojke! Han märker
ord." Vi fick lära oss att inte störa innehållet i ett samtal
genom att vända intresset mot språket självt och språkriktighetsfrågan, liksom vi blev uppfostrade att inte kommentera maten - vare sig positivt eller negativt - vid matbordet. Alltför ofta har jag senare i livet brutit mot dessa
bägge regler.
Liksom varje språkakt latent innehåller en språkundervisande funktion är det uppenbart att ett visst mått av
språkvård normalt förekommer i ett något så när homogent och stabilt språksamfund, inte bara från lingvisters och
lärares sida, utan också mellan vanliga språkbrukare i form
av medvetna tillsägelser och korrigeringar som syftar till att
bevara och styra språket inom råmärkena för en vedertagen
norm eller kod. jag iakttog till exempel sommaren 1954 på
sydöstra Island hur en bondfru mitt i höräfsningen rättade
en tolvåring som använde den regelbundna preteriumformen sn251 'vände (höet)' till inf. snöa i st. f. den vedertagna men oregelbundna formen snéri. Så vitt jag har kunnat finna förekommer sådana korrigeringar i anslutning till
alldagliga språkarter bara från vuxna till minderåriga. 1
andra riktningar tycks talesättet om "Olas pojke" gälla.
Alltsedan antiken har grammatiker och lingvister innefattat språkvården, med tonvikten på språkriktighet, i sin
vetenskap, även om en naturhistoriskt och evolutionistiskt
färgad lingvistik under senare delen av 1800-talet och ett
bra stycke in i vårt århundrade hävdade att språkvetenskapen borde vara enbart beskrivande (deskriptiv), inte
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föreskrivande (preskriptiv) eller värderande.47 1 nutida
språkvård har intresset på ett markant vis förskjutits från
frågan om vad som är rätt till frågan om vad som är ändamålsenligt eller gott i språket. Vi kan därför definiera
språkvård på följande vis:
Definition 3: Med språkvård avses varje handling som medvetet syftar till att göra språket bättre eller hindra det från
att bli sämre.41
Denna definition kräver två preciseringar. Problemet om
innebörden i adjektivet "bättre", komparativ till "bra" eller
"god", hinner jag inte gå in på här. Det har från värdeteoretiska utgångspunkter behandlats av Konrad MarcWogau (1967 i Allén m. fl.). Däremot vill jag definiera
det för min framställning centrala ordet språk:
Definition 4: Språket är ett föreställnings- och meddelelsemedel i form av ett delvis medfött och delvis inlärt system
av regler och tecken med kognitiv, emotiv och social innebörd.
Denna definition är grundläggande också för språkvården, som hittills ofta har begränsat sina värderingar till
språket såsom ett kognitivt (kunskapsmässigt) meddelelsemedel och förbisett såväl dess egenskap att vara ett föreställningsmedel som dess emotiva (känslomässiga) och sociala funktioner.
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7. Teknisk talvård

Även om språket till sin inre form är ett system av regler
och tecken måste det varje gång det kommer till användning som meddelelsemedel uttryckas (manifesteras) i en
mer eller mindre materiell substans, antingen det överförs
genom ljudvågor i luften, trycksvärta på ett papper eller
elektromagnetiska vågrörelser i rymden. Liksom språkvetenskapen kan språkvården i längden inte se bort från substansen utan att allvarligt skada sina egna syften. 1 sitt
intresse för massmediespråket möter språkvården därvid en
annan av språkvetenskapens tillämpningar: talöverföringstekniken.
Trots förekomsten av high fidelity (hi-fi), högsta grad
av naturtrogen Ijudåtergivning, är det välkänt att telefonen
och även tekniska kanaler som används i vissa massmedier
av ekonomiska orsaker beskär de yttre frekvensområdena av
det mänskliga talet och därmed också inskränker den information som överförs. Denna stympning av det naturliga
talet drabbar inte minst dess emotiva sida, eftersom möjligheterna att modulera röstens klang medelst övertoner reduceras. De flesta torde ha upplevt svårigheten att skilja
mellan positiv värme och ironi hos en röst som talar i
telefon. Men också det rent kognitiva överförandet av
meddelanden kan drabbas av en alltför stor inskränkning
av frekvensområdet. Nästan alla har väl upplevt olägenheten att inte tillräckligt tydligt uppfatta ett meddelande i
en offentlig högtalare i en vänthall, på en perrong eller i
ett flygplan, där dessutom trafikbuller ofta försämrar hörsituationen. Den övre frekvensgränsen för högtalarna på
Centralstationen i Stockholm är 5000 Hz (el. cps). Därigenom upphävs de distinktiva skillnaderna mellan /s/, /i/
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och /f/, vilka ligger i området kring 7 000 Hz, och även
skillnaderna mellan /p/, /t/ och /k/ blir svåra att uppfatta.4 °
Språket har visserligen garderat sig mot ogynnsamma
överföringsförhållanden och ofullkomlig mottagarakustik genom sin redundans (övertydlighet). Vid sidan av distinktiva
ljudskillnader mellan olika fonem förefinns ofta andra ljudskillnader som får distinktiv funktion, när de första sviktar.
Ett sv. /p/ skils i uddijudsställning från /b/ inte bara genom sin tonlöshet utan också genom sin postaspiration
(utandningspust). Genom koartikulationen, dvs. språkijudens inbördes påverkan i talkedjan, kan vi vidare på en
konsonant ofta höra vilken vokal som gick närmast före
eller följde närmast efter. Språkets övertydlighet är inte
bara av fonetisk art, utan den är också fonotaktisk, morfologisk, syntaktisk och semantisk. Vi vet utifrån lång språklig erfarenhet - i synnerhet i vårt modersmål - vilka
ljudföljder, ordformer, ordföljder och idiomatiska uttrycksvanor som vi har att vänta, liksom vi tack vare såväl inomspråkliga som utomspråkliga erfarenheter ofta kan förutse
vilka begrepp och betydelser som är sannolika i en viss talsituation. På den grundvalen rekonstruerar vi ofta de fonem
och morfem som akustiken och vår hörapparat inte tillät
oss att uppfatta.
Det påstås att det tack vare språkets redundans räcker
om vi uppfattar ca 50 % av stavelserna i ett tal. Men redundansen är det naturliga direkta språkets inbyggda säkerhetsmarginal. Den kan inte utan vidare utnyttjas som talöverföringsteknikens skalkeskjul. Tvärtom kräver ju teknisk
talöverföring större akustiska säkerhetsmarginaler än vid
direkt naturligt tal, eftersom mottagaren i regel - såsom
vid masskommunikation - saknar omedelbar visuell kontakt med sändaren och även för övrigt ofta har mycket
bristfällig kännedom om kontext och konsituation. Särskilt
gör sig detta gällande i offentliga högtalare, t. ex. på en
järnvägsstation. De flesta har väl upplevt att de bara uppfattade de delar av ett högtalarmeddelande som var sj älv-
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klara av det allmänna sammanhanget: "I-lallå hallå - Tåget från övre Norrland är i dag... minuter försenat och
beräknas ankomma. . ." Att tåget var försenat framgick redan av en jämförelse mellan tidtabellen och stationsklockan.
Den hade vi redan gjort. Men den väsentliga och nya delen
av meddelandet, räkneorden, gick vi miste om.
Det är likaså välkänt att skillnaden mellan /iu'tti/ och
/fö'tti/ är svår att uppfatta i telefon och högtalare. Visserligen bildar dessa två räkneord inte ett minimalt par. De
har hela tre fonemdistinktioner före ändelsens /i/, men
dessa är alla i sin tur minimala, /i/—/f/, /u/—/ö/ och /t/_
/t/ omfattar bara ett distinktivt faktorspar vardera och samnianblandas därför lätt vid dålig överföring. Att denna paromofoni (snarlikhet i ljud) inte vållar oklarhet på järnvägsstationer beror uppenbarligen på den semantiska redundansen i denna speciella konsituation: vi väntar oss inte
talet 70 i tidsangivelser (annat än i årtal).
Det naturliga språkets redundans kommer bara till sin
fulla rätt i det språk som vi talar som vårt modersmål.
Redundansen avtar i en brant kurva med minskande språkfärdighet. 1 isländskan föreligger liksom i engelskan en
minimal fonemdistinktion mellan /f/ och // (/0/). Den
neutraliseras vanligen i telefon (jfr Fant i Allén m. fl. 1967
s. 65 ff.). När jag 1954 vistades på Island och uppfattade
isländska rätt bra hörde jag med mitt svenska öra och
språksinne /f/ i telefonen i st. f. //, också i ord där den
närmaste fonematiska omgivningen entydigt angav // för
en infödd islänning, t. ex. i /xrttir 'stycken, kapitel' fastän
isländskan inte känner någon ordforrn fattir. Såsom Anthony Sampson påpekar behärskar vi inte främmande språk
så väl som vi tror: "Anyone in a foreign language is likely to
be a bore, and the thoroughly bilingual can be the most
boringof all.. ." (1968s. 260).
Språkets internationalisering, i synnerhet de stora väridsspråkens, ställer stora krav på framförande och ljudöverföringsteknik i massmedierna. 1 framtida masskommunika47

tionssituationer måste man räkna med att både sändare och
mottagare eller i varje fall den ena parten mycket ofta inte
kommer att använda sitt eget modersmål. "It is to be hoped
that the problem of understanding imperfect speech distorted by a foreign sound system... will not be neglected
by the phoneticians and communication engineers studying
the prohlems of understanding" (Weinreich 1968 s. 21).
Språkvårdens fordringar på talöverföringstekniken överensstämmer i sina grunddrag med den allmänna miljövårdens strävanden att med hänsyn till människans naturliga
biologiska förutsättningar skydda henne mot en ensidig teknisk exploatering som tenderar att bli sitt eget ändamål.
Kommunikationen mellan människor kan visserligen rationaliseras för vissa klart definierade situationer, t. ex. vid
ordergivning till flygplan, men det vanliga mänskliga talet
måste få förbli ett uttryck för personligheten, ett allmänt
föreställnings- och meddelelsemedel och en spegel för känslor och social samhörighet, där spontaneiteten och redundansen spelar fritt och naturligt - också i de stora auditiva massmedierna.
På den andra sidan kan talöverföringstekniken ställa krav
på språkvården. Bättre uttalsundervisning och en allmänt
tillgänglig röst- och talvård som handhas av väl utbildade
lärare är en samhällsangelägenhet i den tekniska talöverföringens tid. Alla som talar genom tekniska kanaler måste
lära sig att ta vara på de fonetiska hållhakarna i språket
och inte slänga fram orden som till en kamrat över ett
kafébord.
Väsentligt är vidare att sändaren beräknar den störande
effekten av bakgrundsbullret (den akustiska konsituationen). 1 tv äger intervjuer ofta ruin i autentiska eller verklighetspräglade omgivningar, t. ex. i Volvos verkstäder i
Göteborg (bilkvarten 6/2 1969) eller på Arlanda-flygfältet.
Bullernivån är därvid ofta allt för hög för en god uppfattning. De många decibelen på de låga frekvenserna kastar sin
skugga upp över det högre frekvensområde som är särskilt
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ömtåligt för talet. 1 synnerhet är sådana talsituationer generande för lyssnare med nedsatt hörsel och vid samtal på
främmande språk. Också vid direkt naturligt tal undviker
erfarna och omdömesgilla personer att föra samtal i akustiska omgivningar av detta slag!
Vid plötsliga meddelanden över offentliga högtalare försvåras ofta mottagarens förståelse av att han är oförberedcl
på den tekniska ljudkvaliteten, ekostörningar o. ciyi., obekant med sändarens röst och ej förtrogen med hans regionala uttaisvanor, dvs. i vissa fall själva den fonologiska
koden. Dessa olägenheter kan bara undanröjas genom att
meddelandena börjar med betydelsefattiga anropsord, såsom "Hallå, hallå" eller "Uppsala Central", följda av en
kort paus och ett rätt långt avsnitt med hög semantisk
redundans, t. ex. "Snälltåget från övre Norrland med beräknad ankomsttid klockan åtta och trettifyra är i dag omkring tjugo minuter försenat och beräknas ankomma klockan
åtta och femtiofem" samt av en omedelbar upprepning av meddelandets väsentliga innehåll (informationeus
tyngdpunkt): "Tåget beräknas ankomma klockan åtta och
femtiofem."
Röst- och talvård och anvisningar för muntlig framställning brukar anses ligga utanför eller i utkanten av den
egentliga språkvården. Men också den språkvård soni avser
talets fonologiska byggnad (ljudsystemet) har skäl att ta
hänsyn till talöverföringsteknikens behov. Uttalsunclervisningens val mellan de tre svenska //-allofonerna [fj], [f1 x]
och [] (el. med landsmålsalfabet f, y och s ) bör föregås
av mätningar och försök som visar vilken av' dein som häst
upprätthåller den distinktiva skillnaden gentemot fonemen
/f/, /s/ och /c/ i nutida mellansvenskt uttal.
1 valet mellan uttal med alveolara sanmnansnmältningar
osv. för skriftens rt, ra', rn osv. i fort, bord,
horn etc, och tvåfonemusuttal av skånsk eller finlanclssvensk
typ /rt/, /rt/, /rd/, /rn/ osv, talar hänsynen till den tekniska
talöverföringemi fo.det senare alternativet, eftersom det tyd49

ligare upprätthåller distinktionen mot de dentala /t!, /d/,
osv. Andra skäl för tvåfonemsuttal utgör dess överensstämmelse med skriften (den grafofonematiska kongruensen) och dess internationella giltighet. Mot ett sådant generellt genomfört uttal i svenskan talar däremot det rådande
språkbruket, som inte kan avlägsnas genom ett enkelt dekret
eller enstaka inbrytningar (jfr Helén 1950 s. 80).
Talöverföringstekniken ställer alltså höga krav på röstoch talvård och på tydlighet. Detta har, som visades i kap. 4,
redan framkallat vissa artikulatoriska och prosodiska särdrag hos yrkesmeddelare i de auditiva massmedierna. Ur
allmänt lingvistisk synvinkel är det föga önskvärt att utvecklingen fortsätter i den riktningen. 1 så fall riskerar vi
att den talade svenskan alltför markant spaltas upp i två
skilda skikt, ett övertydligt och formellt och ett spontant
och ledigt. En sådan skiktning skulle sannolikt ge upphov
till nya kommunikationssvårigheter inom samhället, samtidigt som vi nu håller på att övervinna den gamla spaltningen
mellan det formella skriftspråket och det i regel lediga talspråket. Men om talet skall kunna förbli naturligt måste
tekniken bevara språkets inneboende redundans och så mycket som möjligt satsa på naturtrogen ljudåtergivning i de
auditiva massmedierna, utan att snåla.
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8. Uttalets standardisering

