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Språket och samhället 

Av Els Oksaar 

Till de drag som kännetecknar utvecklingen 
inom efterkrigslingvistiken hör utan tvivel 
dess tvärvetenskapliga orientering. Informa-
tionsteorin, för att bara ge ett exempel, har 
inte enbart försett den matematisk-logiska 
sidan av lingvistiken med nya impulser utan 
också den psykologiska, som bl. a. är intres-
serad av relationerna mellan sändaren och 
mottagaren i en kommunikationsprocess. 
Denna riktning å sin sida arbetar fruktbart 
med matematiska modeller. Emellertid tycks 
samarbetet mellan lingvister och sociologer 
ännu inte vara tillräckligt produktivt. Dess 
fruktbarhet kan inte ifrågasättas, eftersom 
enbart lingvistiska och psykologiska metoder 
inte är tillräckliga för undersökningar av 
språkets alla funktioner. Inte sällan står här 
alltför ringa insikter i varandras metodik i 
vägen. De sociala strukturerna och proces-
serna är i regel mera invecklade än ling-
vister har insett och sociologerna underskat-
tar ofta den komplexa arten av det tecken-
system som språket utgör. 

För förståelsen av ett språk är det emel-
lertid synnerligen viktigt att man känner till 
gruppens sociala verklighet. Språket är ju 
denna grupps uttrycks- och kommunikations-
medel och tjänar först och främst denna ge-
menskaps olika behov. T. ex. arbetstidsför-
kortningen och lediga lördagar har direkt 
lett till att vi nu har betydligt flera samman-
sättningar med fritid som första led än förut; 
nya ord som fritidspolitik och fritidsutred-
ning visar tydligt att samtidigt nya samhälls-
problem kan uppstå. Det vanligaste är att 
nya ord kommer in i språket därför att nya 
begrepp skall uttryckas. Men också det mot-
satta kan inträffa - ehuru inte så ofta - 
dvs, att nya ord kan uppstå eller gamla ord 
åter införlivas med språket, när »saken» för-
svinner. Ett sådant fenomen kan vi bara för-
stå med hjälp av den sociala verkligheten. 
Folklivsforskningen kan ge många bevis för 
att i den tid som för många grupper innebär 
social rörlighet och hemlöshet deras språk 
kan uppleva en inflation av så kallade Hej- 
matvokabeln. 	Inte enbart ordförrådet kan 
anpassas till förändrade behov. Det estniska 
språkets nästan revolutionerande förändring 
efter det första världskriget, det unika ska-
pandet inte enbart av nya stammar för var-
dagsord utan också resoluta förändringar i 
morfologin och syntaxen kan bara förstås mot 

bakgrund av förändringar i den sociala 
strukturen.' 

Trots att språket av olika sociala skolor 
anses som »socialt index för yrke, religion 
och klass» eller som »symbol för familj, klass, 
status och hemort»2, har det närmare sam-
bandet och växelverkan mellan den sociala 
och den språkliga strukturen ännu alltför 
litet blivit föremål för undersökningar. 

Språket som kommunikations-
medel 

Låt oss betrakta språket som ett system av 
tecken med hjälp av vilka det är möjligt att 
inom en grupp hänvisa till olika sakförhål-
landen och processer och åstadkomma kom-
munikation mellan gruppmedlemmarna. Ut-
märkande för språket är att det är ett in-
stitutionellt instrument och således förutsät-
ter likformiga beteenden. Därmed menas att 
gruppmedlemmarna måste acceptera de 
språkliga beteendereglerna som giltiga för 
dem om instrumentet skall fylla sin funk-
tion. Avvikelser i uttal och i grammatik 
utjämnas oftast av satssammanhanget; all-
varligare är semantiska avvikelser, som kan 
ge helt felaktig information. 

Låt oss betrakta samhället som ett so-
cialt system. Som ett system av socialt 
beteende i form av interaktion mellan flera 
individer. Utmärkande för samhället är att 
det äger sociala institutioner. Dessa definie-
ras av Allardt som »av sociala normer och 
rollförväntningar reglerade likformiga be-
teenden».3  Bland sådana sociala institutioner 
bör i första hand nämnas familjen. Men 
också produktionen och belöning av presta-
tion regleras institutionellt; resultatet är ar-
betsfördelning och uppkomst av samhälls-
klasser. Det finns också politiska och religiösa 
institutioner osv. 

Den sociala interaktionen som bildar grun-
den till socialt beteende och sociala institu-
tioner är i regel språkbunden. Språket gör 
det möjligt för alla andra sociala institu-
tioner att fungera som sådana. Därigenom 
blir språket i samhällslivet också den vik-
tigaste faktorn för social kontroll och socialt 
inflytande. Det blir, för att tala med kyber-
netikerna, till en av de viktigaste styrnings-
niekanismerna, som kan påverka vårt hand-
lande, positivt eller negativt. Redan Cicero 
betonade språkets funktion som övertalnings-
instrument och medel för socialt inflytande. 
Segerstedt (a. a., s. 35) redogör för ett ex-
periment som har gjorts i Amerika och som 



åskådliggör att en grupp beter sig annor-
lunda före och efter att den har blivit in-
formerad om vilken ras några av dess 
medlemmar tillhör. Innan etiketten »Jewish» 
hade tillagts ett antal flickor i en psyko-
metrisk test, var dessa ett acceptabelt val. 
Efter denna lingvistiska identifikation ute-
lämnades de. Det var den språkliga etiketten 
som påverkade beteendet. 

Den empiriska socialforskningen har visat 
att de föreställningar och åsikter som är ut-
bredda beträffande vissa sakförhållanden 
bland medlemmarna i en grupp har ett nära 
samband med deras beteende. Det har fast-
ställts att människornas beteende oftast inte 
riktar sig efter hur någonting i verkligheten 
objektivt sett är, utan efter hur de uppfattar 
det eller hur de tror att det är.4  Liknande 
kan inträffa vid ord. Ett ord som i en viss 
situation bäst fyller sin funktion blir i regel 
valt från en ståndpunkt som sändaren intar 
inför objektet eller med tanke på effekten 
den vill nå genom ordet. Inte från objektet 
självt. T. ex när man på arbetsplatser byter 
ut sjukrum mot hälsorum eller i avtaisför-
handlingar talar om garanterad utfyllnad i 
stället för förutvarande eftersläpnzngskom-
pensation. 1 en tysk tidning talas det om 
zunehmende Vollbeschäftigung på arbets-
marknaden. Vi interpreterar detta yttrande 
som någonting Iositivt. 1 själva verket be-
lyser det ett förhållande som är det mot-
satta: Vollbeschäftigung kan inte tilltag» och 
vad som egentligen uttrycks är abnehinende 
Unterbeschäftigung, som konnotativt ligger 
på ett helt annat plan än det förra uttrycket. 
Undersysselsättning visar klart attityden till 
problemet. Till samma kategori hör när 
man, som i Tyskland, på somliga håll säljer 
entrahmte Frischmilch i stället för Mager-
milch. Av intresse är den lingvistiska tek-
niken för sådana uttryck. Vid t. ex. so-
ziale Randpersönlichkeiten elimineras genom 
grundordet, som har konnotationer till so-
cialt högre stående, medvetet den eventuellt 
inträdande negativa effekten. Jfr underut- 
vecklade länder 	utvecklingsländer. 

Språket som social institution 

Språket är den mest karakteristiska for-
men av mänskligt beteende. Genom språket 
blir inte enbart vår regionala utan också vår 
sociala tillhörighet markerad. Uttal och in-
tonation kan ange detta. Bland de äldsta 
exempel vi känner är Domareboken 12:5-6, 
där det berättas hur det för Jeftas folk var 
möjligt att genom uttalet av ordet schibboleth 

»ax», »ström» avslöja de flyende efraimi-
tema, som inte kunde uttala »ch-ljudet utan 
sade sibboleth. Vilka soeialpsykologiska och 
semantiska följder detta hade bevisar ordets 
betydelseförändring i hebreiskan. Det har 
fått innehållet »prov; igenkänningstecken» 
och blivit ett bevingat ord i många språk. 1 
en liknande funktion använde italienare 
ordet ciceri under upproret mot huset An-
jou 1282 - den s. k. sicilianska aftonsång-
en - för att känna igen fientliga fransmän. 

