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Ord kved 

1 begynnelsen var ordet 

med tanken ordet föds 

på mannens (kvinnans?) läppar 

det jag har skrivit 

är skrivet mellan raderna 

o spång av mellanord 

jag måste använda ord 

när jag talar till er 

ord ord ord 

med andra ord: 

ut med språket! 
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Massmedierna och 
språket 

Av Karl-Harnpus Dahlstedt 

Föredrag vid Nämndens för svensk språk-
vård årsmöte den 24 mars 1969. 

Strängt taget är massmedierna lika gamla 
som boktryckarkonsten, men det medvetna 
och språkligt uttryckta begreppet MASS 
MEDlA tog gestalt först under vårt sekel. 

Till Sverige kom termerna massmedier 
och masskommunikation först sent efter and-
ra världskriget och betecknande nog ungefär 
samtidigt med televisionen. Samhällsvetarna 
och många tidningsmän skriver och säger 
massmedia i pluralis och tyvärr ofta också i 
singularis. Nämnden för svensk språkvård 
har däremot rekommenderat höjningen ett 
massmedium, nzassmediet, flera massmedier, 
massmedierna, massmedie forskning (med -e- 
i fogen, ej -a-). Den ansluter till den i svens-
kan vedertagna böjningen av ord på -ium, 
t. ex. akvarium, gymnasium och premium, 
och vållar inga oklarheter i singularis eller 
i bestämd pluralis. 

Massmediernas amerikanska ursprung är 
omisskännligt. Eng. mass media är från bör-
jan en elliptisk förkortning av mass media 
of communication; jfr sv. inasskommunika-
tionsmedel, som är samma sak. 

För att förstå innebörden i termen mass-
medium bör vi alltså börja med att förklara 
masskommunikation. Denna term åsyftar inte 
transport av varor och människor utan en-
bart överföring eller delgivande av medde-
landen, dvs. »psykisk samfärdsel». Enklast 
översätts termen med massmeddelelse. En 
noggrannare definition kan lyda så här: 

Det. 1. Med masskommunikation avses varje 
slag av meddelelse vid vilken meddelanden 
överförs genom tekniska hjälpmedel öppet, 
indirekt, opersonligt och enkelriktat till en 
spridd allmänhet. 

Med »öppet» avses att meddelelsen är of-
fentlig, dvs. i princip tillgänglig för envar 
inom mediets verksamhetsområde. Med »in-
direkt» menas att den inte sker mellan per-
soner som samtidigt är närvarande inom 
omedelbart hör- eller synavstånd i rummet 
och tiden. Ordet »opersonligt» avser inte att 
den som är sändare i ett massmedium nöd-
vändigtvis måste vara formell och opersonlig 

utan syftar på att de enskilda mottagarna 
med sällsynta undantag är okända och ano-
nyma för honom. Han vet inte till vilka in-
dividuella personer han riktar sig. Ordet 
»enkelriktat» innebär att sändaren - han 
må tala eller skriva - i själva masskom-
snunikationssituationen inte kan utbyta tan-
kar 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. Inte får han heller uppleva skratt eller 
applådåskor, men denna brist bättras som 
bekant ofta genom en simulerad publik på 
grammofonskivor o. dyl, eller genom en i 
studion faktiskt närvarande publik. Kom-
rnunikationen mellan talaren eller spelaren 
och den i studion närvarande publiken är 
emellertid ingen masskommunikation, utan 
bägge deltar som sändare i massmediet. Där-
emot händer det ofta att en sändare får 
uppleva en försenad återföring i form av en 
tittarstorm som belägrar telefonväxeln i ra-
diohuset eller en insändarflod till tidnings-
redaktionen. 

Med »spridd allmänhet» avses till sist att 
mottagarna inte kan definieras som en en-
hetlig eller samlad grupp utan består av en-
skilda människor eller smågrupper av män-
niskor från skilda orter, åldrar, socialgrup-
per, bildningsnivåer osv., som vanligtvis inte 
känner varandra sinsemellan. Den iakttagel-
sen är distinktiv för masskommunikation, 
även om enskilda program är klart målin-
riktade till vissa kollektiv, såsom fallet är 
med ishockeyreferat, börsnoteringar och sago-
stunder. 