Till naturligt tal hör också osäkerheten om många ovanliga
eller nya ords uttal. Under vårvintern 1969 iakttog jag i tv
hos hallåor och i nyhetssändningar bland annat följande
sinsemellan motsägelsefulla och delvis felaktiga uttal: /båk'sa/ varierade med /bok'sa/ 'boxa' hos två skilda personer i
samma program, /dahåmejj'/ varierade med /daåmä:'/
'Dahomey' hos d:o, /gå:'kart/ varierade med /go:'kart/, 'gokart, dvärgbil' hos d:o, en hallåa sade vidare vid ett tillfälle
/linn'es/ i st. f. /linne:'s/ 'Linnés' och en annan sade /ä:'rominn'e/ i st. f. /ä:'reminn'e/. Det är lätt att le åt sådana
inkonsekvenser eller misstag - fastän hellre medkännande
än överlägset. Vi har alla våra liktornar i fråga om uttalet.
Jag har upprepade gånger hört en person med hög ställning
inom svenskt bildningsväsen säga /embry:'o/ i st. f. /em'
bryo/.
Liksom det tryckta ordet på sin tid framkallade behovet
av en enhetlig ortografi kräver emellertid de auditiva massmedierna i vår tid allmänt godtagna uttaisregler eller en
ortoepi (jfr ovan i kap. 4). Och i detta fall intar yrkesmeddelarna i tv och radio en nyckelställning. De är alltid
påpassade och uppfattas som normgivande antingen de vill
eller inte. Däremot är de inte normbildande, dvs, det rätta
uttalet är det inte deras utan språkvårdens uppgift att framlägga helst i form av en fullständig och ofta förnyad uttalsordbok. Därvid gäller det emellertid att inte göra om det
misstag som på sin tid gjorde rättstavningen till den viktigaste delen av skriftlig framställning och därigenom hämmade människors uttrycksförmåga i skrift och skapade onödigt skarpa bildningsgränscr. En nutida ortoepi bör sträva
efter ett rimligt mått av språklig tolerans och nå fram till
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en värdering av olika uttalsalternativ i förhållande till skilda talsituationer.50 Men den uppgiften är vansklig. Dels
måste en sådan rättuttaislära ta ställning till svenskans allsnänna fonematiska och rent fonetiska uttalsregler likaväl
som till olika möjliga uttalsalternativ av enskilda ord. Dels
måste den också väga olika stilnivåer och sociala och regionala uttalsnormer mot varandra.
Med hänsyn till värderingen av olika fonematiska uttalsalternativ av enskilda ord kan man ställa upp en skala i
fyra toleransnivåer:
Indifferens eller liknöjdhet innebär att två uttalsalternativ uppfattas som helt likvärdiga och att skillnaden
mellan dem oftast är omedveten för språkbrukarna, såväl de talande som de hörande, t. ex. /eij'kåm/ - /e:'nkåm/ och /elegaij't/ ' /elegan't/.
Ambivalens eller ovisshet innebär att skillnaden mellan
två uttalsalternativ visserligen är medveten för många
språkbrukare men att det saknas en fast etablerad värdering i valet mellan dem, även om enskilda personer
kan hålla strängt på det enda alternativet som det enda
/kån'servati:v/ och /fo/tt
rätta, t. ex. /kånservati:'v/
/fo:tf.
Tolerans eller fördragsamhet innebär att uttalsskillnaden
är medveten för språkbrukarna och att det ena uttalsalternativet allmänt anses vara bättre eller riktigare,
men att det andra alternativet inte är helt utdömt utan
tolereras i rikstalspråket, utom på scenen och hos yrkesmeddelare i centrala roller i massmedierna. 1 följande
exempel står det allmänt godtagna alternativet främst:
/in'tresse/.
/le:d/ ". /ledd/ 'riktning' och /intress'e/
Intolerans eller ofördragsamhet innebär att det ena
av två förekommande uttalsalternativ allmänt anses vara
det enda rätta och det andra helt felaktigt, t. ex. /elek'_
Iriker/ "- /elektri:'kcr/ och /pasien't/ '.' /paien't/.
Hänvisningen till det allmänna språkmedvetandet måste
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avse sådana språkbrukare som själva anses representera ett
vårdat och riktigt uttal. Men också med den distinktionen
blir gränserna mellan de olika nivåerna ofta hårdragna, i
synnerhet mellan nivåerna 1 och 2. Da••rtill kommer att hela
graderingen förutsätter ett enhetligt språkmedvetande. När
de sociala och framför allt regionala variationer som är typiska för svenskan, även när den talas vårdat, tas med i beräkningen kompliceras gradskalan med de fyra toleransnivåerna av åtminstone en ny dimension.
Typiskt för svenskan är att den vid sidan av de gamla
bygdemålen eller folkliga dialekterna tolererar olika regionala standarder, även kallade regionala riksspråk eller riksspråksdialekter.51 Den principiella avgränsningen mellan
regionalt riksspråk och andra dialekter eller sociolekter, dvs.
olika språkvarianter med en begränsad eller social användning, är ett kinkigt problem som likväl har stor betydelse
för språkvård och språkvärdering. En definition bör ta fasta
på åtminstone fem aspekter hos det regionala riksspråket,
den geografiska, den sociala, den stilistiska, den funktionella och den rent lingvistiska:
Definition 5: Med regional språkstandard eller regionalt
riksspråk avses en sådan geografiskt begränsad underart av
ett språk som kännetecknar en relativt stor del av ett språkområde, som inom den regionen med neutralt stilvärde godtas i högt värderade sociala och kulturella situationer, som
fungerar och förstås över hela språkområdet i samspel med
andra riksspråksarter och som från lingvistisk synpunkt endast uppvisar begränsade avvikelser från den dominerande
språkstandarden, vilka kan beskrivas med ett fåtal ytliga
regler och en kort uppräkning i lexikon.
Att det regionala riksspråket godtas i högt värderade sociala och kulturella situationer innebär att det kan användas i skol- och universitetskatedrar och rimligtvis hos
yrkesfolk i etermedierna inom området i fråga. De regelbundna avvikelserna från andra riksspråksarter kan ligga
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på olika plan i språket, dvs, vara fonologiska, morfologiska,
syntaktiska eller semantiska. De innebär ofta men inte alltid ett närmande till regionens folkliga dialekter. Den dominerande riksspråksarten eller allmänna svenska standarden är den centralsvenska, ibland kallad mellansvensk och
ibland uppsvensk, som hör hemma i vårdat tal i östra Svealand men inte är helt identisk med genuint Stockholmsspråk.
1 vilken utsträckning en svensk uttalsordbok systematiskt
bör redovisa regionala uttalsalternativ av typen sydsv. och
finlandssv. /fort/ i st. f. /fot/ el. /fo:t/, dvs. oassimilerade
r-förbindelser, och norr!. /prinsess'a/ i st. f. /prinsess'a/, dvs.
akut accent i en rad lånord, är en fråga som inte kan besvaras utan ingående överväganden mellan språkvårdare med
regionalt skilda språkliga bakgrunder. På vilket sätt de regionala uttaisvarianterna bör tillåtas i massmedierna och
tillämpas i svenskundervisningen för svenska barn och för
invandrare är ett annat kvistigt problem!52
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9. Läslighet och läsbarhet

Också i de visuella massmedierna möts språkvården och tekniken. Åt läslighet, dvs. lättlästhet i typografisk mening,
ägnas Bror Zachrissons avhandling "Studies in the Legibility of Printed Text" (1965).
En brist hos skriften, i synnerhet den tryckta, är dess oförmåga att på ett omedelbart vis återge talets emotiva uttrycksmedel, dvs. ljudskillnader i prosodi och klangfärg. Dessa
skriftens svagheter kan visserligen till en del övervinnas genom användning av skiljetecken, kursiveringar och rent
språkliga omskrivningar. Men den utvägen innebär i synnerhet i det sistnämnda fallet att språkets primitiva och direkta ernotiva uttrycksbehov får gå omvägen över det kognitiva betydelseplanet i stället för att tala direkt till känslan.
Som Zachrisson (1965 s. 75 och 156 ff.) visar innebär
emellertid variationen av stilar (typsiiitt), typstorlek och
uppställning ett val av typografiska uttrycksmedel med stilistisk och emotiv innebörd, som särskilt utnyttjas i annonser och utanskrifter (på omslag). 1 vilken mån dessa överensstämmelser mellan känsloinnehåll och typograf iskt uttryck är naturgivna (ikoniska) eller godtyckliga och konventionella är svårt att avgöra. Sannolikt är de godtyckliga
i större utsträckning än motsvarande överensstämmelser mellan känsloinnehåll och akustiskt uttryck i talspråket. Väsentligt är i varje fall att de fungerar och att språklig stil i
egentlig mening äger en förlängning i den typografiska stilen, som hittills föga uppmärksammats av stilistiken och
språkvården.
Zachrisson har gjort omfattande försök att mäta och jälnföra läslighet hos tryckta texter med olika typsnitt och typstorlekar men inte funnit några övertygande relevanta skill55

nader.53 Hans försökspersoner, främst barn, hade normal
syn. Det är emellertid välkänt att redan människor med
något nedsatt syn, och dit hör bland annat många äldre
personer, har svårt att läsa små tryckstilar. Bibeln och Psalmboken har därför sedan länge sålts i såväl småstilta som
storstilta versioner. Den världsliga litteraturen trycktes förr
i regel spatiöst med relativt stor stil. Men på senaste tid
utges den allt oftare enbart i s. k. pocketböcker med ganska
kompakt och liten stil. Denna utveckling är oroande.
1 ett annat massmedium, filmen, och i mindre mån i
televisionen negligeras ofta den visuella tydligheten och läsligheten i översättningstexterna genom att vita bokstäver
projiceras mot en bildbakgrund som ofta skiftar i vitt eller
ljusgrått. Ett svart band bakom texten är ett oeftergivligt
krav i dessa medier, där lässituationen ändå på grund av
tidsnöden och bildens pockande krav på uppmärksamhet är
ovanligt ogynnsam.
Liksom fonemen (de betydelseskiljande språkljuden) äger
grafemen (de betydelseskiljande bokstavstyperna) distinktiva drag, som är väsentliga för deras inbördes åtskillnad.
Ibland är dessa minimala, t. ex. i fråga om det tvärstreck
som skiljer ett stort G från ett stort C. 1 det fallet är vårt
alfabet dåligt byggt. Snarlikheten mellan G och C är ofta
besvärande, i synnerhet på bilskyltar. En omålad nit mitt
inne i C-et gör återigen att detta - åtminstone på
något avstånd - liknar ett E.
Analysen i grafem och distinktiva drag i skriften hör hemma i språkvetenskapen. Från typografiskt håll har man lagt
huvudvikten vid skriftens allmänna optisk-visuella och estetiska kvalitet och alltför litet uppmärksammat grafemsynpunkten. Genom att grotesk har jämtjocka linjer och saknar schatteringar (små sned- och tvärstreck) sammanfaller i
denna tryckstil en arabisk 1-a med en romersk I-a och stort
1 med litet 1. 1 synnerhet den senare grafematiska neutralisationen generar ofta läsaren, t. ex. i 111. för 'illustration'.54
Tryckfel på grund av grotesk el. dyl. i förlagan förekommer:
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"Just say 'Roast Ribs' . . . And you' Il get the best cut from
the world famous Aberdeen Angus" (annons i DN 26/8
1969 s. 50).
De korta raderna i vanliga tidningsspalter ger läsareii täta
och lätta radbyten. Men de för också med sig talrika spaltbyten och sidbyten på långa avstånd. Dessa försvårar ofta
läsningen. Särskilt är detta fallet där meningar med en invecklad eller bristfällig syntax eller ett tungviktigt semantiskt
innehåll huggs av någonstans på mitten:
Vid årsskiftet 1918/19 samlades spartakisterna till kongress
och bildade "Tysklands kommunistiska parti (Spartakusförbundet)". Partiprogrammet skrevs
huvudsakligen av Rosa Luxemburg. Under kriget länge i fängelse, känd före 1914 som en av
den tyska socialismens skarpaste

teoretiker, ofta i konflikt med
den dåvarande socialdemokraten
Lenin, jämnårig med Rosa. Programmet förkastade "borgarnas hantlangare ScheidemannEbert". Ett samarbete med dem
skulle vara att förråda socialismens principer. Samtidigt var
programmet försiktigt.