Inte enbart uttal och prosodiska element 
»grupperar» en människa. Tänk på Bernhard 
Shaws Eliza - hela hennes idiolekt är en 
typisk klassindikator. Också den gamle Jo-
hann Buddenbrook hos Thomas Mann, som 
talar omväxlande högtyska, plattyska och 
franska och gör detta efter ett alldeles speci-
fikt mönster, representerar genom sitt språk-
liga beteende en särskild klass: den av upp-
lysningstiden influeradc patriciern. 

Redan dessa fall för oss till en viktig iakt-
tagelse. 1 sin funktion som kommunikations-
medel förmedlar språket inte enbart in-
formation till mottagaren utan ger också 
samtidigt en viss information om sändaren 
själv. Denna information om sändarens so-
ciala ställning kan samtidigt vara förbunden 
med information om andra mellanmänskliga 
relationer och detta kan i en språkakt t. o. m. 
dominera. T. ex. i tilltalskoden på tyska. 
Vi tilltalar Hans Miiller som är professor. 
Genom skalan (Herr) Professor Miiller - 
Herr Professor - Herr Miiller - Hans och 
Sie - Hans och Du - framstår med all 
tydlighet de olika positionerna i sändarens 
relationer till mottagaren, varvid du är sig-
nalen för mycket stor förtrolighet. 

Språket kan alltså också tjäna som ett 
identifikationsinstrument. Vi vet att det an-
vänds som ett sådant vid autenticitetsfrågor, 
t. ex. författarbestämningar. Jag hänvisar 
här bara till stilanalysen på matematisk-sta-
tistisk basis, som sedan det klassiska arbetet 
av Yule, The Statistical Study of Literary 
Vocabulary, 1944 har utvecklats för be-
skrivningar av forrnalstrukturen. Nya vägar 
för författarbestämningar har den tyska fy-
sikern Fueks gått. Han använder i motsats 
till många andra inte en stilistisk parameter 
utan flera, t. ex. satsens medellängd, medel-
tal stavelser per ord, medellängd av kedjor 
från likstaviga ord och deras entropi5  etc. 

Som instrument för informationsanskaff-
ning är språket bl. a. ett viktigt hjälpmedel 
i marknads- och opinionsundersökningar. 
Dessa har av sociologer bl. a. jämförts med 
broar mellan producenten och konsumenten 
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i vår tids ekonomiskt anonyma värld. Man 
har t. o. m. litet tillspetsat påstått att utan 
marknads- och opinionsundersökningar skul-
le i dag ett företag, ett parti, en regering 
vara så hjälplös som ett flygplan utan radar 
i dimman.6  Dessa och liknande bilder fram-
häver klart marknadsundersökningarnaS vikt 
i samhällslivet. De bygger till stor del på 
intervjuteknik. Att språket vid intervjuer 
fungerar som ett ytterst känsligt instrument 
kan inte nog understrykas. Största omsorg 
måste visas frågornas formulering och hela 
frågeseriens logiska uppbyggnad. Varje 
marknadsundersökare vet att suggestivfrågor 
måste undvikas. Men strängt taget kan ju 
varje fråga bli mer eller mindre suggestiv 
redan såtillvida att den framvisar vissa möj-
ligheter för den som svarar. Känslobetonade 
ord, deras inbördes följd, prestigefrågor kan 
också bidraga till suggestionen. En till synes 
neutral fråga: vilken morgon- eller kvälls-
tidning brukar Ni själv läsa? är redan sug-
gestiv, för den förutsätter att man läser 
någon tidning och kan således som prestige-
fråga locka till oriktiga svar. Frågan om 
intervjuarens beteende och kunskaper är 
också allvarligare än man på somliga håll 
tycks tro. Intervjuaren måste av den sva-
rande få så mycket information som möjligt. 
Men denna ligger inte enbart i det sagda 
eller det skrivna ordet. Vid en muntlig kom-
munikation kan också prosodiken ge den. 
Detta måste också intervjuaren å sin sida 
beakta, för han får inte ge den som svarar 
mer information än som finns inom frågan. 
Tyska lingvister har gjort många undersök-
ningar i samband med marknadsfrågor, där 
enbart ändrad betoning av en viss stavelse 
kunde påverka resultatet. Liknande under-
sökningar har gjorts med varierande sats-
längd och ordföljd. Dessa spelar särskilt hos 
alternativfrågor en avgörande roll. Språket 
är på detta område i samhället av synner-
ligen stor vikt. Inte ens den mest samvets-
grant tillämpade statistiska metodik (t. ex. 
sannolikhetsurval i stället för »kvotsamp-
ung») kan vid marknadsundersökningarna 
hindra att resultatet blir undermåligt: om 
ett sanningsenligt svar inte med säkerhet 
kan nås (prestigefrågor, minnesfrågor, för 
långa frågor etc.), om intervjutekniken är 
felaktig och om det brister vid analys av 
svaren. 

Språket och verkligheten 
Jag nämnde att språket i samhället också 
kan fungera som styrningsmekanism, som 

påverkningsinstrument. För att belysa denna 
sida i språkets väsen skall vi göra några 
språkpsykologiska och språkfilosofiska re-
flexioner. Vi transformerar med hjälp av en 
särskild transformationskod den objektiva 
verkligheten till en språklig verklighet. Des-
sa två verkligheter är inte varandras spegel-
gelbilder. Dels transformeras inte alla egen-
skaper av den objektiva verkligheten, dels 
tillkommer den mänskliga interpretationen.7  
Transformationskoden varierar därför i olika 
samhällen. Det kan ofta ske att olika språk-
liga verkligheter uppstår trots att den objek-
tiva verkligheten är konstant. Ett belysande 
exempel ger släktskapsord i olika språk. Vi 
behöver inte ens gå till de ytterst kompli-
cerade typer som finns hos nord- och syd-
amerikanska indianer eller i det s. k. Ha-
waiisystemet. Det räcker att jämföra sven-
skan och tyskan, där de språkliga verklig-
heterna tydligt avviker från varandra. Ge- 
nom morfar, farfar 	mormor, farmor läm- 
nar den svenska transformationskoden mera 
information om släktskapsrelationen än de 
tyska Grossvater, Grossmutter; den visar näm-
ligen också från vilket håll släktskapen skall 
betraktas. Samma gäller farbror-morbror, 
faster-moster resp. Onkel och Tante. 

Språket är således medlet som skapar vår 
uppfattning om den verklighet som omger 
oss. Man talar i detta sammanhang om den 
världsbild (Wilhelm von Humboldts Welt-
ansicht, Benjamin Lee Whorfs world-view), 
som människan får genom språket och som 
varierar från språk till språk. Genom språ-
ket kan emellertid också nya värderingar bil-
das. Nya benämningar bidrar till att få oss 
att förändra vår syn på en viss »sak». De 
belyser »saken» från en ny sida och är inga-
lunda bara etiketter för ett oförändrat sak-
förhållande. Ett belysande exempel är en-
samstående eller ensam mor som på sistone 
alltmer ersatt ogift mor. Därvid har också 
beteckningarna oäkta eller utomäktenskapliga 
barn trätt tillbaka för barn till ensam mor 
o. dyl. Genom de nya benämningarna har 
blickpunkten flyttats från de moraliska kon-
notationerna till andra perspektiv, bl. a. eko-
nomiska, varvid gränsen till andra grupper 
där familjefar saknas inte längre uttryck 
genom språket: en frånskild mor eller änka 
är också en ensam mor. Jfr uttrycket ensam-
förälder, ensam far.8  Och det är här som 
diskussionen om den s. k. språkrealismen, 
om språkets makt över tanken kommer in i 
bilden. Att den existerar, behöver vi i våra 
tider då propaganda i olika former genom 
en mängd massmedia når oss, inte särskilt 



påpeka. Våra reaktioner för eller mot en 
»sak» är alltid mer eller mindre avhängiga 
av deras beteckning. Det finns emotionellt 
konnotationsfyllda ord som kapitalist och 
diktator. Samma personer kan emellertid ock-
så betecknas som arbetsgivare och statsöver-
huvud vilka är fria från dessa konnota-
tioner. Antal uttrycksmedel man kan välja 
mellan är dock på olika områden inom ett 
språk och i olika språk inte lika. 