Den tredje "meningen" i detta citat (ur DN Söndagsbilagan 1/2 1970 s. 2) består av en rad appositioner till
agenten "Rosa Luxemburg" i föregående mening. Semantiska skäl talar emellertid för att det sista till synes samordnade appositionsledet i stället hör till "Lenin". Den försämrade läsligheten på grund av spaitbytet samverkar här
med den tvetydiga syntaxen till allmän svårlästhet. Ändå
svårare hade meningen blivit om spalterna hade stått i vitt
skilda nivåer eller på olika sidor.
Lättlästhet med hänsyn till en texts rent språkliga utformning kan kallas läsbarhet. På engelska motsvaras typografisk läslighet av legibility och språklig läsbarhet av readability.55 Den ovan behandlade grafemsynpunkten på lättlästhet hör med den indelningen noga taget hemma under
läsbarheten. Men eftersom grafemsystemet med mycket små
variationer är fixerat i vårt språk, räknas denna läsbarhetsfaktor i regel som konstant. Läsbarheten varierar däremot
på ett komplicerat vis med meningarnas byggnad och längd
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och med ordvalet. 1 läsbarhetsforskningen samverkar och
tvistar de pedagogisk-psykologiska och språkliga disciplinerna med varandra. C. H. Björnsson har i sin bok "Läsbarhet" (1968) på grundval av pedagogiska försök funnit en
korrelation mellan läsbarhet på den ena sidan och meningslängd och ordlängd på den andra. Som en användbar
formel för att mäta läsbarhet och redigera om texter har
Björnsson (s. 46 f.) därefter ställt upp ett läsbarhetsindex
(lix), som utgör summan av en tcxts genomsnittliga meningslängd räknad i ord och av dess procentantal långa ord,
dvs, ord med mer än sex bokstäver.
Från språkvårdshåll har Margareta Westman (1969) kritiserat en så mekanisk tillämpning av läsbarhetsbegreppet.
Meningarnas och ordens längd är ofta svår att entydigt
fastställa och andra faktorer än längden, främst meningsbyggnaden och ordens vanlighet och genomskinlighet, måste
vidare spela en väsentlig roll för läsbarheten. Det är med
andra ord relativt lätt att fastställa kriterierna för korthet i
det språkliga uttrycket (ljud- eller bokstavsföljder), men
redan kinkigare att definiera språklig enkelhet och avsevärt
svårare att finna formler som mäter semantisk tydlighet.
De i 1960-talets massmediespråk så vanliga initialförkortningarna illustrerar särskilt bra denna komplikation.
1 sin uppsats "Sprachpflege und Sprachgewissen" påtalar schweizaren Alfons Miiller-Marzohl förkortningsmanin
(1964 s. 67). När en nyhetsläsare i radion talar om Ika-Erka
(IKRK), så är det förvisso kort, men svårbegripligt, också
för en tyskspråkig lyssnare, som bättre hade förstått Internationales Komitee i'om Roten Krenz och - sedan det
fullständiga namnet nämnts - den kortare sammansättningen Rotkreuzkomitee. Kortheten i uttrycket är i detta
fall till större nytta för sändaren än för mottagaren, eftersom initialförkortningen är ogenomskinlig och svårbegriplig
(jfr Tauli 1968 s. 150). De talrika initialförkortningarna
vållar svårbegriplighet i kontaktytan mellan fackspråk och
allmänspråk i det moderna samhället (se kap. 12).
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Såsom Finn Erik Vinje (1970 s. 10) påpekar för norskans
del är den nutida förkärleken för initialförkortningar och
andra typer av kortord "effektivt understöttet av engelsk,
isEcr amerikansk-engelsk, pressespråk, og... i höy grad et
internasjonalt fenomen". Den kännetecknar också den sovjetiska politiska vokabulären, t. ex. SSSR (ry. GCCP) och
Ko minf 0 rm. Från svensk språkvårdssynpunkt föreligger en
viktig distinktion mellan initialförkortade egennamn, t. ex.
FN och DN, och förkortade allmännamn av typen TV och
CP 'cerebral pares'. 1 det förra fallet är bruket av stora
bokstäver naturligt, i det senare kan det visserligen inte sägas
vara en absolut nyhet (jfr de vanliga väderstrecksbeteckningarna NO, SV etc.), men det innebär i varje fall ett utvidgat bruk efter engelsk modell av majuskel såsom förkortningsmärke.
Med utgångspunkt i den generativa grammatiken och
med hänvisning till det s. k. kortminnets begränsning har
Sven Öhman (1967) hävdat att en syntetisk eller vänsterförgrenad syntaktisk konstruktion av typen "inte fullt lika
vackert gult och blått randigt färgad nattskjorta" är svårare
att säga eller skriva än en analytisk eller högerförgrenad av
typen "Flickan som ägde hunden som jagade katten som bet
råttan som åt osten", men att den senare typen tvärtom
skulle vara svårare att förstå, därför att man - populärt
uttryckt
inte orkar hålla ihop alla dess likartade delar i
minnet (jfr också Öhman 1969 s. 170 ff.). Särskilt besvärliga är enligt Öhman och Grahn (1965) konstruktioner med
bisatsinskott, med generativ terminologi kallade självinbäddade konstruktioner, av typen:
"Om orsakerna till det sorgliga beslut som i förtid afbrutit en bana, hvilken, att döma af den avlidnes framstående egenskaper, ännu icke bort vara afslutad, känner
man, då detta skrifes, intet" (DN 22/1 1890).56
"Om begreppet svårbegriplighet verkligen kan ges en exakt
definition", menar Sven Öhman att det kommer att bli
möjligt att programmera en datamaskin "så att den gick
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igenom en skriven text mening för mening och ersatte sådana meningar vilkas komplexitet överskred ett visst värde
med en eller flera liktycliga meningar av lägre komplexitet.
Skolböcker, tidningsartiklar, offentliga skrivelser och andra
texter kunde då filtreras på lämpligt sätt innan de släpptes
ut." Av 1. M. Schlesingers utförliga undersökning "Sentence Structure and Reading Process" (1968) framgår visserligen att sammanhanget mellan syntaktisk komplexitet i
generativ mening och läsbarhet är månggrenat på ett vis
som gör det svårt att påvisa med enkla psykologiska experiment, men det teoretiska underlaget förefaller ändå hållfast.
För tidningsmän och reklamfolk med framgång och framtid i blicken måste den språkliga läsbarheten uppfattas som
en väsentlig egenskap hos en text. "Låt oss göra den lätt att
läsa och förstå," skrev Carl-Adam Nycop den 15 november
1944 i sitt första memorandum till den nya tidningen Expressens medarbetare (Nycop 1959 s. 12, jfr s. 48 ff.). Senare lät Nycop pröva läsbarheten i Expressen med hjälp av
"en amerikansk barometer för lättlästhet" och utfärdade
råd och regler för tidningens medarbetare på grundval av
den undersökningen (Nycop 1957 s. 64 ff.).
Mot läsbarheten hos en skriven text i gängse mening svarar begripligheten ovanför den fonetisk-fonematiska nivån
hos ett muntligt meddelande. Den måste i hög grad intressera radions och tv-ns folk, men är mindre utforskad.57
Tanken att en väsentlig sida av det språkliga redigeringsarbetet och därmed den praktiska språkvården på tidningsredaktioner och förlag skulle kunna mekaniseras och standardiseras i form av kontorsmässiga rutiner eller datamaskinprogram kan väcka oro. "Förnuftigt använd skulle en
sådan utveckling kunna få många fördelaktiga konsekvenser," skriver Sven Öhman (1967). "Samtidigt skulle de
mycket personliga stilistiska profilerna löpa risken att förvisas till den språkliga kommunikationens utmarker. - - nog vore det trist att behöva bli rättad av en datamaskin!"

Jo, förvisso. Men vi måste vara beredda på den utvecklingen. Visserligen var datamaskinell översättning och språkmaskiner inte så lätta att förverkliga som många trodde i
slutet av 1950-talet, men de ligger ändå inom framtidshorisonten. Språkvctcnskapsmännen och språkvårdarna torde få svårt att i längden förneka resultaten av de pedagogiskpsykologiska läsbarhets- och begriplighetsprovens resultat, så
länge de inte kan go••ra dem bättre själva. Däremot kan de
ifrågasätta deras urval av språkligt material och framförallt
de bakomliggande värderingarna. Vid sidan av enkelhet och
lätthet måste språkvården hävda andra väsentliga egenskaper hos det mänskliga naturliga språket, såsom tydlighet
(entydighet och noggrannhet), kognitiv betydelserikedom,
emotiv uttrycksfullhet, stilistisk omväxling osv. Den primitiva korthuggna meningsbyggnad som under 1960-talet Ianserades av vissa skribenter, kan vara nödvändig i några lässituationer, t. ex. ståplats i tunnelbanan, men den är varken
talspråklig eller eftersträvansvärd som riktmärke för skriftspråket. Här gäller igen, såsom i fråga om den tekniska talöverföringen (ovan i kap. 7), att människorna bör få behålla sitt naturliga språk i hela dess böjlighet också i massmedierna och att språkrationaliseringen bör begränsas till
klart definierade situationer.58 Om utvecklingen kommer
att kunna styras i den riktningen beror i väsentlig grad av
utvecklingen hos språkvetenskapen, som utan att ge upp
sina humanistiska värderingar måste flytta fram sina positioner till ett tvärvetenskapligt samarbete med psykologisk,
sociologisk och kommunikationsteknisk forskning.
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10. Rationell språkplanering

Mot rationalismen i språkvården och språkplaneringen finns
med andra ord ingenting att invända om den vägs mot andra
väsentliga värden.59 Mången gång har den lingvistiskt skolade språkvårdaren en känsla av att det är teknikerna och
samhälispianerarna som saknar insikter i den rationella
språkplaneringens krav. Detta gäller inte bara det välkända
slarvet i meningsbyggnaden, som oavsiktligt leder till svårbegriplighet eller tvetydighet (jfr exemplen ovan i kap. 4).
På en informationskurs för av-föreståndare vid lärarhögskolor i maj 1968 definierade undervisningsrådet Olof Storm
"två väsentliga begrepp" inom av-tekniken på följande vis:
MediAtek: Stort rum med läromedel av olika slag och arbetslokal
för skiftande undervisningssituationer.
MediOtek: Låda med hjälpmedel för ett avgränsat område (studiematerielsats).
(Lärartidningen/Svensk skoltidning 1968: 22 s. 30)

Varje språkvetenskapsman som sysslat med svenskan känner till att dess bindevokaler i sammansättningsfogar ytterst
sällan - om ens någonsin - är kognitivt betydelseskiljande.
Däremot har de ofta en emotivt stilistisk innebörd, såsom i
växlingen mellan -u- och -0- (noll) i gatuarbetare och gatflicka eller mellan -a- och -0- i barnaröst och barnröst.
Andra gånger är de helt enkelt av språknormen på ett nyckfullt och redundant vis fixerade till vissa sammansättningar,
såsom i variationen mellan -e-, -o- och -0- i ärelös, äro full
och ärbar. En växling med kognitiv innebörd mellan -aoch -o- i meditek kommer därför att bli mycket svår att
upprätthålla i det levande språkbruket.
Det nutida svenska samhällets utveckling innebär att nya
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ord oavlåtligt måste tas i bruk för nya distinktioner och begrepp. Ofta kommer de till av en slump eller präglas av
lingvistiskt helt oskolade personer. Även om de är missbildade och leder till osäkerhet och missförstånd så rotar de
sig mycket fort i språket hos en begränsad yrkesgrupp. Det
är sedan svårt att byta ut dem i allmänspråket, fastän de
uppenbarligen är oiindamålsenliga.
Inom vägväsendet skiljer man numera på motorväg och
motortrafikled. Bägge typerna av vägar kännetecknas av att
de är fria från korsningar i samma plan med annan väg. 1
stället har de särskilt anordnade på- och avfartsvägar. Skillnaden mellan dem består i att motorvägen är "uppdelad i
två genom skiljeremsa eller på annat sätt skilda körbanor,
en för trafiken i vardera riktningen" (Trafikkunskap 1967
s. 234). Motortrafikleden har däremot inte skilda körbanor.
Denna väsentliga distinktion på de bägge termernas innehålissida återges ovanligt dåligt på deras uttryckssida. Den
yttre skapnaden hos sammansättningen motortrafikled ger i
själva verket sken av att denna betecknar ett trafikstråk av
högre rang
dvs, större, bredare eller snabbare
än
motorväg. Det intrycket beror dels på sammansättningsleden -trafik- och dels framför allt på slutleden -led. En led
betecknar i svenskan ofta ett större och allmännare färdselstråk än en väg, som ju kan avse mycket små vägar (jfr
Sv. Ak. Ordbok L 395). Skillnaden kan illustreras av sammansättningarna farled och byväg.
Medan den som präglade termerna mediatek och mediotek förbisåg att bindevokaler i svenskan normalt är rent
grammatiska - dvs. semantiskt innehållsiösa
morfem,
har upphovsmännen till motorväg och motortrafikled använt morfem med välkända semantiska innehåll på ett vilseledande vis. De nya sammansättningarna blev inte så genomskinliga som önskvärt vore med tanke på att de måste läras
och förstås av alla som tar körkort, fastän i varje fall den
senare av dem inte hör till bilistens centrala och dagliga
ordförråd.
63