Språkets makt över tanken skall emeller-
tid inte förstås så att människan är helt 
fången i språkets en gång givna begrepps-
bildning. Hon kan alltid korrigera bilden 
hon har av den objektiva verkligheten - 
som vi t. ex. såg vid fallet ensam mor. Men 
hon kan inte befria sig från språket, och 
detta är lika med att hon teoretiskt sett all-
tid är utsatt för dess styrningsmekanism. 
Det är bl. a. på grund av dessa omständig-
heter som den språkliga verkligheten i vissa 
sektorer kan avvika från varandra i olika 
språk och språkgrupper. Ord som frihet, 
demokrati, barmhärtighet och deras innehåll 
och olikhet kan inte förstås utan kännedom 
om de sociala strukturer människor lever i. 
Däremot kan skillnaden mellan de språkliga 
transformationerna av verkligheten vara 
mindre när det gäller ord som häst och sten. 

Eftersom språket inte kan isoleras från 
den sociala omgivningen, så inser vi lätt att, 
om vi vill förstå och analysera språkets 
funktioner, det inte räcker med isolerade 
strukturbeskrivningar och den i mångt och 
mycket statiska syn på språket som ling-
vistiken övervägande har visat och ännu på 
somliga håll visar. Man frågar, som t. ex. 
Zabrocki visar, alltmer efter dynamiska 
språkmodeller och således också, hur språ-
ket som helhet fungerar i kommunikatioris-
akten. Språket som energeia, principen som 
Wilhelm von Humboldt för mer än 150 år 
sedan redogjorde för, tycks nu på sextiotalet, 
efter att tidigare huvudsakligen bara ha 
aktiverats av en mindre grupp språkmän, få 
stöd från såväl kybernetiken som den genera-
tiva grammatiken. 

Den generativa grammatiken, som i jäm-
förelse med den klassiska strukturalismen 
onekligen är ett framsteg, arbetar med in-
formant. Den betraktar språket således ute-
slutande från mottagarens sida. Minst lika 
viktigt är det emellertid att göra det med 
sändaren som utgångspunkt. De två parterna 
i kommunikationen är ju språkligt inte järn-
ställda bl. a. uppstår ju för sändaren inget 
homonymiproblem. 	Roman Jakobson ser 
mycket klart var problemet ligger när han 

fordrar: »An insight into the dynamic syn-
chrony of language, involving the space-
time coordinates must replace the traditional 
pattern of arbitrarily restricted static des-
criptions.»9  Han påminner oss återigen om 
att språket inte kan isoleras från mänsklig 
aktivitet när han säger att försök att kon-
struera en språkmodell utan några som helst 
relationer till vare sig talaren eller lyssnaren 
och således att hypostasera en kod avskild 
från aktuell kommunikation »threaten to 
make a scholastic fiction from language».'° 
Applicerat på lexikologin är det således 
mycket viktigt att inte enbart registrera att 
frisör på svenska ofta ersätts med hårkonst-
när, städerska med ekonomibiträde, reklam 
med konsumentupplysning utan också fråga 
varför en individ eller en grupp använder 
det och på vilket sätt mottagaren reagerar. 

Förändringar och samverkan 

För Ferdinand de Saussure liksom för Wil-
helm von Humboldt är språket ett socialt 
fenomen. Att förändringar av tecken har 
ett samband med förändringar av sociala 
system accepteras allmänt sedan Whitneys 
kända iakttagelse (1867) att språkföränd-
ringarna går tillbaka på den talande indi-
videns samverkan med språkgemenskapen. 
Vi finner detta bl. a. påpekat också av 
Bréal, Meillet, de Saussure, Martinet, Glea-
son, för att bara nämna några lingvister. 
Vid undersökningar av språkförändringar 
måste därför alltid övervägas om interlin-
guala orsaker korrelerar med extralinguala. 
Hur kan nu en sådan växelverkan av språket 
och den sociala verkligheten fastställas. Mar-
tinet framhäver att det är mycket svårt att 
fastställa grunder till språkliga förändringar 
om man utgår från förändringar i den so-
ciala strukturen och därigenom uppkomna 
förändringar i kommunikationsbehovet. Det 
skulle vara tillräckligt för lingvisten om han 
är medveten om det utslagsgivande infly-
tande som den sociala strukturen utövar på 
den språkliga." Lingvisten, som vill ha ett 
svar på frågorna varför? och hur? kan knap-
past nöja sig enbart med detta. Svårigheter-
na är naturligtvis stora. Ehuru samverkan 
mellan språket och samhället är obestridlig, 
är det lika klart att språkhistoria och so-
cialhistoria oftast inte går hand i hand. Men 
just här börjar det intressanta! Att finna 
beröringspunkter där detta dock inträffar 
och en passande metod för undersökningen! 
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Svårigheter som Martinet anser vara så stora 
beror, som jag ser saken, på att man i regel 
brukar utgå från språket som helhet, från 
hela språksystemet och likaså från hela sy-
stemet i det sociala livet och då redan i 
början inser det omöjliga. Eller att man 
bara betraktar enstaka isolerade fall. För att 
överbrygga dessa svårigheter bör som ut-
gångspunkt väljas delstrukturer. 

Vi kan t. ex. betrakta arbetslivet. Det för-
ändrade läget på arbetsmarknaden sedan 
femtiotalet, det stigande välståndet i många 
länder å ena sidan och det förändrade språk-
bruket å andra sidan på ett område som 
yrkesbeteckningar, kan motivera en mikro-
strukturundersökning. Förändringar här har 
dessutom försiggått inom en relativt kort tid, 
vilket återigen är en fördel. 

Särskilt efter det andra världskriget kan 
vi iakttaga att den inom språkhistorien åter-
kommande processen av upp- och nedvär-
deringar i många språk koncentrerar sig på 
yrkestermer. Nya uttrycksmedel uppstår på 
grund av de gamla uttryckens otillräcklighet 
huvudsakligen på det konnotativa planet. 
Det är framför allt i serviceyrken detta har 
skett, men tendenserna kan iakttagas också 
på andra områden. Vissa yrkesbeteckningar 
bildar en utvecklingskedja som markant visar 
uppvärderingen av yrket: piga-jungfru-hem-
bitråde-hemassistent-husassistent, i Tyskland 
Magd-Dienstmädchen-Hausgehilf in -Hausan-
gestellte-Hausassistentin. Man fäster sig vid 
att i olika språk bildningar med ord som 
betecknar »hjälp» eller »vårdare» som ett 
led är tämligen frekventa i hushållstjänster: 
hemhjälp, Raumpflegerin. »Hjälp» eller 
»vård» behöver någon som är i underläge 
och således står i beroendeställning. Detta 
skapar i den språkliga verkligheten en helt 
annan relation mellan arbetsgivaren och ar-
betstagaren än övriga uttryck. 

När nu en portvakt kallas - och kallar sig 
själv - fastighetsskötare, när en handels-
resande hellre vill heta representant och ord 
som intendent och disponent ökar i mång-
tydighet, när formgivare i industrin bl. a. 
kallas produktarkitekter, för att bara nämna 
några exempel, så återspeglas här ett stort 
behov av nya beteckningar därför att de 
gamla inte längre fyller sin funktion socialt 
sett. Den nya beteckningen blir oftast ett ord 
med anglosaxisk, och således enligt dagens 
värdering »finare» anknytning. Ett belysan-
de exempel är design, designer för vilka 
formgivning, formgivare som svenska mot-
svarigheter inte har kunnat bli allvarliga 
konkurrenter (här kan emellertid också eko- 

nomiprincipen i språket vara verksam, efter-
som de sistnämnda är längre). En ännu tyd-
ligare bekräftelse på detta ger ordet Dress-
man som vi finner i Tyskland som den 
manliga motsvarigheten till mannekängen. 
Som Carstensen påpekar är ordet präglat av 
den tyska beklädnadsindustrin och bildat 
med engelska morfem. Det fanns varken i 
engelskan eller amerikanskan.12  

Ord med främmande konnotationer är 
emellertid också goda medel för mer eller 
mindre förmildrande effekter genom språ-
ket. Ord som playboy, callgiri, playgiri spe-
lar som socialt influerade eufemistiska stil-
medel en icke oviktig roll i dagens tyska och 
svenska. Eufemismer som social kontroll 
genom språket skulle man också kunna kalla 
fall som Appartementhaus i stället för Bor-
dell på tyska eller när man på engelska talar 
om juvenile delinquents i stället för child 
criminals och i stället för economic depres-
sion använder ord som readjustment, reces-
sion, disinflation. 