En minst lika misslyckad ordbildning vållar besvär för
mitt eget universitetsämne allmän språk vetenskap (ty. allgemeine Sprachwissenschaft, cng. (general) linguistics),
som av allmänheten helt naturligt identifieras eller sammanblandas med skolämnet allmän språkkunskap; jfr den nära
förbindelsen mellan naturvetenskap och naturkunskap, religionsvetenskap och religionskunskap o. dyl. Verben veta
och kunna står semantiskt mycket nära varandra i kontexter
av denna typ; de motsvaras bägge av eng. know och fr. savoir.
Skillnaden mellan de bägge verbens betydelser ligger närmast i graden av medvetenhet. Det var därför olyckligt att
den tydliga termen internationell ordkunskap, som hade
föreslagits av det nya skolämnets egentliga skapare, professor Alvar Ellegård i Göteborg, år 1967 byttes ut mot den
nu fastslagna termen. De två ämnena allmän spra°kvetenskap och allmän språkkunskap hör nämligen inte ihop.
Utbildningen av gymnasielärare i det senare ämnet sker vid
universiteten huvudsakligen inom ramen för ämnet latin.60
När ett nytt begrepp från att vara främmande och sällsynt
stegvis utvecklas till att bli allt mer välkänt och centralt i
samhällslivet uppstår behovet att byta ut dess första långa
benämning, ofta en genomskinlig sammansättning, mot ett
kort och lätthanterligt enkelt ord, som i sin tur kan ingå som
kärna i nya sammansättningar. Ett lärorikt exempel på
den utvecklingen utgör serien elektronhjärna (1946) matematikmaskin (1947)
datamaskin (1958)
dator
(1969) 61
Det första ordet är en genomskinlig sammansättning med
metaforisk efterled som torde ha präglats med pr-syfte,
ungefär som snabbköp i st. f. själv(betjänings)köp. Den
andra sammansättningen är också genomskinlig men den
blev missvisande i och med att datamaskinens användningsområde utsträcktes långt utanför matematiken. Det tredje
ordet slog därefter ut de bägge föregående, men i och med
att företeelsen blev allt vanligare och började ingripa i allt
fler sammanhang av vårt liv blev det för långt. Liksom
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automobil en gång ersattes av bil och velociped av cykel
kunde ordet datamaskin "i längden inte överleva övergången

från fackspråk till vardagsspråk: i fackkretsar förkortas ordet till maskin och bland lekmän till datan, bäggedera graverande homonyma ordformer" (Karigren 1969 s. 57). 1 den
situationen lanserades våren 1969 från tekniskt håll nybildningen dator, som strax slog igenom i pressen: "Budskap i radioträngsel / går fram med datorspråk" (trespaltig
rubrik, DN 13/1 1970 s. 3).
Dator är en kort och bra bildning såtillvida att den både
morfologiskt och semantiskt passar in i den i svenskan vanliga lånordstypen traktor, motor, ro tor osv. Från etymologisk
synpunkt är den sämre, eftersom lat. dator är en avledning
till lat. dare 'ge' och alltså betyder 'givare'. Ordhistorien
betyder visserligen i och för sig föga för det levande språkbruket, när detta väl är etablerat, men det förhållandet att
dator är en betydelsehistorisk bastard äger nära samband med
att ordet har mycket små utsikter att hävda sig internationellt. Strax innan dator lanserades hade danskarna bestämt
sig för datamat, på franska heter samma maskin ordinateur
och på engelska computer. Måhända är dator ändå det
bästa tänkbara svenska alternativet. 1 varje fall tycks det
redan nu vara avgjort att termerna för 'datamaskin' blir ett
nytt exempel på endast skenbar internationalism i det västerländska ordförrådet.62
Behovet av ord för nya konkreta företeelser såsom dator,
television och rymdskepp är påtagligt och lätt att motivera.
För ord som betecknar abstrakta begrepp såsom stress, trend
och public relations (pr) är föret i portgången trögare.
Det dröjer en tid innan deras egen särpräglade betydelsekontur har tonat fram i det allmänna språkmedvetandet, såvida de inte dessförinnan genom missbruk helt spårar ur
semantiskt. 1 ännu högre grad gäller detta om ord för rena
relationer, dvs. formord med enbart syntaktisk innebörd.
Och likväl förefaller det uppenbart att den nutida svenska
samhälls- och språkutvecklingen, sådan den speglas i bland
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annat massmedierna, har framkallat ett behov av vissa nya
formord. 1 uppsatsen "Språkvård och samhällssyn" (Dahlstedt 1967 s. 111) nämnde jag behovet av ett utralt (dvs.
ej könsbundet) personligt pronomen, t. ex. hen, i st. f. hanl
hon för de många situationer då en nutida talare eller skribent helst vill undvika att antyda kön, fastän han behåller
genuskategorin 'mänsklig'.
Från samhällsåskådningens synpunkt mindre pockande
men av rent praktiska och stilistiska grunder påträngande
är behovet av en ersättning för den moderna tvillingkonjunktionen och/eller, eng. and/or. Den används ofta i meningar av typen: "Han insåg att trafiksäkerheten inom en
snar framtid skulle kräva årlig bilbesiktning och/eller allmän fartbegränsning", vilken som bekant betyder 'Han insåg... antingen både årlig bilbesiktning och allmän fartbegränsning eller endera'. Utan tvivel har de moderna kulturspråken riklig användning för ett samordningsord för
inklusiv disjunktion (enl. logikens terminologi). Felet med
och/eller är att konjunktionen har uppfunnits i skriftspråket
och har svårt att vinna insteg i talspråket, till väsentlig del
på grund av att skrivtecknet / saknar fonologisk motsvarighet. Den bästa utvägen ur detta dilemma vore att nybilda
ett sv. oller resp. eng. andor. Mot oller kan dock invändas
att det både i skrift och tal är alltför snarlikt (paromonymt
med) eller. Därtill kommer att det ofta skulle uttalas trycksvagt.
Prepositionsbruket i svenskan är ofta osäkert. Vacklan
mellan i, pd, mellan etc. är vanlig i för övrigt likadana ordfogningar och ivrarna för språkriktighet får i sådana fall allt
svårare att hävda sina krav. Detta gäller framför allt för de
konstruktioner där prepositionerna saknar varje rums- eller
tidsbetydelse, dvs, enbart har syntaktisk innebörd. Parallellt
med den tendensen växer behovet av en kort och lätthanterlig preposition med allmänt relationell funktion utan närmare specificering. Det är den som i nutida svenska ofta uttrycks med sådana besvärliga ordfogningar som med au-

seende på, med hänsyn till, vad beträffar, vad gäller och
i förhållande till samt - i ingenjörsspråk
med relativt.

"Svårigheten att få fram fina hundar gör att man ligger
efter vad gäller efterfrågan" (Västerbottens-Kuriren 7/11
1969 s. 12). "Om kollisionskraften är stor kommer de båda
fjäderfästena att träffa varandra varvid fästena svängs relativt varandra" (d:o 29/11 1969 s. 13). Det enklaste vore i
detta fall att införa ett nytt ord, t. ex. re 'med avseende på;
i förhållande till', vilket kan uppfattas som en kortform av
relativt, av liknande slag som el av elektricitet En motsvarande preposition re, uttalad [n:], förekommer i engelskan.
Erik Wellander ställer sig försiktigt avvisande till denna nyhet i svenskan (SvD 22/3 1965).
En aktiv språkvård eller språkplanering av det slag som
nu skisserats får räkna med ett starkt motstånd i språksamfundet, som genom en inneboende social sammanhållande kraft är och måste vara trögrörligt för att tidssammanhanget och den nödvändiga enhetligheten i språket skall
kunna bevaras. Särskilt gäller detta om syntaxen, kittet som
fångar upp och fäster ihop de mer eller mindre ostadiga
orden. Till syntaxen hör i vårt fall också de nyss föreslagna
nya formorden. Mot en rent rationalistisk ståndpunkt måste
här traditionens, dvs, det vedertagna språkbrukets, makt vägas.
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11. Emotivt språk

En språkvård som i sin rationalistiska iver förbiser att språket har en väsentlig funktion att uttrycka och meddela
känslor riskerar att arbeta i blindo. Ordens och ordfogningarnas emotiva betydelser eller känsloladdningar är alltid med i språket. 1 somliga framställningsarter, såsom poesi
och reklamspråk, används de medvetet. Detsamma gäller om
den politiska propagandan, fastän denna är mer försiktig i
sin användning av ordens känsloladdningar (Fredriksson
1962 s. 39 f.). För språkvården är det emellertid mycket
svårt att värdera och reglera språkets emotiva uttrycksmedel,
eftersom den för varje steg på den vägen riskerar att ta ställning till själva det emotiva innehållet, till övertygelser,
känslobindningar och fördomar. En språkvård av denna art
torde med andra ord inte själv kunna undgå att vara ideologiskt förankrad. 1 fortsättningen av detta kapitel kommer
jag bara att behandla två aspekter på vården av språkets
emotiva uttrycksmedel: diskriminering genom ord och modeord.
Det finns två sätt att använda språket i d i s k r i m in e r a n d e syfte. Dels kan man i klartext med dess kognitiva uttrycksmedel tala om att man tycker illa om en viss
folkgrupp, t. ex. samer, zigenare eller negrer, och att man
inte unnar denna materiell, kulturell eller politisk likställighet. Dels man man också i mer eller mindre förtäckta ordalag utnyttja språkets emotiva uttrycksmedel för att nedvärdera och brännmärka de misshagliga.
Han är 46 år, Bill Scherle, och har 50 biffkor hemma på gården.
En jättegestalt, bringa som en black angus, 125 kg prima kött. När
han ser rött.., ja, han bevarar trots allt den där hjärtligheten och
öppenheten som man så gärna litet slappt anser vara ett karaktäristiskt drag för folket i farmarbältet (DN 5110 1969 s. 8).

-39

Genom att förtäckt likna denne jordbrukare och kongressledamot från lowa vid en tjur har journalisten redan från
första stund velat tvinga sina läsare att hysa motvilja mot
honom. Scherle har nämligen föreslagit att Förenta Staterna på grund av Sveriges hållning i Vietnam-kriget skall
kräva tillbaka de pengar som Staterna på sin tid gav vårt
land i understöd. Låt oss se bort från vårt personliga politiska ställningstagande och i stället fråga oss: Är detta sätt
att använda svenskan förenligt med en saklig och upplyst
opinionsbildning? Se vidare kap. "Övertalningsknep" i Gunnar Fredrikssons arbete "Det politiska språket" (1962).
Det finns också tillfällen då vi omedvetet eller bara halvmedvetet diskriminerar genom ord.
För mig som växte upp i en samevänlig familj i Norrland
var sedan barndomen ordet lapp en bra benämning med
varma och hederliga konnotationer. Men jag fick småningom lära mig att samerna själva inte kände på det viset.
Den svarte afrikanen George Oduya Nyawba publicerade
nyligen en artikel (DN 16/3 1969 s. 4) som visade att många
svarta uppfattar ordet neger som nedsättande. Det ordet är
tre århundraden gammalt i svenskan. Att det känns som
mycket förolämpande av de svarta torde - åtminstone till
en del - bero på ett sentida betydelseinflytande från eng.
negro. För mig och min generation är neger neutralt och
nigger nedsättande. Så uppfattas det också av Illustrerad
svensk ordbok (utg. av B. Molde). Vi har flera dubbla folkslagsbenämningar i svenskan av liknande slag, dvs, en känslomässigt neutral eller omärkt vid sidan av en som är pejorativt märkt:
nig ger
neger
finnkolix, finnpajsare
finne
norrbagge
norrman
äppeltysk
tysk
fransos
fransman
Om någon läsare tycker att ett ord i vänstra kolumnen,
t. ex. finne, är nedsättande, så förväxlar han ord och sak.
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Han hyser med andra ord en etnocentrisk överlägsenhetskänsla gentemot finnarna, oberoende av vilket ord som
används. Tyvärr hemföll ledande svenska kulturpersoner under slutet av 1800-talet åt sådana fördomar gentemot de
svarta; se exemplen under neger i Svenska Akademiens ordbok (N436).
Alltså bör neger bytas ut, men det är svårt att finna en
bra ersättning. Ordet färgad (eng. coloured) som ofta används i massmedierna är misslyckat i betydelsen 'svart person'. Det betyder nämligen 'icke vit person', ibland också
'icke svart person', och används bäst om indier, indianer,
mulatter och mestiser.
Ordet afrikan som Nyawba föreslog är bra i många avseenden. En svart amerikan kan då kallas afroamerikan.
Af ri kan är visserligen nästan likalydande med af ri kand,
som är de sentida vita sydafrikanska invånarnas namn på
sig själva. Även om man till äventyrs inte skulle tillerkänna
denna harskarminoritet rätten att värna om sitt eget folkslagsnamn, måste man ta hänsyn till den stora befolkning,
främst etiopier och araber, som bor i norra Afrika och inte
är negrer. De har också rätt till benämningen afrikaner; ty
asiater eller européer kan de inte kallas.
Bäst vore väl att i vanliga fall hellre klassificera människor efter hemland och medborgarskap än efter färg:
marockan, sudanes, angolan, ugandier, svensk osv. När det
behövs kan sedan färgadjektivet ställas framför ett nationalitetsord el. dyl.: en vit sydafrikan, en färgad af rikan,
en svart amerikan, en svart svensk osv.
Etnisk språkvård, liksom överhuvudtaget vård av språkets
emotiva betydelse, är en vansklig uppgift.
Knappt hade ordet lapp trängts tillbaka ur massmediesvenskan, så upplevde vi följande rubrik: "Samestämpel i
programmet / gav 'stålrnännen' järnvilja" (fyrspaltig, DN
27/10 1968 s. 30). Av texten framgick att programbladet
vid en kvalificeringsmatch i fotboll mellan norrlänningarna
Sandvikens IF och skåningarna Landskrona BOIS innehöll