Exempel från olika språk visar att upp-
värderingen genom språket griper vida om-
kring i arbetslivet. Ty. Putzfrau > Raum-
pflegerin, Blumenbinder > Florist, Friseurla-
den > Schönheitssalon, Fahrschule > Fahr-
pädagogisches Studio, Fahrstudio. Eng. Hair 
dresser > beautician, barber > tonsorial art-
ist, gardener > landscape architect, jan itor 
> engineer of sanitaiion.13  

Sociologerna förklarar förändringarna i 
den sociala strukturen av vårt samhälle till 
stor del som avhängiga av tekniska fram-
steg. Dessa förorsakar i andra sektorer av 
samhället olika spänningar och anpassnings. 
processer. 1 industrialiserade samhällen har 
yrket och delvis de därmed förenade in-
komsterna blivit den dominerande klass-
indikatorn. Man kan nämligen iakttaga att 
många förut så viktiga klassmärken har bör-
jat försvinna i dagens samhällen. Nämligen: 
börd, klädsel, vanor, bostad, arbetsfunktion, 
som förut i regel uppträdde tillsammans och 
ledde till karakteristiska kombinationer av 
social prestige.14  Enligt Statistiska Central-
byrån finns det inte längre skäl att tala om 
arbetarklassen, medelklassen, överklassen. 
Yrket som prestigefaktor upptar emellertid 
som attitydundersökningar i Sverige, Eng-
land och Tyskland visar en framstående 
ställning i systemet. Varje människa som 
har ett yrke påtar sig därigenom också en 
social roll. Såväl yrkesbeteckningarna som 
beteckningarna för större yrkeskategorier är 
viktiga i detta sammanhang. Också av en 
annan orsak. 1 arbetspolitiska diskussioner 



kan det ofta iakttagas att man använder ut-
tryck som genom den morfosemantiska struk-
turen neutraliserar sociala olikheter och 
knappast ger någon grund till individuella 
reaktioner. Jfr arbetstagare - arbetsgivare, 
som redan genom sin form med arbets- som 
första led i båda orden betydligt avviker 
från proletär 	kapitalist eller arbetare - 
företagare. Viktigt är att arbetstagare om-
fattar både arbetare och tjänstemän. Ännu 
tydligare neutraliserande är uttryck som 
parterna på arbetsmarknaden, ty. Sozial-
partner. Genom Partner i det tyska ordet 
framstår parterna som jämställda och ordet 
ger inte någon anledning till antaganden 
om existerande motsättningar. 

Det vore förhastat om vi vid sådana för-
ändringar enbart skulle se språkliga mani-
pulationer. Det är inte enbart socialpolitiska 
orsaker som här framkallar en ny struktu-
rering av löntagare. Verkligheten har också 
förändrats. 1 det moderna industrisamhället, 
där automationen och rutinarbetet finns så-
väl på fabriker som på kontor och där fack-
liga kollektiv har medlemmar ur alla sam-
hälisskikt, finns det inga reella grunder att 
skilja mellan arbetare och tjänstemän. Men 
arbetslagstiftningen å ena sidan och den 
förutnämnda socialprestigefaktorn å den 
andra bildar här ett stort hinder för en för-
ändring. 1963 ville man i Tyskland på laglig 
väg införa beteckningen Angestellte också 
för Arbeiter men stötte just på nämnda hin- 
der. 	Trots att arbetarnas socialprestige 
hela tiden sedan det första världskriget har 
stigit och trots att många har högre inkom-
ster än tjänstemän, har tjänstemannen dock 
alltjämt en högre prestige. Grunden till det-
ta måste direkt ses i den språkliga uppdel-
ningen av verkligheten, i form av en skala 
där tjänstemannen alltid står högre. Vi måste 
nämligen räkna med en viss stereotyp i vär-
debildningen som överlever många föränd-
ringar i det sociala livet och som språkligt 
är förbunden med alla slags positiva eller 
negativa konnotationer. Yttranden som hon 
ser inte alls ut som en lärarinna eller han 
som professor borde veta visar att män-
niskan förbinder med en viss rollbärare i so-
ciala strukturer alltid också en s. k. image, 
en föreställningsbild som kan bli en felkälla 
i hennes värderingar. 

Betraktar man de nya bildningarna så kan 
man se att deras morfematiska struktur möj-
liggör interpretationer som semantiskt åter-
speglar ett större verkningsfält än tidigare. 
Jfr jungfru - hemassistent, portvakt 	fas- 
tighetsskötare, städerska 	ekonomibiträde. 

Eller visar en större grad av abstraktion:ty. 
Zeitungsfrau, Zeitungsjunge har fått en kon-
kurrent Zeit ungszusteller; officiellt kallas 
Briefträger för Briefzusteller. 

Ur vilka källor kommer dessa nya ut-
tryck? Vem använder dem och i vilka situa-
tioner? Vem är mottagaren? 

Låt oss betrakta det tyska materialet. 
Fackföreningarna har i många fall introdu-
cerat ordet (Hausangestellte var beteck-
ningen för förbundet redan före det första 
världskriget), för spridningen sörjer det offi-
ciella språket och arbetsgivargruppen som 
med hjälp av socialprestige vill värva folk 
i sektorer där det är ont om arbetskraft. 
Detta är grunden varför arbeterskor i som-
liga tyska fabriker kallas Laborantinnen eller 
varför Schweinewärter blir till Schweine-
zuchtgehilfe. Likväl kan också socialpolitiska 
neutralitetssträvanden vara förbundna där-
med: när man annonserar efter lantarbetare 
och säger landwirtschaftlicher Mitarbeiter 
gesucht. De nya bildningarna kan sprida sig 
snabbt över hela marknaden. Nya uttryck 
kan emellertid också uppstå som ironiskt-
skämtsamma bildningar som pekar på det 
förändrade läget i den sociala strukturen. Ett 
utmärkt exempel är Raumpflegerin som har 
uppstått som skämt ca 1955 och redan 1961 
står i den officiella statistiken som veder-
tagen yrkesterm och används flitigt inte en-
bart av arbetsgivaren utan av yrkesutövarna 
själva. Allmänheten intar emellertid fortfa-
rande olika attityder gentemot ordet. 

Hur olika motiv 	sociala och språk- 
liga 	kan inverka på förändringen av en 
gammal yrkesbeteckning framgår av följan-
de fall. När Tyskland för inte så länge sedan 
fick »manliga barnträdgårdslärarinnor» hade 
detta en omstrukturering av hela benäm-
ningsfrågan till följd. Yrkesutövarna hette 
förut Kindergärtnerin och från språkstruk-
turen sett hade beteckningen Kindergärtner 
varit det normala uttrycket för den manliga 
parten. Detta kunde emellertid inte accep-
teras, med motiveringen att termen skulle ge 
en fel bild av yrket. Resultatet var att Km-
dergärtnerin ersattes med Erzieherin och den 
manliga parten blev Erzieher. Viktigt är 
dock att man fick en ny utbildningsplan för 
yrket. Sociala och språkliga förändringar 
står här i kausalsammanhang. 