'II

rubriken: "Samer ej kvalificerade". "Detta hån mot oss
tände förstås gnistan...", yttrade en av Sandvikenspelarna
till DN. För alla inblandade i denna språksituation hade
tydligen same övertagit inte bara det kognitiva utan också
det emotiva innehållet hos ordet lapp
1 Sverige har de styrande under tiden efter andra världskriget bedrivit en semantisk språkvård som byter ut ord med
negativa konnotationer mot nya omärkta benämningar.63
Men tyvärr är känsloladdningen ofta inte knuten till ordens
uttrycksplan, utan den är förankrad djupare i själva den
föreställning som ingår i dess innehållsplan.
Om det experiment hade lyckats som skildrades i slutet
av kap. 5 skulle resultatet sannolikt blivit att svenskan berikades med ett par nya modeord. Liksom personae eller
kändisarna är m o d e o r d e n i väsentlig utsträckning betingade av massmedierna. Företeelsen är visserligen inte helt
ny. Den iakttogs i Sverige redan på 1790-talet (enl. Sv.
modeord 1970 s. 6), och 1812 betecknades anarkist som ett
ord som hörde "till modetonen" (Hellquist 1918 s. 14 f.).
Redan då tycks modeorden emellertid ha varit vanliga i
tidningar, pamfletter och broschyrer, som visserligen hade
en begränsad spridning bland den större allmänheten men
ändå måste betecknas som den tidens massmedier.
Modeordens grogrund är främst den politiska debatten,
den kommersiella reklamen, kåseriet och revyvisan eller liknande underhållningsgenrer. Från emotiv semantisk synpunkt är de laddade med nyhetens associationsvärden, och
den laddningen utgör drivkraften bakom deras snabba spridning, som möjliggörs eller underlättas av massmedierna.
1 anslutning till Olav Panelius i "Svenska modeord" (1970
s. 5) föreslår jag följande definition:
Dej. 6: Modeord kallas ett ord eller uttryck som i en viss
betydelsevariant eller i sin helhet har spritts snabbt, används
påfallande ofta och ännu bevarar en nyhets emotiva bibetydelser.
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Med "uttryck" avses i denna definition korta och stelnade
ordfogningar (syntagm) med lexikalisk karaktär, som inte
fogas samman för tillfället av den talande eller skrivande
utan används på samma vis som ord, t. ex. på sikt 'på lång
sikt; långsiktig(t)'.
De egenskaper som enligt def. 6 kännetecknar modeorden, dvs. spridningssnabbhet, frekvens och emotivt innehåll, är vidare vaga och omöjliga att fastställa genom en
enkel textanalys. Modeordens avgränsning gentemot det
övriga ordförrådet i ett språk måste därför vara flytande.
Ett gammalt välkänt ord som genom en ny betydelsevariant i slutet av 1950-talet fick prägeln av modeord var
definitivt 'absolut, säkert, utan tvivel' i st. f. tidigare enbart
'slutgiltigt'. Såsom ofta kom den nya betydelsen från engelskan.
Typiskt för modeorden är att de liksom andra modeföreteelser ofta är internationella. De sprids över språkgränserna genom ordlån, översättningslån eller betydelselån,
t. ex. 1960-talsorden eng. escalate, sv. eskalera eller trappa
upp 'stegvis utvidga el. förstärka (en stridshandling)' och
eng. och sv. image '(sammanfattande) föreställningsbild,
sammanfattningsföreställning' (jfr Hertzler 1965 s. 158).
Modeorden har ofta, såsom det militära eskalera, sitt ursprung i ett fackspråk, men först i allmänspråket får de en
sådan spridning att de gör skäl för sin benämning.
Modeordens kognitiva innehåll kan vara klart och entydigt avgränsat som i det relativt tidiga 1960-talsordet innovation 'förnyelse; nyskapelse, uppfinning' eller det sena
1960-talets futurologi 'framtidsforskning'. Men ofta används de på grund av sin popularitet alltför rikligt och får
ett vagt och suddigt betydelseomfång, t. ex. happening 'teaterförestillning el. framträdande av annant art som äger
rum mer eller mindre oförberett och i samverkan med den
omgivande verkligheten' och know-how 'kunnande, kunskaper och erfarenheter (om en viss verksamhet)' (jfr Sv.
modeord 1970 s. 53 och 75).
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'För att uttrycka saken mer moderiktigt: Jag upplever
väldigt starkt att vi måste gå ut med ett massivt biologiskt
informationspaket på gräsrotsnivå" (Sverre Sjölander i DN
14/2 1970s. 4).
Ofta har modeorden ett ideologiskt eller propagandistiskt
innehåll såsom det sena 1960-talsordet (l)yssna el. dyl.) vid
gräsrötterna '(utröna) opinionen hos gemene man' eller det
gryende 1970-talets färska ord närdeinokrati i en närliggande betydelse. Denna undergrupp av modeorden kan med
Hellquist (1918 s. 3 f.) benämnas slagord. Andra modeord
är ideologiskt neutrala såsom 1960-talets nya förstärkningsadverbial till tusen, som i betydelsen '(väldigt) mycket' används både till predikatsverb och predikativa adjektiv.
Gemensamt för alla modeord är nyhetskonnotationerna,
som hos de flesta språkbrukarna torde ge dem en positiv
känsloladdning och därigenom bidrar till deras spridning,
men av andra, för nyheter och modeväxlingar mindre mottagliga språkbrukare tvärtom uppfattas som motbjudande. 1
och med att modeorden hastigt får stor frekvens i språket
förlorar de sin friskhet och sitt nyhetsvärde. De övergår då
lätt till stereotyper (klyssjor) som snarare väcker leda än
lust hos lyssnare och läsare. Somliga av dem försvinner småningom ur språket, medan andra förlorar sin emotiva laddning och lever kvar bland språkets neutrala ord och uttryck. Till den förra kategorin hör frasradikal, som var
färskt på 1860-talet, och till den senare aktuell, effektiv
och taga avstånd (från), som var moderna vid tiden
kring det senaste sekelskiftet (enl. Hellquist 1918 s. 1-9).
Från språkvårdens synpunkt innebär modeorden framför allt ett semantiskt och stilistiskt bekymmer. De används
ofta i onödan och med oklar betydelse. Så snart de har förlorat den allra första nyhetens behag stör de den kräsne läsarens eller lyssnarens stilkänsla till förfång för hans rent
språkliga mottaglighet. Några allvarligare problem för språkvården utgör emellertid inte modeorden i svenskan för närvarande.
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12. Fackspråk och allmänspråk

1 flera av exemplen i det föregående har jag snuddat vid
konflikten mellan ett fackspråk, dvs, en specialsvenska som
används av en begränsad grupp människor i anslutning till
deras yrke eller fritidssyssla, och allmänspråket som i huvudsak är gemensamt för alla svenskar. Fackspråket är inget
särskilt språk i vanlig mening utan skiljer sig från allmänspråket enbart genom vissa egenheter i ordförråd och betydelser. Om datamaskinen med en elliptisk förkortning
benämns enbart maskinen bland datamaskinfolk, så är detta praktiskt och begripligt på grund av den entydiga kontexten och konsituationen. Alla vet vilket slags maskin som
står i centrum. För den stora allmänheten ter sig en sådan
förkortning däremot mångtydig och förvirrande. Det finns
många slags maskiner. Det händer emellertid att en sådan
specialiserad betydelse hos ett ord med från början vid innebörd slår igenom också i allmänspråket, när t. ex. en viss
teknisk uppfinning blir alldaglig också utanför fackmännens
krets. Italienskans inacchina, rumänskans mavind och ryskans mawi4Habetyder 'bil' och norskans apparat betyder
'kamera'.
Som huvudregel står emellertid fast att ett fackspråk kan
använda ellipser i långt större utsträckning än allmänspråket. Detsamma gäller om initialförkortningar. Det förmår vidare genom hård administrativ språkstyrning i en
mindre grupp vidmakthålla konstlade och tungrodda ordbildningar, åtminstone i skrift. Likaså förmår det - i varje
fall inom de lärda yrkesgrupperna - hantera och bevara
svåruttalade eller svårstavade främmande ord. Kännetecknande för fackspråket är dessutom att det kan ge avkall
på genomskinligheten hos ord, som är välkända och centrala
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inom facket men förblir ovanliga och ohegripliga inom allmänspråket. Hit hör t. ex. journalistspråkets scoop el. skop
'(topp)nyhet som en tidning(sman) är ensam om'.
Det vore att överskatta fackspråken om man menade att
alla deras egenheter är praktiskt motiverade eller har sin rot
i rent kunskapsmässiga behov att uttrycka nya företeelser och
begrepp. Till en viss del torde fackspråk alltid kunna karaktäriseras som en esoterisk yrkesjargong, dvs, som ett språk
i språket enbart avsett för de invigda och försett med egenheter som inte har annan motivering än just den att skilja
ut en social grupp från den övriga allmänheten. 1 somliga
fall kan denna språkliga isolering motiveras rationellt, t. ex.
i medicinarspråket, om man anser att läkare bör kunna rådpläga utan att deras patienter förstår. Trots sådana termer
som dator (varom ovan i kap. 10) utgör den internationella
synpunkten slutligen en väsentlig motivering för de rena
fackspråkens isolering från det nationella allmänna nationalspråket. "1 dem spelar de emotiva och sociala betydelsefaktorerna en underordnad roll. Däremot kräver de ett klart,
enhetligt och internationellt kognitivt betydelsesystem med
likadana eller entydigt översättbara termer" (Dahlstedt
1967s. 101).
Massmedierna är numera - vid sidan av den rena nyhetsförmedlingen - i stor utsträckning sysselsatta med att
förmedla kunskap om olika vetenskapliga och tekniska specialområden till allmänheten. Eftersom vårt nutida samhälle
dels bygger på de vetenskapliga och tekniska framstegen och
dels på den demokratiska principen om alla medborgares
medbestämmanderätt är denna populariserande förmedlarroll hos massmedierna oerhört betydelsefull. 1 inte ringa
mån består den i ett översättningsproblem. Det finns mycket
som är nytt och verkar svårtillgängligt men ändå - i sina
huvuddrag - kan bli tillgängligt för gemene man om det
så långt möjligt uttrycks med välkända ord. Specialitet och
samhälle kan liknas vid två kommunicerande kärl i vår
västerländska livsmiljö. Att förbindelsen dem emellan inte
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täpps till är ytterst betydelsefullt och beror först och främst
på hur det grundläggande kommunikationsinedlet språket
fungerar. Varje form av expert- eller mandarinspråk som
allmänheten inte förstår gynnar byråkratin och meritokratin på den öppna demokratins bekostnad. (Jfr Dahlstedt
1967 s. 110 f.)
Det är inte bara på massmediernas skribenter och talare
tillsammans med språkvårdens representanter det beror att
språkåtskillnaden i samhället hålls inom så snäva gränser
som möjligt. Också de två inblandade huvudparterna, fackfolk och allmänhet, är medansvariga. En bättre språklig
kommunikation inom samhället bör med andra ord sökas
på tre vägar: genom ett lättare och redigare fackspråk, genom bättre tolkningar och genom en högre allmänbildningsnivå. Och botemedlet får i viss utsträckning väljas efter
patienten.
Inom lag- och kanslispråket, vars välkända egenheter och
krångelstil endast till en del kan motiveras av det logiska
och juridiska tydlighetskravet, lade rättschefen Georg Ericsson och docenten Bertil Molde på officiellt uppdrag 1967
fram ett reformförslag som - får vi hoppas - under 1970talet slår igenom på bred front.64 Vi har här "att göra med
det första verkligt systematiska försöket i Sverige att dirigera
en hel språkgenre. - - - På åtskilliga centrala punkter
råder det god överensstämmelse mellan reglerna för lagspråket och de regler som t. ex. tidningarna följer - i stort
sett kan man säga att likheten främst består däri att man
strävar efter en vårdad, smidig, konkret och uttrycksfull
stil, som är sådan att den är tillgänglig för vår tids svenskar
och dessutom sådan att den inte kan komma att te sig föråldrad inom den allra närmaste framtiden" (Molde 1967
s. 317 f.).
Det var den första vägen. Den gick också Televerket när
det i januari 1968 gav upp att påtvinga allmänheten ordet
mikrotelefon och bad sina anställda att i stället kalla samma
sak för telefonlur eller bara lur (enl. UNT 27/1 1968 s. 8).
76

Den andra vägen vill jag främst rekommendera åt de
kulturskribenter som tycks vara mer upptagna av att vädra
sin yrkesjargong än att upplysa en bredare läsekrets. Följande tidningsklipp börjar visserligen bli gammalt (Torbjörn
Axelman i UNT 5/6 1959) men torde ändå vara representativt för stilgenren:
- - —Det var på eftersommaren förra året som TV-Journalen
byttes ut mot den franska typen av nyhetsprogram - Journal Télévisö -. Skillnaden mellan TV-Journalen och Aktuellt har varit
ganska påtaglig. Den förra bestod uteslutande av film med huvudvikten lagd vid mera featurebetonade inslag, s. k. pictorial news.
Den senare programtypen däremot är sammansatt av både "live"och filminslag, där man i större utsträckning sökt tillgodose aktualitetskravet. Hard-news-inslagen har följaktligen dominerat denna
produktion.