Sociala och språkliga motiv spelar likaså 
en stor roll när Sjuksköterskeförbundet i 
Sverige förordar en ny icke könsbunden be-
teckning för yrkesutövare: medicinom. Efter-
som det nu finns män i yrket och sjukskö-
tore redan är yrkesterm hoppas man genom 



medicinorn öka rekryteringen till yrket och 
motarbeta könsrollstänkandet.15  

Hur förhåller det sig med kvinnoeman-
cipationen och språket? Till de viktigaste 
sociologiska förvandlingarna i dagens nä-
ringsliv i Europa hör en stor förskjutning i 
fördelningen av yrkesutövare. Allt fler kvin-
nor tar del av olika områden i yrkeslivet. 
De språkliga konsekvenserna av denna som 
Theodor Heuss kallar »den största revolu-
tionen i vårt århundrade» återspeglas också 
i yrkestermer. Medan svenskan och engelskan 
visar en tendens till genusneutrala ord - 
beteckningar av typen lärare uppfattas i re-
gel som sådana; i engelskan är par som 
waiter-waitress, host-hostess sällsynta och en 
kvinnlig författare vill vara author och inte 
out lsoress 	har tyskan en motsatt tendens: 
att beteckna också nya yrken med -in-suffix 
och således göra dem könsbundna. Systemet 
med genuskongruens är emellertid i gung-
ning och ett representativt material visar att 
Minister och Ministerin, Professor och Pro-
fessorin, Rektor och Rektorin som kvinnliga 
yrkesbeteckningar växlar, trots att distribu-
tionen i satsen förblir konstant. Rent språk-
ligt kan detta vara betingat av grundordets 
beskaffenhet (samma gäller svenskan och 
engelskan). Likväl kan också sociologiska 
motiv bidra till systemets nuvarande icke 
stabila läge. Mannens titel har använts 
och används på somliga håll ännu som till-
tal av hans fru: Frau Professor, Frau Se-
nator, ibland kan också -in-former före-
komma i denna funktion; Thomas Mann gör 
oss i Tristan bekant med Magistratsrätin 
Spatz och Pastorin Höhlenrauch. Å ena si-
dan kan denna omständighet påverka sprid-
ningen av de suffixlösa formerna så att de 
gäller också själva den yrkesverksamma 
kvinnan, å andra sidan kan däremot just 
denna omständighet att den icke yrkesverk-
samma får en yrkestitel som tilltal bidra till 
störande homonymi och främja användan-
det av in-suffix. Den enda kvinnliga mi-
nistern i Tyskland har själv uttryckt önske-
mål att bli tilltalad och omtalad som (Frau) 
Ministerin. Enbart suffixformer förekommer 
vid yrken som läkare och lärare: Ärztin, 
Lehrerin. Dessa ord används inte i tilltal. 
Av dessa och liknande fall kan man dra slut-
satsen att den traditionella genuskongruen-
sen är dominerande i vissa sektorer av yrkes-
terminologin. Den sociala expansionen, bl. a. 
av kvinnan i yrkeslivet, har emellertid utan 
tvivel påverkat det tyska tituleringssystemet. 
Mannens titel används allt mindre som till-
tal till hans fru. 

Slutord 

Språket och samhället erbjuder ett stort 
forskningsfält. Det fordras många tvärveten-
skapliga undersökningar för att följa hur 
språket anpassar sig till människans varie-
rande behov och intressen och hur det står i 
växelverkan med samhället. Genom sådana 
undersökningar kommer vi en bit längre på 
vägen till kunskap om det forskningsobjekt 
som hör till de svåraste och intressantaste 

människan. Språket är den primära fak-
torn vid dessa undersökningar. 
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Nordiskt språkmöte 1966 
Av Bertil Molde 

Vid Nordiska rådets möte 1953 uttalades: 
»Nordiska rådet rekommenderar medlems-
staternas regeringar att lämna nationella 
språknämnder det stöd som behövs för öpp-
nande av möjligheter till ett verkligt sam-
arbete dem emellan». Med anledning av den-
na rekommendation anordnades i februari 
1954 i Oslo det första nordiska språkmötet 
mellan representanter för språknämnderna i 
de nordiska länderna. Sedan dess har ett 
nordiskt språkmöte hållits varje år, varvid 
den norska nämnden, den svenska nämnden, 
den danska nämnden och de båda finländska 
nämnderna i tur och ordning stått som vär-
dar. De nordiska språknämndernas samarbete 
har skildrats i en tidigare artikel i Språk-
värd nr 1/1966, s. 8). 

Det trettonde nordiska språkmötet hölls i 
Reykjavik i augusti 1966, och Islenzk mål-
nefnd var för första gången värd vid ett 
sådant möte. Vid Reykjavikmötet behand-
lades framför allt följande ärenden. 

Turisttermer 

Den intensiva turisttrafiken mellan de nor-
diska länderna gör att ett mycket stort antal 
nordbor kommer i kontakt med grannsprå-
kens turistterminologi i vid mening. De nor-
diska språknämnderna har därför funnit det 
motiverat att granska denna terminologi och 
Isröva möjligheterna att öka samstämmig-
heten i termer i framför allt danskan, nors-
kan och svenskan. En lista med omkring 
400 turisttermer, uppställd med de svenska 
orden som uppslagsord och med motsvarig-
heter på danska, norska, isländska och finska 
har sammanställts av professor Gösta Berg-
man, och denna lista diskuterades vid mötet 
i Reykjavik. Ungefär hälften av orden på 
listan är gemensamma för danskan, norskan 
och svenskan, om man bortser från mindre 
olikheter i stavning och ordböjning. Härtill 
kommer många termer som torde vara ome-
delbart förståeliga över de nordiska gränser- 
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na, även om de inte är desamma i de olika 
länderna (t. ex. järnväg: jernbane, restau-
rangvagn: spisevogn). 1 andra fall har t. ex. 
svenskan ett ord, medan danskan och norskan 
har ett annat (t. ex. semester: ferie). Slut-
ligen finns det ett antal fall där de nämnda 
tre språken har var sitt ord för samma sak 
(t. ex. sv. hytt, da. kahyt, no. lugar). 

Vid språkmötet beslöts det att listan skulle 
kompletteras på vissa punkter och att man 
också skulle försöka få med färöiska mot-
svarigheter till de olika orden. Listan kom-
mer sedan att publiceras i en eller annan 
form, som ett hjälpmedel för nordiska tu-
rister på resa i något av grannländerna. Och 
avsikten är också att man skall försöka min-
ska de mera besvärande olikheterna i ter-
minologin - som ett exempel kan nämnas 
att det i varje fall i nordiska sammanhang 
kan vara lämpligt att man avstår från ordet 
semester och försöker använda ferie i stället, 
t. ex. i sammansättningar som ferieby. 

Nordisk släktnamnslista 

Sveriges Radio utarbetade 1965 i samråd 
med Institutet för svensk språkvård en för 
internt bruk avsedd lista med sådana svenska 
släktnamn som kan vålla uttalssvårigheter 
även för svenskar, t. ex. Boivie, Hermelin, 
Leuhusen, Michanek, Rinman, Steuch och 
Vegesack. Vid 1965 års nordiska språkmöte 
i Helsingfors föreslog den finländske profes-
sorn Lars Huldén att de nordiska språk-
nämnderna skulle utarbeta en gemensam lista 
över uttalet av nordiska släktnamn. Vid mö-
tet i Reykjavik beslöts att man skulle försöka 
förverkliga detta förslag, även om det för 
närvarande är svårt för nämnderna i Dan-
mark och Norge att åtaga sig något mera 
tidskrävande arbete i sammanhanget. Listan, 
som kommer att redigeras av docent Bertil 
Molde, kommer att innehålla viktigare dan-
ska, norska och svenska namn, men beträf-
fande finska, isländska och färöiska namn 
kommer man att nöja sig med att ge gene-
rella uttalsanvisningar. 

Kyrillisk skrift 

Principerna för transkription av kyrillisk 
skrift (dvs, särskilt av ryska person- och 
ortnamn) är i vissa avseenden olika 1 de nor-
diska länderna. Språknämnderna har sedan 
länge försökt komma fram till mera enhetliga 
principer (se närmare Nordiska språkfrågor 



derna placerar P på samma plats som i is-
ländskan i isländska ordböcker, ordlistor, 
läroböcker o. d. 

1961-1962, s. 41-63, Skrifter utg. av 
Nämnden för svensk språkvård 28, Oslo 
1963). På alla väsentliga punkter har enig-
het nu uppnåtts mellan nämnderna i Dan-
mark, Norge och Sverige. Resultatet av detta 
arbete kommer att publiceras i en särskild 
skrift under 1967. Litteratur 

Nya ord under efterkrigstiden 

Arbetet med att insamla nya ord från och 
med 1945 pågår (i Danmark har man dock 
valt 1955 som begynnelseår). Undersökning-
en har presenterats tidigare i Språkvård (nr 
2/1965). Principerna för redigeringen av 
materialet diskuterades vid mötet i Reykja-
vik, men några bindande beslut har ännu 
inte fattats - själva excerperingsarbetet kan 
inte vara avslutat i de olika länderna förrän 
tidigast i slutet av 1967. 