1 detta sammanhang möter också frågan om var gränsen
bör dras mellan fackspråk och allmänspråk, mellan yrkesläsare och allmänläsare. Bild+Ljud, tidskrift för film, television och av-teknik (numera kallad Media), vänder sig så vitt jag förstår - i första hand till yrkespedagoger, dvs.
utövande lärare och läromedelstekniker. Man kan knappast
räkna med att alla dess läsare är fasta och metodiskt följer
med i de nya teknikernas ordlabyrinter. Tidskriften vimlar
bland annat av initialförkortningar, såsom PU, STV, SL,
ADB, KLP och PVC i nr 1966: 4-5. Bara somliga av dem
är förklarade. Med risk för att framstå som medietekniskt
efterbliven måste jag erkänna att de avsevärt försvårar min
läsning av Bild -1- Ljud.
Ofta förefaller det som om massmediernas yrkesfolk överskattar allmänhetens ordkunskap. Tidningen Reklam-nyheterna undersökte för en tid sedan hur flickor i övre tonåren med folkskoleutbildning och förvärvsarbete förstod ett
tjugotal ord som förekom i annonser "som kunde förutsättas
vara riktade kanske speciellt till kvinnliga tonåringar". Av
svaren framgick att många hade mycket oklara uppfattningar om innehållet i orden odör, artificiell, emotionell,
rationell, naturell, epok, junior och sekel.
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1 det sistnämnda fallet ligger det närmast till hands att
söka botemedlet på den tredje vägen, dvs, genom att förbättre skolutbildningen och höja allmänbildningsnivån. 1
väntan på resultatet av en sådan politik torde emellertid
reklamskribenterna redan ha dragit vissa konsekvenser av
de främmande ordens minusvärden som kundvärvare. Vad
dessa till äventyrs vinner i känsla förlorar de ofta på den
kunskapsmässiga sidan.
Tills vidare har vi i varje fall behov av hjälp och råd för
dem som vill skriva en lätt och enkel svenska. En medarbetare i Veckans affärer (1969: 18) utformade dem ironiskt
såhär:
Glosförråd för er som inte lärt er tala industrisvenska:
Säg inte tala med - säg kommunicera eller föra dialog med
Säg inte fråga - säg frågeställning
Säg inte åhörare - säg informationsrecipicnt
Säg inte kluven - säg frustrerad
säg involverad
Säg inte inblandad
Säg inte kläcka idéer - säg ha brainstorming
Säg inte medinflytande - säg participation
Säg inte små - säg marginella
Säg inte plan - säg level
Säg inte många - säg multi
Säg inte bäst - säg optimal
Säg inte direktörer - säg exekutiver

1 ett tv-program om cancer i samband med insamlingen
Röda Fjädern 1969 talade alla de medverkande fackspråk.
Ingen översatte.
Läkarspråket hör annars till de fackspråk som under de
senaste två årtiondena har fått bättre kontakt med allmänspråket på den tredje vägen, dvs, tack vare att folk har lärt
sig en del medicinartermer, såsom cancer för 'kräfta', polio
(-myelit) för 'barnförlamning' och meningit för 'hjärnhinneinflammation'. Detta ordutbyte torde i väsentlig mån vara
eufemistiskt motiverat, dvs, de gamla orden har undvikits
därför att de är laddade av obehagliga associationer, på
samma vis som hospital och sinnessjuk.
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Det mesta i läkarspråkct måste likväl förbli obegripligt
för allmänheten. 1 en rapport från det nionde nordiska
apotekar- och farmaceutmötet i Stockholm som publicerades
i pressen (UNT 16/6 1959) stod bl. a. att läsa om "psykoneuroser och psykosomatiska sjukdomstillstånd" om "den
cancerogena effekten hos vissa ämnen", om "den
radio'
genetiska forskningen" och om att "allergologi och toxikologi
tilldrar sig . . . stort intresse från forskare och allmänhet".
När språket sviker i kommunikationen mellan specialisten
och samhället förmår massmedierna numera, tack vare en
högt utvecklad teknik, ta bilder till hjälp. På längre sikt kan
emellertid den utomspråkliga vägen, såsom professor Erik
Wellander har påpekat (muntligt till förf.), få mindre önskvärda följder för språkets och språkförståelsens utveckling.
Den naturliga inlärningen av nya ord och nya semantiska
distinktioner försvåras och försenas om bilden helt "får
tala för sig själv". Rätt använd, dvs, som en ersättning för
den naturliga utomspråkliga verkligheten kring en språkakt
(simulerad konsituation), gör däremot bilden tjänst som
ett väsentligt hjälpmedel i språkundervisningen, både i den
som är avsiktlig och i den som är oavsiktligt förknippad med
vanlig språkanvändning (jfr ovan kap. 3).
1 det föregående har jag uppfattat förbindelsen mellan
fackspråk och allmänspråk som en livsnerv för kommunikationen i en demokrati. Uppenbart är emellertid att den
egalisering eller utjämning av det allmänna språkbruket
som i viss mån ter sig ofrånkomlig i ett sådant samhälle
inte får gå ut över kvalitet och begåvning vare sig i teknik
eller konst, vare sig i sak eller stil. Sedan onödiga skråord
och floskler rensats ut ur specialisternas språk måste kommunikationen inom samhället främst förbättras och vidmakthållas på den tredje vägen. Annars riskerar vi att språket
förlorar sin klarhet och skärpa. Tendenser i den riktningen
var lätta att iaktta i 1960-talets Sverige:
Mycken förvirring har i sammanhanget orsakats av ett rnissförstått demokratiseringsbegrepp. 1 sin värsta urartning yttrar sig detta
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som hat till all kultur och alla konstarter, till alla uttryck för mänsklig olikhet: begåvning, kunskaper, omdöme, fantasi, känslighet, tankeförmåga. Ett slags bristens moralism vill införa en lägsta möjliga
gemensamma nämnare, rent av göra underutvecklade, sjuka och förolyckade till norm. Vad inte alla kan omfatta eller intressera sig för
får inte förekomma. Varje diktverk är en förolämpning mot dem
som inte kan eller vill läsa det, varje konstverk en utmaning mot
dem som saknar sinne för det. Man måste till och med avstå från en
rimlig användning av sitt eget språk och anlita ett infantilt förenklat uttryckssätt. Kraven på att tidningarna skall sänka sin språkliga
nivå hörs ständigt. Men sådana krav dömer sig själva. Tillmötesgick
man dem fullt ut, skulle resultatet bli en sorts språklig invalidisering, en ordfattig nyalfabetism (Artur Lundkvist, DN 10/3 1969).

Det gäller också i denna vanskliga fråga att väga och
vaska rätt, att inte i onödan ta vara på kattguld och kattsilver och slänga ädelstenar. Det är inte de språkliga avvikarna eller minoriteterna som bör bevakas, utan den yrkesmässiga slentrianen och den esoteriska snobbismen.

13. Nationalspråket i fara?

1 slutet av kap. 4 berörde jag massmediespråkets internationalisering, som ju också utövar inflytande på språket utanför
massmedierna. Detta är en utveckling på gott och ont, som
kan spåras på språkets alla nivåer. Det dominerande språket
är engelska, främst den amerikanska engelskan. Mer eller
mindre tillfälliga anglicismer (eller amerikanismer) inom
ordvalet är vanliga i våra tidningar och i andra tryckalster.
"De som utförde brottet i Aten kom från flygplatsen i
Beirut och tillhörde sabotageorganisationens libanesiska
bransch . . ." (DN 29/12 1968 s. 5, jfr eng. branch 'gren;
bransch'). "Men Portugal vägrade under hänvisning till att
dess ultramarina provinser i och med 1951 års statut blivit
integrerade delar av den portugisiska enhetsstaten" (UNT
29/6 1961 s. 2, jfr eng. ultramarine 'belägen på andra sidan
havet; ultramarin, himmelsblå'); "Vi köpte en farm (alla de
andra hade vi hyrt) som hette Dangerfield Farm. .
(Grandma Moses - en levnadssaga, presenterad av Svenska
Handelsbanken, utställningskatalog, Sthlm 1964, s. 19, jfr
eng. rent 'hyra, arrendera'). Dessa tre fall utgör exempel på
semantisk underdifferentiering i det svenska målspråkets
ordval, beroende på att engelskans motsvarande fonologiska
ord spänner över ett större betydelseområde. De vållar onödiga svårigheter för den svenske läsaren, i synnerhet om han
är dåligt hemmastadd i utgångsspråket och i latin (ultramann).
"Den musiken säljer inte", sade en grammofonskivepro
ducent om andra rangens svenska tonsättare (i radions P2
13/1 1970). Andra svenskar skulle ha sagt: "Den musiken
säljs inte" eller " ....r svårsåld", men engelskans intransitiva användning av sell är redan införlivad med svenskt
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affärsspråk och vållar knappast olägenhet; den går ju igen
i översättningslånet bästsäljare. 1 detta fall har vi att göra
med ett slags syntaktisk underdifferentiering i svenskan.
En svenska fylld av anglicismer brukar - ofta nedsättande - kallas sven gelska. En mer motiverad benämning
vore sv amerikanska. Motsvarande benämningar finns på
andra språk, t. ex. franglais 'engelskpåverkad franska'.
Ett direkt lån av tvivelaktig nytta föreligger i: "Att den
japanska testunden blev så västerniserad gjorde kanske inte
så mycket" (UNT 25/7 1962 s. 7, jfr eng. westernize som
här försvenskats i betydelsen 'göra västerländsk'). Ett bra
och användbart lån förefaller mig däremot följande vara:
"Nordiska rådets indirekta inflytande kan lätt spåras vid det
nordiska samgåendet i Kennedyförhandlingarna 1966 om
världsvida tullsänkningar, det första verkliga samgåendet
sedan Kalmarunionens dagar" (DN 28/2 1969 s. 9, jfr eng.
world-wide).
Ett inte helt ensamstående lån på språkets grafonomiska
sida tycks föreligga i följande rubrik: "Till De Demokratiska
Partiernas Ledare" (Villaägaren 1968:4 s. 12, bruket av
stora bokstäver är engelskt; dock borde formordet de haft
liten bokstav).
Utan att innebära ett klart regelbrott mot svenskans syntax bär följande meningar en omisskännlig prägel av att de
har kalkerats på engelska ordfogningar av abstrakta substantiv: "Ingen skall tro att övriga sjöfartsländer kring
Nordsjön stillasittande kommer att se svenskar rycka till sig
ett herravälde, men man kanske vågar påstå att svenska
redare tidigt sett revolutionen av sjöfartens struktur nalkas
och rättat sitt handlande därefter. Det oinskränkta färjekriget i närsjöfarten i Östersjön och Kattegatt har troligen
inte heller saknat betydelse för erfarenheters vinnande"
(SvD 22/9 1965 s. 16).
Inom reklamspråket möter ibland anglicismer som kan
bero på en strävan efter att bevara en enhetlig världsvid
"image" i en annonskampanj eller på ett varuomslag.
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"AJAX ALLRENGÖRING gör rent som en vit tornado med ammoniak plus" står det på Colgate-Palmolives plastflaskor. Ordet tornado är inte helt okänt i svenskan, men
dess betydelseinnehåll torde vara mycket vagt för de flesta
svenskar...... som en vit virvelstorm" skulle slå bättre!
1 det följande trycker jag slutligen av tre versioner av
samma annonstext. De kan tjäna som övningsmaterial för
studiet av engelsk-svensk interferens. Förbättringarna i den
andra svenska versionen beror på att jag skrev till Financial
Times, sedan jag hade sett den första versionen. jag bad om
den engelska förlagan under hänvisning till att jag ville studera källan till anglicismerna i den svenska texten.
A recent independent survey proved that more of Europe's top
businessmen read the Financial Times than any other comparable
publication.
In fact 39 % of Europe's top executives and 88 % of Britain's are
regular readers of the paper.
If these are the men that you want to influence contact: Adrian
Secker, Foreign Manager, Room XXX, The Financial Times, Bracken House, 10 Cannon Street, London EC4, for full details of the
survey and advertising rates (Financial Times 30/10 1968).
En oavhängig undersökning som tog plats nyligen visade att de
flesta av de ledande affärsmännen i Europa läser hellre the Financial
Times än någon annan jämförbar publikation.
Det visade sig att 39 % av direktörerna i Europa och 88 % av
Storbritanniens läser the Financial Times regelbundet.
Kanske Ni skulle vilja påverka dessa män. Skriv då gärna till:
Adrian Secker, Foreign Manager, Room 53A, The Financial Times,
Bracken House, 10 Cannon Street, London, E.C.4, så att vi kan
sända Er denna undersökning och reklampriser (DN 20/11 1968
s. 22).
En objektiv undersökning som gjordes nyligen visade, att de flesta
av de ledande affärsmännen i Europa hellre läser The Financial
Times än någon annan jämförbar tidning.
Fakta är att 39 % av direktörerna i Europa och 88 % av direktörerna i Storbritannien läser The Financial Times regelbundet.
Skulle Ni vilja påverka dessa män? Skriv då gärna till: Adrian
Secker, Foreign Manager, Room 53A, The Financial Times, Bracken House, 10 Cannon Street, London E.C.4, så sänder vi alla upp-

83

gifter om ovannämnda undersökningar och våra annonspriser (DN
6/12 1968 s. 33).