Nordiska titlar 

Professor K. G. Ljunggren framlade vid mö-
tet i Reykjavik ett förslag om att de nor-
diska språknämnderna skulle undersöka möj-
ligheterna att få större enhetlighet i fråga 
om nordiska yrkestitlar o. d. Det rådde all-
män enighet om att denna fråga är av be-
tydelse, och vid 1967 års möte mellan de 
nordiska språknämndernas sekreterare kom-
mer man att diskutera hur den lämpligen 
skall angripas. Det beslöts också att man i 
första hand skulle försöka samla material 
rörande det statliga titelsystemet. 

Bokstavsordning 

1 svenskan har bokstaven si sedan århundra-
den varit placerad närmast före ä i alfabetet. 
1 norskan infördes si i stället för äldre aa 
alternativt 1907 och obligatoriskt 1917 bok-
staven placerades sist i alfabetet. År 1948 
infördes si i officiell dansk rättskrivning, men 
först 1955 utfärdades en kungörelse om bok-
stavens plats i alfabetet - den placerades 
sist liksom i Norge. Vid mötet i Reykjavik 
diskuterades möjligheterna att få samma 
placering i alla de nordiska språk som har 
bokstaven si, men man var ense om att någon 
ändring icke kan göras i något av länderna. 

Placeringen av den isländska bokstaven P 
diskuterades också. 1 isländskan placeras P 
efter y och z. Språknämnderna beslöt att 
verka för att man i de övriga nordiska län- 

En svensk fraseologisk ordbok 

Som ett led i Språkvårdsnämndens verksam-
het har en ny ordbok publicerats. Utgiv-
ningen av Svensk handordbok är ett evene-
mang inom svensk lexikografi. Det är första 
gången som ett mera omfattande ordboks-
arbete med tyngdpunkten på fraseologin ut-
ges. På inemot 900 tvåspaltiga sidor ger 
ordboken en myckenhet information om or-
dens kombinationsförhållanden, och priset är 
så lågt som 36 kronor. 

Handordboken, som har undertiteln Kon-
struktioner och fraseologi, ingår i samma 
serie som Svenska Akademiens ordlista över 
svenska språket och Elias Wesséns Våra ord, 
deras uttal och ursprung (med tilläggstiteln 
Kortfattad etymologisk ordbok). Tillsam-
mans täcker dessa lexikon det moderna ord-
förrådets fraseologi, dess stavning, uttal och 
böjning samt dess härledning. De tre verkens 
huvudtitlar - Svensk handordbok, Svenska 
Akademiens ordlista, Våra ord - är emel-
lertid inte utformade så, att täckningsom-
rådena framgår, något som naturligtvis hade 
varit en fördel. 

Att så inte är fallet har en historisk för-
klaring. Ordlistans titel är (i lätt varierad 
form) övertagen från tidigare upplagor. 
Våra ord har sin titel från föregångaren av 
år 1932 med Lars Levander och Elias Wes-
sén som författare. För handordboken gäller 
att dess titel förekommer i det arbetsprogram 
som antogs vid Språkvårdsnämndens konsti-
tuerande sammanträde 1944. Det talas där 
om utarbetande av »en svensk handordbok 
av lämpligt omfång till allmänhetens tjänst». 

Ordboken började planeras 1946 och ar-
betet har pågått sedan 1950. Huvudredak-
törer har varit Ture Johannisson och K. G. 
Ljunggren med Gösta Bergman och från 
1960 Bertil Molde som redaktionssekreterare. 
Förutom de tre förstnämnda har sju manu-
skriptförfattare varit engagerade i arbetet. 

Glimtar ur tillkomsthistorien ges i Gösta 
Bergmans och K. G. Ljunggrens artiklar i 
häfte nr 11 av Språkvårdsnämndens skrift-
serie (Språkvård. Redogörelser och studier 
utg. till språkvårdsnämndens tioårsdag 

11 



1954), i den senares bidrag till Förhand-
lingar vid sammankomst för att dryfta frå-
gor rörande svenskans beskrivning II (Lund 
1964, utg. 1966) och i inledningen till hand-
ordboken. 

Det ursprungliga syftet var vidare än den 
föreliggande ordbokens. Enligt inledningen 
var det tillkomsten av Illustrerad svensk ord-
bok 1955 som ledde till att arbetet koncen-
trerades på fraseologin. Man kan anta att 
också det vid denna tid i det närmaste fär-
digställda synonymlexikonet Ord för ord 
(publicerat 1960) spelade en viss roll. 

Som handordboken nu framträder är den 
nära samordnad med Svenska Akademiens 
ordlista. Uppgifter som finns i denna tas 
inte med i handordboken. När det gäller 
exempelvis uttal och böjning får man alltså 
gå till ordlistan. 1 förhållande till denna är 
vidare ordförrådet reducerat, naturligt nog 
särskilt med avseende på sammansatta sub-
stantiv och adjektiv. Det utrymme som vun-
nits har medgivit en fyllig behandling av de 
medtagna orden. För att ta ett exempel får 
man under intressera bl. a. följande kon-
struktioner: han -ar mig, saken -ar honom, 
det -ade honom att höra, 	ugn för ngt; 
livligt 	sig för ngn el. ngt; -ade inbjudes 
att åhöra föredraget, i -ade kretsar, -ad av 
läsning, han är personligen -ad av el. för 
detta, han är -ad i flera stora industriföre-
tag. 

Också ordspråk och litterära citat upp-
märksammas, liksom citat ur bibel och 
psalmbok. Under uppslagsordet tiga får man 
inte bara tiga med ngt, tiga som muren 
osv, utan också tala är silver, tiga är guld, 
den som tiger han samtycker och Geijers 
Var plåga har sitt skri för sig,1 men hälsan 
tiger still. Klichéartade uttryck registreras 
också: vårt avlånga fosterland (under av-
lång), det stora landet i väster (land 4). 

Material till ordboken har hämtats från 
andra ordböcker och från redaktionens egna 
samlingar. Bland ordböckerna anges Svens-
ka Akademiens ordbok och Olof Öster-
grens Nusvensk ordbok som de flitigast an-
litade. Särskilt framhävs den roll som den 
förstnämnda ordbokens redaktionsexempel 
har spelat. Antalet för handordboken ny-
gjorda språkprov betecknas vidare som myc-
ket stort. 

Ett avsevärt arbete har uppenbarligen 
lagts ned på att ge bruklighetsbeteckningar 
för orden och konstruktionerna. Och det är 
ett stort fält man rör sig på: från det vittra 
genombävas av smärta till det vardagliga  

få kicken, från det kanslispråkliga i anled-
ning av till det provinsiella gnöla över ngt, 
från det ålderdomliga får jag be fru dok-
torinnan sitta ned till det starkt vardagliga 
dra åt helvete! 

Ordboken har också ett normativt syfte. 
För uttryck som bedöms som felaktiga eller 
olämpliga varnas genom »ej», »hellre (än)» 
o. d.: en plats ryktbar el. berömd (ej: be-
ryktad) för sitt vackra läge, leve han! el. 
han leve! (ej: leve honom), det var en verk-
lig begivenhet (hellre: händelse), förstora 
up (hellre enbart: förstora) fotografier. 
Grunderna för bedömningen anges inte i in-
ledningen. Det kan därför vara av intresse 
att ge ytterligare några exempel på godtagna 
och förkastade konstruktioner (de senare i 
förekommande fall inom parentes): han är 
äldre än jag (ej: äldre än mig), ett delvist 
(ej: delvis) erkännande, låt snart höra av 
dig! (ej: hör av dig snart), gå och klippa 
sig, sonen har nu tagit över faderns affär, 
din nya baddräkt är jätte (vardagligt), han 
har en ny bok på gång (vardagligt och pro-
vinsiellt). Alla skulle kanske inte göra exakt 
samma avvägning 	olikheter i ålder och 
bakgrund spelar in. Särskilt för fackmännen 
är detta en stimulans till principdiskussion. 