Min inställning till det amerikansk-engelska världsspråkets
inflytande på svenskan och till språkblandning i princip har
jag deklarerat i två andra sammanhang (1967 s. 99-101
och 1968: 3 s. 9 f.). Vid interferenser mellan två språk bör
man skilja mellan tillfälliga påverkningar som enbart avser
språkbruket (la parole el. performance) och bestående förändringar som drabbar språkbyggnaden (la langue el. competence). Jag utgår ifrån värderingen att svenskan är bra
att ha kvar som Sveriges nationalspråk. Vid dess sida bör
vi räkna med minst ett mellanfolkligt överspråk. Men det
förhållandet behöver inte nödvändigtvis leda till språkblandning. Se numera också britten Anthony Sampsons friska
synpunkter på språkproblernen i det nutida Europa i "The
New Europeans" (1968 s. 260-273).
Under slutet av 1700-talet dominerade franskan i Sverige.
Fransk-klassicismens förgrundsgestalter behärskade den tidens överspråk men skrev ändå ren och vacker svenska. 1
vår tid utgör författaren Eyvind Johnsson och samhällsvetaren Torgny T. Segerstedt representanter för det kulturskikt som har berikat vår litteratur och vetenskap tack vare
(bl. a.) inflytande från det engelskspråkiga kulturområdet.
De behärskar engelskan men skriver en föredömligt ren och
klar svenska. Språkblandning vittnar inte om god behärsning av två språk snarare om motsatsen.
Enligt Sigmund Skard (1964 s. 31) har Danmark av de
tre nordiska grannländerna hunnit längst i fråga om att ta
upp engelsk-amerikanska lånord. Därnäst kommer Norge och
sist Sverige. Världsspråkets dominans får i en värld med fri
internationell företagsamhet betydligt större konsekvenser
än man först anar. 1 Norge gavs 111 skönlitterära verk ut
år 1913, antalet växte till 136 år 1938 men minskade till 86
år 1963. Motsvarande siffror för enbart romaner och noveller var 76, 85 och 51 (Wizelius 1969 s. 4). Orsaken till den
negativa utvecklingen efter andra världskriget är utan tvivel
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att söka i den växande importen av engelskspråkig skönlit-.
teratur av växlande kvalitet. Mot den bakgrunden instiftades
1964 en norsk kulturfond som bland annat "köper 1 000
exemplar av varje ny norsk skönlitterär bok och gratis ställer dem - inbundna och utlåningskiara
till folkbibliotekens förfogande" (Wizelius).
För Sveriges del föreligger endast statistik från efterkrigsåren. Den visar till skillnad från de norska siffrorna en
jämnt stigande trend. År 1953 utgavs i vårt land 551 nya
skönlitterära verk på svenska, antalet växte till 868 år 1961
och till 1 083 år 1968. Av dessa utgåvor utgjordes 231 resp.
465 och 583 av översättningar.
Problemet om svenskans internationalisering ingår som en
tråd i den stora härvan av nutida värderingar. Men det har
också en rent lingvistisk aspekt, som dels kan påverka värderingen och dels måste beaktas när värderingen är gjord.
De djupa rötterna
En sång till modersmålets pris
är det icke på modet att sjunga.
Vi går vilse i London, Moskva och Paris.
Dock fungerar ej själen på annat vis
än det vis som vi lärde som unga.
På innerlig insikt är tillvaron snål.
Kan vi lära oss engelska? Nej.
Vi är tvungna att älska vårt modersmål
om vi så vill eller ej.

il
(DN 13/3 1969)

Betydligt allvarligare än det svenska nationalspråkets ställning i Sverige eller Finland inför ett övermäktigt världsspråk
är situationen för ett minoritetsspråk eller folkspråk, som
kommer till användning i ett lands massmedier men saknar
stöd av dess officiella språkpolitik och av auktoritativa språkvårdsinstitutioner. Detta är i viss utsträckning fallet med

guarani i Paraguay och med svenskan i Förenta Staterna,
och det tycks i hög grad gälla om finskan i Sverige. 1 det
sistnämnda fallet är det inte längre frågan om enbart enstaka lexikaliska och grammatiska interferenser, betingade
av den dominerande svenskan, utan om allmän osäkerhet
och vanvård. Finskan misshandlas ofta i svenska publikationer, skriver Sulo Huovinen (1970 s. 2): ". . . en viktig
information om ett nytt avtal vid en av våra större inclustrier presenteras på en bitvis obegriplig rotvälska. - - Man måste... tillse att möjligheter.., skapas för en aktiv
finsk språkvård. Den i Sverige brukade finskan får inte avlägsna sig från den i Finland gängse språkformen."

14. Språkexpiosionen

Enligt den moderna generativa teorin är människospråket
en biologisk och psykologisk företeelse. Själva språkförmågan finns nedärvd i människogenerna och det särskilda språket utlöses och utvecklas sedan hos barnen av den naturliga
språkmiljön, ungefär som bävrar lär sig att bygga dammar
och hus. Grammatiken är ingen torr paragrafbok utan ett
friskt källsprång av skiftande möjligheter som människan behärskar i sitt modersmål utan att själv veta hur det går till.
Tack vare den kan hon vid behov alltid säga nya aldrig
förut hörda meningar. Lingvistikens viktigaste uppgift är
att förklara hur detta biologiska och psykologiska under fungerar.
Mot denna daggfriska paradisvision står likväl den moderna kommunikationsteknikens hastiga utveckling, som nu
på tröskeln av 1970-talet har lett oss fram till en informationsexpiosion och en språkexpiosion (jfr Allén 1969 s. 7).
Språkliga meddelanden massreproduceras auditivt och visuellt, förvanskas, tjatas om och stereotypiseras i en aldrig
sinande ström. Visst pratar vi alltjämt med varandra, liksom vi alltjämt går över gatan, om än bullerstörda. Men den
naturliga kommunikationen ter sig i bägge fallen bara som
en första länk i dc långa kedjor som binder samman den
moderna civilisationen .611
Den generativa teorin stannar vid det naturliga och primära talspråket. Till synnervernas förmedling av neonljusens flimrande grafem räcker den inte. Inte heller till det
system av positionella distinktiva faktorer som utlöser skrivmaskinsfingrarnas hastiga spel på tangentbordet. Men på
andra sidan om dessa och liknande processer möter i stället den kvantitativa lingvistiken och kommunikationsteorin.
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Den motsättning som vi här skönjcr delar lingvistiken med
de humanistiska beteendevetenskaperna i vår tid: motsättningen mellan dem som strukturerar och dem som kvantiterar. En språkteori som vill räcka till för människospråket
såsom det lever i dag måste emellertid bygga bro över gapet
mellan språket som ett biologiskt och psykologiskt fenomen
och språket som en teknisk och social företeelse.
1 den här boken har jag velat peka på några vägar för
en språkvetenskap i massmediernas värld. Hur den stora
sammanhängande teorin bör utformas lämnar jag åt framtiden. Men jag är övertygad om att lösningen måste ligga
i en utvidgning av den nuvarande snäva generativa språkuppfattningen med en språksociologisk och en kvantitativ
dimension.

J'fo ter

Motsvarande gäller om ordet (mass)medium som sammansättningsled. Det bör heta massmedie forskning hellre än massmediafovikning. Se t. e. Allén 1968.
2

Den termen används t. ex. av Carl 1. Hovland i Steinberg 1966
s. 447 och av George A. Miller 1963 (1951) s. 263. Den svenska
termen inasskommunikationsmedel tycks annars närmast förutsätta
eng. inedia of mass communicatioii.

Jfr SAOB K 2022 resp. 2020, samt tåg- och båttidtahellstiteln
Sveriges kommunikationer sedan 1867.
Se en engelsk-svensk ordbok el. The Concise Oxford Dictionary;
jfr också Storbritanniens the Ministry of Transport med sv. komrnunikationsdepartementet.
Definitionen ansluter sig i huvudsak till Gerhard Maletzke, Psychologie der Massenkommunikation, 1963, s. 32. För andra förslag
till definitioner se idem s. 32 f., Nowak 1963 s. 12 f., Hertzler
1965 s. 474, Nowak m. fl. 1966 s. 7, Lundberg & Hultén 1968
s. 30 f. Om innebörden i "meddelanden" se nedan vid not 13.
Så Hertzler 1965 s. 474 och 482 samt E. Freidson, S. W. Head
och C. R. Wright enl. citaten hos Maletzke 1963 s. 33. Se också
Lundberg & Hultén 1968 s. 30.
Jfr Nowak m. fl. 1966 s. 45. Annorlunda men inte övertygande
Maletzke 1963 s. 76 f.
Maletzke 1963 s. 33 f. Samlingsverket "Mass Media and Communication", utg. av Steinberg 1966, behandlar bl. a. böcker men
inte ljudskivor och ljudband.
Jfr att Nowaks bibliografi, 1963 s. 57, bl. a. förtecknar en "affischundersökning".

we

Andra förekommande benämningar är kommunikator el. källa,
innehåll el. signal, medium el. tekniskt hjälpmedel resp. recipient.
Se vidare Maletzke 1963 s. 35 ff.

10

11 Se
12

t. ex. Maletzke 1963 s. 43 ff. och Nowak 1963 s. 15.

Jfr Dahlstedt Nysv. St. 1965 s. 164 f.

13

Se t. ex. Maletzke 1963 s. 53 och Nowak m. fl. 1966 s. 38 ff.
Även om termen kommunikation ofta definieras med denna begränsning, såsom hos Cherry 1966 (1957) s. 4 f., 221 och 305 och
i somliga av definitionerna citerade av Maletzke a. a. s. 17, kan vi
uppenbarligen inte utesluta överförandet av ren avbildad verklighet
från masskommunikationen; jfr Maletzke s. 160.

14

Nowaks bibliografi 1963 upptar inga lingvistiska eller stilistiska
arbeten om massmediespråk, t. ex. språket i tidningarna. 1 Maletzke 1963 s. 158 f. och 201 ägnas dock korta avsnitt och i det
fyrtio sidor långa kapitlet "Mass Communication, Language and
Society" hos Hertzler 1965 s. 478 ff. två sidor åt språket i lingvistisk mening. Wendell Johnsons uppsats "Words and Not-Words"
i Steinberg 1966 s. 28-43 utgör en introduktion till semantiken
men handlar inte - trots titeln - om utomspråklig masskommnunikation.

Jfr Miller 1963 (1951) s. 41, Cherry 1966 (1957) s.9, Malmberg
1967 (1963) s. 31.

'5

' 1 den undersökning av tidningsspråk som pågår vid Stockholms
universitet har materialet delats i följande genrer: ledare, kulturartiklar, allmänna inrikesreportage, utlandsreportage, kåserier och
sportartiklar. Se Grahn 1965 s. 4. 1 den datamaskinella undersökning av ordfrekvenser i modern tidningssvenska som utförs i Göteborg fördelas vokabulären mellan sex innehållskategorier: naturvetenskap med tillämpningar, kulturvetenskap med tillämpningar,
politik och samhällsfrågor, näringsliv och samfärdsel, människa och
miljö, konstnärlig verksamhet. Se Gellerstam 1969 s. 8 eller Allén
& Tavenius 1970 s. 40.
17

Hertzler 1965 s. 478.

18

Maletzke 1963 s. 77 anser däremot att mediet är en konstant
faktor, fastän sändare och mottagare har en viss valfrihet i fråga
om medium.
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19

Språk 1 böcker har också studerats från massmediesynpunkt. Jfr
kap. 9. Däremot är etermediernas språk föga utforskat.

20

Om rubrikspråk se förutom Åkermalm 1962 också Dahlstedt
1965 s. 142 ff. med hänv. i not 3, Conon 1966 och (om "slussen")
Åkermalm 1967 s. 65.

21 Valet

av citerade tidningar i fortsättningen innebär ingen språklig värdering av tidningarna. Det beror uteslutande på förf:s läsning vid de ifrågavarande tillfällena.

22

Se t. ex. Söderbergh 1967 s. 90 f.

23

Se vidare K. G. Ljunggren i Nordiska språkfrågor 1963-65 s. 85
och samma publikation s. 205 och 217.

24

Om idrottsspråket i pressen se senast Nerman 1968.

Att medvetenheten om den enstaka individen som mottagare bör
påverka sändarens språk betonades av programdirektör Håkan
Unsgaard i debatt på Språkvårdsnämndens årsmöte 24/3 1969.

25

26 Jfr också den militära kommandotonen, piskrappen i meningssluten, som hos somliga yrkesmilitärer har spritt sig till föredragsoch samtalsspråket.
27

Jfr Loman (1968:4) s. 3. Talspråksstudierna i Holm 1967 ägnas
inte åt massmediespråket. Relevans i vårt sammanhang har likväl
Eva Gårdings bidrag "Prosodiska drag i spontant och uppläst tal".

28

Se Hertzler 1965 s. 479 och Wessén 1965 s. 106 och 125 f.

29

Skard 1964 s. 87 och 93.

30

1nynorsk översättning i Hellevik & Lundeby 1964 s. 220.

' Enl. Herbert Hyman i Pye 1963 s. 143 f. resp. Rubin 1968 s.
59 f. passim.
32

Se t. ex. Engdahl 1962, Grahn 1965, Danell 1962, Dahlstedt
1959 s. 108 f. och 139 f. passim, Ståhle 1970, Sommerfelt i Malmberg 1968 s. 491 f.

33

EnJ. uppgift av direktör Jan-Otto Modig i TT.
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Reklam skulle liksom j och k också kunna avskiljas som ett eget
ämnesområde på emotiva grunder.
15

Dahlstedt 1964 s. 67. Jfr Lahov 1966 s. 1-8 passim.

1 Steinberg 1966 s. 438. Se också Maletzke 1963 s. 24 ff., Hertzler 1965 s. 477 f. och 485, Lundberg & Hultén 1968 s. 17 f., 27
och 334 ff.
Se Nowak 1963 s. 34, Maletzke 1963 s. 79 ff., Klapper 1966
s. 108 f., Nowak m. fl. 1966 s. 216 f.
Se Dahlstedt 1964 och Somrnerfelt "Phonetics and sociology" i
Malmberg 1968 s. 490 ff.
° 1 ett tv-reportage från Lunde i Ådalen hösten 1968 gav en
kvinnlig gymnasist i Kramfors ett likadant svar i samma språkart
på samma fråga.
40

Burträskmålet intar en viktig plats i svensk ljudhistorisk forskning tack vare Johan Vaifrid Lindgrens "Burträskmålets grammatik" (1890-1919).
41

Jfr Nowak m. fl. 1966 s. 220 f.

42 Lundberg & Hultén 1968 s. 320 efter D. Horton & R. R. Wohi
i Psychiatry 19 (1956). Se också Maletzke 1963 s. 120.
43

Annons i tidningen Vi 1969: 8 baksidan: "Gör som kändisarna
i TV. Läs vid Hermods! Många av dem du ser i TV-rutan läser
vid Hermods. Det gäller både producenter, scriptor och hallåor.
Sak samma är det också för dem som brukar medverka i programmen." Därefter hänvisar annonsen med namn till kända frågesportvinnare, popsångare och idrottsmän. Jfr också cigarrettreklamsslagordet "Känt folk röker Kent".
41

I-lertzler menar detsamma 1965 s. 481.

as Idén är hämtad från Claes Witting "Methoden zur Erforschung

einer Sprachgemeinschaft" i Schmitt 1968 s. 881 f.
46 Om tv-språkets inflytande på barnens språk se Maletzke 1963
s. 201 med hänv.

17

Se härom t. ex. Haugen 1968 s. 3 ff. och Tauli 1968 s. 15 ff.

För andra liknande definitioner av språkvård se Ljunggren 1953
sp. 91, Haugen 1967 s. 141 och Tauli 1968 s. 27. Se vidare om principer för modern språkvård Oftedal i Hellevik & Lundchy 1964
s. 255 ff., Teleman 1965 s. 156 ff., Marc-Wogau i Allén m. fl. 1967
s. 9 ff., Dahlstedt ibidem s. 93 ff. och Allén 1968.
För uppgifterna om Centralen tackar jag min bror akustikern
civilingenjör Stellan Dahlstedt. Se vidare Gunnar Fant, De tekniska medierna och språket, i Allén m. fl. 1967 s. 60 ff.

49

50

Jfr att Léon Warnant, Dictionnaire de la prononciation franaise,
1968, redovisar uttalsalternativ på tre nivåer, "en indiquant entre
parentlises les éléments dont on doit toujours tenir compte dans la
diction des vers réguliers, dont on peut te air compte dans le parler
de la conversation soignée, la lecture et le discours de ton soutenu,
et qu'on omet souvent dans le parler de la conversation courante,
tout comme en indiquant les variations de timbre vocalique qui
peuvent distinguer un niveau de franais d'un autre moins élevé"
(s. VII f.). Daniel Jones' bekanta Pronouncing Dictionary redovisar talrika uttalsvarianter, men systematiserar dem inte i väl definierade nivåer som Warnant.
Se härom Gösta Bergman, Provinsialismer, 1959, som likväl i
mindre mån berör uttalet. Vidare Bergman 1941 och 1951, Ingers
1950, Ahibäck 1956, Molde 1969 samt de stadsspråksmonografier
som ingår i Skrifter utg. av nämnden för svensk språkvård.
51

52

Se härom meningsutbytet mellan Elert 1968 s. 12 f. och Molde
1969 s. 12 ff. på den ena sidan och Dahlstedt 1968 PM s. 6 f. på
den andra.
Zachrisson 1965 s. 131-141, 166 ff. passim, jfr s. 40. Se också
Björnsson 1968 s. 14 f. och 177 ff.
' Om grafematik och språkvård jfr vidare Ray 1963 s. 24 ff., Dahlstedt 1965 s. 74 f. och Allén i Allén m. fl. 1967 s. 76 ff.
Se Zachrisson 1965 s. 24ff. och Miller 1963 s. 131 ff.
Citerat efter Grahn 1965 s. 5 jfr ett nyare exempel ur DN 1961
ovan s. 23 f. Om syntaktisk komplexitet och hegriplighet se även
Teleman i Allén m. fl. 1967 s. 49ff. med hänv. i not 12.
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57

Det schweiziska exemplet och Öbmans ovannämnda artikel handlar i första hand om begriplighet i talspråk. 1 England har man
undersökt "the intelligibility of broadcast talks"; se Maletzke 1963
s. 159. Jfr även Schlesinger 1968 s. 158 med hänvisningar.
Denna synpunkt hävdade förf, första gången 1961 i den artikel
"Modersmålet i maskinåldern", som blev startpunkten för en särskild universitetsutbildningslinje i svenska för blivande anställda i
massmedier, reklaxnskribenter o. dyl.
° Se härom Teleman och Dahlstedt i Allén m. fl. 1967 s. 31ff.
resp. 103 ff.
60

Också fonetiskt Står de två här behandlade termerna varandra
mycket nära. De kan med andra ord betecknas som ett slags paromofoner. På grund av uttryckens längd reduceras nämligen fonemen
i de särskiljande mellanleden -vete?z- och -kun- i löpande tal lätt
till en följd av otydliga språkljud, som t. ex. i bägge fallen enbart
kännetecknas av de distinktiva faktorerna klusil (avbruten), följd
av vokalisk, följd av nasal.
61

Med årtalen avses äldsta kända belägg i Sv. Akademiens Ordboks
arkiv. 1 det följande resonemanget bortses från finare betydelsedistinktioner hos termerna för datamaskin; delvis är dessa helt enkelt betingade av den tekniska utvecklingen och i varje fall torde
de inte vara relevanta utanför fackspråket.
62

Jfr härom Dahlstedt 1967 s. 100 f. Olika synpunkter på nybildningen dator framförs av Karlgrcn 1969, Jäderlund 1969 och
Selander 1969. Jfr också Nordiska språkfrågor 1966 och 1967 s. 82.

63

Jfr Johannisson 1958 s. 20 ff.

04

Språket i lagar och andra förf attningar 1967.

" Siffrorna ur Kungl. Bibliotekets årsberättelse för år 1953 resp.
Svensk hokförteckning för åren 1961 och 1968.
° Se vidare Benoit Mandelbrot 1968 s. 46: "Qu'est-ce donc que la
linguistique? La réponse is cette question a perdu ces derniers temps
- - ce sont ces
la clarté qu'elle paraissait autrefois avoir.
problkmes teclinologiques qui, hier encore insouponnés ou jugés
dépourvus d'importance, deviennent soudain si urgents qu'ils herasent toutes les barrires traditionnelles entre les disciplines, méme
celles devant lesquelles la simple curiosité intellectuelle avait pris
l'habitude de s'incliner poliment."
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= Modersmålslärarnas förening. Årsskrift.
= Nysvenska studier
= Svenska Dagbladet
= Upsala Nya Tidning

Skrfler utgivna av J'/äinnden för svensk
spra°kva°rd

Carl Sigfrid Lindstam, Nordisk rättstavning. 1946. Slutsåld.
Gösta Bergman, Särsvenskt och sainnordiskt. 1946. Slutsåld.
Erik Wellander, Vi gå eller vi går? 1947. Slutsåld.
Skrivregler. Femte uppl. 1965.
Gösta Bergman, Aktuella språkvårdsfrågor. 1948. Slutsåld.
Uttalsordlista. Tredje uppl. 1965.
Ingemar Ingers, Sydsvenskt riksspråk. 1950. Slutsåld.

Pelle Holm, Nytt och gammalt i Svenska Akademiens ordlista.
1951. Slutsåld.
John Wennerberg, Teknikens språkvårdsfrågor. 1952. Slutsåld.
Elias Wessén, Tradition och förnyelse inom språket. Andra
tryckn. 1963.
Språkvård. Redogörelser och studier utgivna till språkvårdsnämndens tioårsdag 1954.
Elias Wessén, Om det tyska inflytandet på svenskt språk under
medeltiden. Tredje uppl. 1967.
Johannes Lindblom, Om språket i den svenska bibelöversättningen av 1917. 1955. Slutsåld.
Jöran Sahigren och Gösta Bergman, Svenska ortnamn med uttalsuppgifter. Andra uppl. 1968.
Olav Ahibäck, Svenskan i Finland. 1956. Slutsåld.
Nordiska sprdkfrågor 1955. 1956.
Ingemar Ingers, Språket i Lund (Svenskt riksspråk i regionala
skiftningar 1). Andra uppl. 1970.
Elias Wessén, Språkriktighet och stil. Andra uppl. 1960.
Bertil Björseth, Göteborgsspråket (Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 2). 1958.
Nordiska språkf rågor 1956. 1957. Slutsåld.
Nordiska språk! rågor 1957 och 1958. 1959.
Björn Kjellin, Kan våra myndigheters språk mnoderniseras?
1960.
Rolf Hillman, Språkvården och skolan. 1961.
Nordiska språkfrågor 1959 och 1960. 1961.
Torsten Bucht, Språket i Härnösand (Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 3). Andra uppl. 1970.
Gösta Bergman, Rätt och fel i språket. Tredje tryckrs. 1970.
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Markusevangeliet. Ny översättning med anmärkningar av Johannes Lindbiom. 1963.
Nordiska språkfrågor 1961 och 1962. 1963. Slutsåld.
Roland Otterbjörk, Svenska förnamn. Andra uppi. 1970.
Erik Wellander, Språk och språkvård. 1964.
Profeten Jesaja. Ny översättning med anmärkningar av Johanoas Lindblom. 1965. Slutsåld.
Sven Ekbo och Bengt Loman, Vägledning till Svenska Akademiens ordbok. 1965.
Nordiska språkfrågor 1963-1965. 1966.
Ragnhild Söderbergh, Svensk ordbildning. 1967.
Nordiska språkfrågor 1966 och 1967. 1968.
Nils Hänninger, Nämnden för svensk språkvård 1944-1969.
1969.
Bertil Molde och Carl Ivar Ståhle, 1900-talssvenska. 1970.
Ryska namn. Samnordiska stavningsregler. Namnlista. 1970
Turistord i Norden. 1970.
Carl Ivar Ståhle, Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 1900-tal.
1970.
Karl-Hampus Dahlstedt, Massmedierna och språket. 1970.
Rolf Hillman, Svensk prosastil under 1700-talet. 1970.
Språk i Norden 1970. Årsskrift för de nordiska språknämndcrna. 1970.
Studier i dagens svenska (red. B. Molde). 1970.

Ordböcker
Dansk-svensk ordbok. Utarbetad av Bertil Molde under medverkan
av Niels Ferlov. Andra uppi. 1968.
Våra ord, deras uttal och ursprung. Kortfattad ctyrnologisk ordbok av Elias Wessén. Andra uppi. 1970.
Svensk handord bok. Konstruktioner och fraseologi. Under redaktion
av Ture Johannisson och K. G. Ljunggren. 1966.
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1 den allmänna debatten om massmedierna och deras betydelse har
man ofta förbisett språkets centrala roll. Och ändå sker nästan
all masskommunikation med språkliga medel.
Kari-Hainpus Dahlstedt, professor i allmän språkvetenskap i Umeå,
ger här den första utförliga beskrivningen på svenska om vad som
kännetecknar språket i massmedierna och vilka krav som kan ställas
på detta språk. Han behandlar också den viktiga frågan om
massmediespråkets inverkan på det allmänna språkbruket och på
den enskilda människans språk.

Boken vänder sig till var och en som intresserar sig för masskommunikation och till var och en som intresserar sig för modern
svenska.
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