De onöjaktigheter jag har påträffat är 
snabbt redovisade. Under uppslagsordet 
slaska står det Anders -ar och julen slaskar, 
dvs. Anders slaskar och julen slaskar. Språk-
provet är oförändrat övertaget från artikeln 
braska, där dess utformning är korrekt. Lis-
tan över i ordboken använda förkortningar 
är inte uttömmande. jag har antecknat att 
följande saknas: f. (se accent), högt. (akta 
3), interj. (adjö 1), konst. ( 1 akt 5), prov. 
(abbas), sbst. (allehanda), sport. (rekord), 
V. (2amma). 

Sammanfattningsvis: den omsorgsfulla ge-
nomarbetningen och det bekväma tillrätta-
läggandet av ett rikt stoff gör att Svensk 
handordbok kan väntas bli ett standardverk. 
Som sådant bör det utkomma i någorlunda 
täta upplagor, genomsedda och modifierade 
med hänsyn till utvecklingen inom språket 
och språkvården. 

Sture Allén 
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Rolf Dunås, Lig-avledningar till substan-
tiv i nusvenskan. Akad. avh. Uppsala 
1966. Mit einer Zusammenfassung: Ab-
leitungen auf -hg zu Substantiven im 
heutigen Schwedisch. (Skrifter utg. av 
Institutionen för nord, språk vid Uppsala 
universitet. 14.) Pris Kr. 60:—. 

Den svenska ordbildningsläran är ett i stort 
sett försummat arbetsfält, där ännu mycket 
återstår att göra trots goda insatser av en 
rad forskare: Tamm, A. Noreen, E. Olson, 
Wessén och andra. Vad som nu framför allt 
krävs, är specialundersökningar över nu-
svensk ordbildning, och det är en sådan 
undersökning Dunås framlagt endast ett par 
år efter det att Ragnhild Söderbergh publi-
cerade sin stora monografi över suffixet 
-mässig i svenskan. 

Dunås har i sin avhandling kunnat bygga 
vidare på Tamms kortfattade undersökning 
Om avledningsändelser hos svenska adjektiv; 
deras historia ock nutida förekomst (1899) 
och på Noreens utredning av suffixet -hg 
i Vårt språk 7 (1906). Men Dunås går van-
ligen sin egen väg; auktoritetsbunden är han 
minst av allt. Han avser med sin bok att så 
noggrant som möjligt beskriva de substantiv-
avledda hg-orden i vad han kallar ung-
svenskan, dvs, svenskan från 1850-1960, 
och belysa deras liv och utveckling. Han 
söker därvid klarlägga, i vilken språklig 
miljö beläggen först möter och vilka krafter 
som reglerat deras bildning och haft bety-
delse för deras fortsatta liv. 

Den omfångsrika boken 	den omfattar 
429 sidor 	innehåller 19 kapitel, och dess 
innehåll kan här endast i korthet antydas. 
Kap. 1 utgör en allmän introduktion med 
en kort presentation av materialet. Sedan 
följer i kap. 2-3 en redogörelse för hg-
ordens byggnad och betydelse. Kap. 4-7 
bryter i viss mån kompositionen. Avsnittet 
består främst av »huvudföljden» (kap. 5), 
dvs, den egentliga materialsamlingen, ord-
nad i alfabetisk följd, med inledning samt 
efterföljande diskussion och slutsatser. Därpå 
behandlas i kap. 8-12 förhållandet mellan 
hg-avdelningarna och deras grundord samt 
relationen till övriga konkurrerande ordbild-
ningstyper. 1 kap. 13-17 följer så en ut-
redning av de faktorer som haft betydelse 
för hg-ordens uppkomst och utveckling. Här 
finner man bl. a. en indelning av hg-orden 
i betydelseklasser och en morfologisk grup-
pering av grundorden. 1 kap. 18 behandlas 
bl. a. det tyska inflytandet på hg-orden, och 
till sist följer i kap. 19 en sammanfattning 

av de viktigaste resultaten. 
Som ovan antytts, utgör kap. 4-7 på sätt 

och vis ett avsnitt för sig och borde nog av 
praktiska skäl med hänsyn till läsaren ha 
placerats i en särskild bilaga (jfr t. ex. 
R. Söderberghs avhandling). En annan 
nackdel med dispositionen är att samhöriga 
moment ibland kommit att behandlas på 
olika ställen. Så t. ex, diskuteras semantiska 
spörsmål i kap. 3 (hg-ordens betydelse) och 
i kap. 15 (hg-ordens »tydgrupper», dvs, när-
mast betydelseklasser). 

Att förf, är en aktiv och energisk språk-
vårdsman blir man ofta påmind om, då man 
läser boken. Vid behandlingen av materialet 
låter han genomgående sin språkvårds- och 
språkriktighetssyn komma till uttryck, vilket 
resulterar i en mängd värderingar och förslag 
(jfr s. 21 f.). Liksom Wellander ivrar han 
för klarhet, enkelhet, korthet och svenskhet, 
men i motsats till Wellander har han inte 
stor respekt för den vedertagna normen. Om 
ett hg-ord är till gagn för språket, bör vi 
inte dra oss för att använda det, trots att 
vi därmed gör ett avsteg från bruket. Genom 
att användas blir det efter hand språkriktigt. 
När det gäller nyord, ger förf, följande re-
gel: Använd nya ord fritt för stundens eller 
språkets behov, när de ej lätt kan missför-
stås, men ge dem helst en form som ansluter 
sig till tidigare ord! (s. 268). 1 stort sett är 
det uppenbarligen Adolf Noreens »ratio-
nella» språksyn Dunås företräder. En skill-
nad kan påpekas. Dunås är till sin grundin-
ställning purist, Noreen var det inte. 

Det kan väl ifrågasättas, om de språk-
vårdande synpunkterna bör få så stor plats 
i en strikt vetenskaplig utredning av suf-
fixet -hg, en utredning som bör göras så 
objektiv som möjligt och där de subjektiva 
momenten i görligaste mån bör undertryckas 
och helst elimineras. Det kan knappast råda 
tvekan om att det hade varit till fördel för 
avhandlingen, om förf, hade sammanfört 
språkvårdssynpunkterna till ett särskilt ka-
pitel i bokens slut. 

Att avhandlingen är svårläst, har förf. 
själv antytt i förordet men menar tydhigtvis, 
att det mest rör sig om initialsvårigheter. Ty-
värr måste man nog befara, att många läsare 
aldrig kommer genom portgången, trots de 
råd och anvisningar förf, lämnar och trots 
den helt oumbärliga listan i bokens slut över 
de många förkortningarna och formlerna. 
Med hjälp av listan går det dock med viss 
möda att forcera de barriärer, som läsaren 
möter på sin väg genom boken, men den 
tillfällige läsaren har inte samma möjlighet 
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att bli förtrogen med förf:s språkbruk och 
terminologi. För honom kan svårigheterna 
te sig övermäktiga. En bidragande orsak till 
bokens svårlästhet är helt säkert förf:s bruk 
av vissa termer, som han ofta själv bildar 
och som kan vålla förvirring. Som exempel 
kan nämnas betyd, vilket närmast ersätter 
»betydelse» och »betydelseförhållande» och 
tyd, som närmast avser »begrepp, begrepps-
innebörd» etc., bägge använda vid sidan av 
betydelse (t. ex. s. 285). Det gör naturligt-
vis inte framställningen lättare. 

En av de viktigaste anmärkningarna gäl-
ler de olika »stöden»: ledstöd, tydstöd, 
formstöd och ljudstöd (kap. 13-17), dvs. 
faktorer av logisk art, som stöder eller främ-
jar en nybildning av hg-ord eller hindrar en 
tillbakagång av redan existerande hg-avled-
ningar. Att hg-ord haft stöd i dylika mönster-
grupper är rimligt och i och för sig ingen 
nyhet, men förf, driver sin tes väl ensidigt 
och konstruerar i många fall »stöd», som 
förefaller ytterst osäkra, ibland omöjliga. Så 
t. ex. är det långsökt att för samhäll(e)slig 
laborera med »stöd» från själslig och andra 
ord på -1 + shig (s. 305). Hela denna fråga 
om »stödets» betydelse vore värd en mera 
ingående prövning. 

Rent principiellt förvånar det att förf. 
inte i större utsträckning beaktat och råd-
frågat den internationella lingvistiska lit-
teraturen, då det gällt att söka stöd i språk-
liga spörsmål av mera allmän räckvidd. Då 
många hg-ord är av tyskt ursprung, borde 
det ha lönat sig att göra en mera energisk 
inventering av de arbeten som behandlar 
de tyska lich-avledningarna. Så t. ex. tycks 
förf, sakna kännedom om de metodiskt in-
tressanta uppsatserna av P. C. Spycher om 
adjektiv på -ig och -lich i det moderna tyska 
skriftspråket (i Orbis 4-6, 1955-57). 

Om det sålunda finns många anmärk-
ningar att rikta mot Dunås' avhandling, 
skall det dock villigt erkännas att den vitt-
nar om förf:s stora grundlighet, noggrann-
het och självständiga behandling av ett 
stort och motspänstigt material. Den som gör 
sig mödan att forcera det invecklade for-
melspråket och tränga in i boken, kan inte 
undgå att imponeras över den sinnrika bygg-
nad förf, konstruerat, varigenom vi nu fått 
bättre kunskap om lie-ordens morfologi och 
fonologi, om deras semantiska struktur och 
om de lagar som bestämmer deras nybildning 
och fortsatta utveckling. 

Hans H. Ronge 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. 

Vilken pluralform är den lämpligaste till or-
det standard i betydelsen »måttstock, nor-
maltyp; höjd, (högt el. lågt) plan»? 

SAOL anger två användningar av ordet 
standard, dels om rymdmått, dels om 
»måttstock» o. d., dvs, den ovan angivna 
betydelsen. För den första användningen 
ges i SAOL pluralen standard eller stan-
dards (best. f. pi. standarden), medan 
ingen pluraländelse alls ges för den bety-
delse som frågan gäller. Det är dock 
uppenbart att det behövs en pluralform 
även för denna betydelse. Sveriges Stan-
dardiseringskommission använder oböjd 
form standard också i pluralis. 

För realgenusord av liknande typ an-
vänds normalt icke ändelselös plural i 
svenskan. Det normala är däremot att 
plural i liknande fall bildas genom än-
delscn -er (jfr t. ex. marknader, sallader, 
skillnader). Pluralformen standarder synes 
därför vara den lämpligaste. Genom den-
na form kan man klart och entydigt ange 
såväl obestämd som bestämd form pluralis, 
vilket inte går med en plural standard. 

Är ordet kryptisk vedertaget i svenskan? 

Ja, men det synes ha kommit i mera all-
mänt bruk i svenskan först under 1950-
talet. Det är inte upptaget i SAOL, men 
det finns i Illustrerad svensk ordbok 
(dock först i andra uppl., 1958) med 
översättningsorden »dunkel, svårtolkad, 
hemlighetsfull». Ordet är lånat från 
engelskan (cryptic) och används framför 
allt om svårtolkade eller gåtfulla uttalan-
den, meddelanden o. d. 

1 synnerhet i fråga om amerikanska förhål-
landen används numera ordet hearing om 
vissa typer av undersökningar och förhör, 
t. ex. inför ett senatsutskott. Ordet används 
också om vissa liknande förhör i Sverige. 
Finns det något svenskt ersättningsord? 

Haaring har under senare år börjat an-
vändas på många håll i Västeuropa, både 
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om amerikanska förhållanden och om in 
hemska. Ordet har utom i svenskan lånats 
in i t. ex. danskan, norskan och tyskan. 
1 Danmark har man lanserat ersättnings-
ordet horing, som nu tycks vinna terräng. 
Samma ord kan inte användas i svenskan 
- till osammansatta verb av samma typ 
som höra används i svenskan avlednings-
ändelsen -ning (jfr körning, förning, i 
görningen). 1 svenskan skulle man där-
emot kunna använda ning-avledningen 
hörning. Detta ord finns inte tidigare i 
svenskan och är alltså inte utnyttjat för 
andra betydelser. Det kan anses som en 
ren översättning av engelskans hearing 
och kan användas för att täcka samma be-
tydelscområde. Hörning (best. f. -en, pl. 
-ar) synes vara den lämpligaste ersätt-
ningen för hearing. 

Är det fel att uttala ordet jade som det sta-
vas, fastän t. ex. SAOL ger uttalet »jed»? 

lade är enligt SAOB belagt tidigast 1788, 
men SAOB ger också ett belägg på stav-
ningen jad från 1795. Den senare stav-
ningen kan antyda ett franskt uttal av or-
det (»sjadd»). SAOB ger liksom SAOL 
uttalet »jed», dvs, ett anpassat engelskt 
uttal - ordet synes huvudsakligen vara 
ett engelskt lån, även om det ytterst har 
spanskt ursprung. 1 nämndens Uttalsord-
lista ges uttalet »jä'd, äv. jäj'd», dvs. 
olika varianter av anpassat engelskt uttal. 

Många svenskar uttalar emellertid ordet 
helt bokstavsenligt. »ja:'de», och detta ut-
tal synes ha förekommit länge. Samma typ 
av bokstavsenligt uttal används normalt i 
både danskan och tyskan. Också för sven-
skans del måste uttalet »ja:'dr» anses 
vara korrekt, även om det hittills inte har 
tagits med i ordböcker och ordlistor. 

Är kkr eller 1kr den lämpligaste förkort-
ningen för »tusen kronor»? 

Den enda i allmänt språkbruk förekom-
mande förkortningen för »tusen kronor» 
är såvitt vi har oss bekant 1kr (eller med 
punkt: 1kr.); denna förkortning upptas 
t. ex. i Fritzes nya förkortningslexikon, 
utarbetat av Rudolf Frölén (Lund 1962). 
Förkortningen tkr synes oss praktisk och 
lätt att förstå i de sammanhang där det 
kan vara befogat att använda den (när 

utrymmet medger det torde det alltid 
vara tydligare att skriva ut hela talet med 
siffror). 

Ibland förekommer det att man i stäl-
let för 1kr skriver Tkr, men att använda 
stort T i detta fall finner vi helt olämp-
ligt. 1 tekniskt och naturvetenskapligt språk 
används nämligen beteckningen T för be-
greppet tera-, dvs. talvärdet 1012 - på 
samma sätt som M i motsvarande sam-
manhang används för mega-, dvs. talvär-
det 106.  1 förkortningen Mkr för »mil-
jon(er) kronor» är det i själva verket det-
ta M som ingår, men det är ju så lyck-
ligt att M samtidigt eller framför allt 
uppfattas som förkortning för det svenska 
ordet miljon(er), vilket gör förkortningen 
Mkr fullt användbar även i allmänt språk-
bruk. Utanför fackspråk av olika slag för-
kortas f. ö. »miljon(er) kronor» ofta 
mkr (så t. ex. vanligen i pressen), och 
denna förkortning är ingalunda oriktig. 

För allmänt språkbruk och för ekono-
miska och dylika sammanhang vill vi re-
kommendera den hittills brukade förkort-
ningen 1kr, vilken vi anser böra kunna 
användas även av tekniker och naturve-
tare. Begreppet »tusen kronor» tillhör ju 
icke det tekniskt-naturvetenskapliga fack-
språket utan det allmänna språket. F. ö. 
anser vi det självfallet olämpligt och 
olyckligt om man allmänt skulle börja 
använda skilda förkortningar i olika fack-
språk för ett begrepp av denna art. 

Från tekniskt och naturvetenskapligt håll 
görs stundom gällande att man för »tusen 
kronor» som förkortning borde använda 
kkr i stället för tår, varvid k skall betyda 
kilo- liksom i förkortningar av typen km, 
kg, kp och kW. Förkortningen k för kilo 
är visserligen internationellt rekommende-
rad för talvärdet 10, men den används 
i normalt språkbruk endast tillsammans 
med förkortningar av internationella mått-
ord och enheter. Att kombinera den svens-
ka förkortningen kr med förkortningen k 
för kilo- ter sig mindre lämpligt. Detta 
beror framför allt på att kkr inte är för-
kortning för »kilokronor» på samma Sätt 
som t. ex. km  är förkortning för »kilo-
meter»; förkortningen kkr kan alltså inte 
utläsas som ett svenskt ord. Någon skulle 
möjligen kunna hävda att förkortningen 
kkr skulle vara lättare att tolka än 1kr 
för personer utan kunskaper i svenska. 
Om detta är riktigt är ovisst, men i varje 
fall är det för en svensk långt svårare att 
tolka kkr än 1kr, och detta finner vi 
vara det avgörande. 
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