Termen massmedium förklaras enklast som 
massmeddelelsemedel. En mer uttömmande 
definition blir: 

Def 2. Med massmedium avses en institu-
tion som med hjälp av ett eller vanligen 
flera samordnade tekniska hjälpmedel för-
medlar masskommunikation. 

Ordet »institution» eller inrättning tas här 
i en vid sociologisk mening och kan till 
exempel avse rundradion, den kommersiella 
filmen eller tidningspressen. De väsentliga 
massmedierna i vårt nutida västerländska 
samhälle kan rangordnas på följande vis: 

auditiva (a) 	visuella (v) 
television 	 television 
ljudradio 	 press 
film 	 film 



ljudskivor och böcker och 
ljudband småtryck 
offentliga hög- anslag, skyltar 
talare, kollektiva och utanskrifter 
telefonsvarare o. dyl. 

Med »television» i tabellen ovan avses 
allmän television (till skillnad från intern 
television o. dyl.), med ljudradio avses lika-
så allmän rundradio osv. 

För att förstå språkets roll i ett massmedium 
är det väsentligt att besinna de viktigaste 
komponenterna i en masskommunikation. De 
är sändare (el. kommunikator), meddelande, 
kanal och mottagare. En masskommunika-
tionsakt kan enkelt åskådliggöras med mo-
dellen nedan. Endast de heldragna linjerna 
i denna hänför sig till själva masskommu-
nikationsakten. De streckade avser sekundär 
kommunikation som föranleds av massmed-
delelsen. Aterföringen kan till exempel ske 
brevledes eller telefonledes eller sekundärt 
genom ett massmedium. En tidning kan ju 
kommentera ett televisionsprogram. 

Från allmän massmediesyupunkt är s ä n- 
d a r e n (S) i regel ett mindre kollektiv av 
samverkande personer. Talaren som syns i 
televisionsrutan bestämmer inte alltid ensam 
sitt språk. Bakom eller vid sidan av honom 
eller henne står i många fall, såsom vid ny-
hets- och programläsningar, den eller de som 

har författat texten, i andra fall den som 
har regisserat den talande, den som har styrt 
och klippt inspelningen tekniskt osv. Mot-
svarande gäller om författarna i böcker och 
tidningar. 

1 centrum för språkvetenskapens intresse 
Står ändå i regel talarna, uppläsarna och för-
fattarna. Man kan hos dem iaktta olika sän-
darroller och med utgångspunkt i dessa för-
dela masskommunikationer med språkligt 
innehåll på fem språkliga nivåer: 

i massmediet fast anställda yrkesmedde-
lare, såsom nyhets- och programläsare, 
hallåor och ledarskribenter, på en formell 
och neutral nivå, 
visserligen ofta fast anställda men ändå 
friare yrkesmeddelare, såsom rcportrar, 
frågesportiedare, väderleksuppläsare, före-
läsare och kulturmedarbetare, på en mind-
re formell och mer personlig nivå, 
vanligen i annonsbyråer el. dyl. anställda 
yrkesmeddelare, främst reklamtextförfat-
tare (copy-writers), på en mycket fri men 
ändå opersonlig nivå, 
mer eller mindre tillfälliga fria och fri-
villiga meddelare, såsom debattdeltagare, 
intervjuoffer och insändare, på en fri och 
växlande, ofta starkt personlig och ibland 
vardaglig nivå, 

kanal 

S meddelande 
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5. helt tillfälliga, ofrivilliga och ibland omed-
vetna meddelare i olika slag av dokumen-
tärprogram på en vanligtvis mycket fri 
och vardaglig nivå. 

K a n a 1 e ii i en masskommunikation är 
tekniskt definierad och inte identisk med ett 
rnassmedium. 

Meddelandet i en masskommunika-
tion kan vara språkligt och/eller utomspråk-
ligt. Det kan med andra ord dels bestå av 
tal eller skrift (eller bäggedera) och dels 
återge olika slags ljud, såsom fågeikvitter 
och trafikbuller, eller bilder, stilla eller rör-
liga. Inom massmcdieforskningen tycks den-
na dubbelnatur hos massmeddelanden sällan 
ha uppmärksammats på allvar. 

De språkliga meddelandena i massme-
dierna kan efter innehållet indelas, t. ex. på 
följande vis: 

officiella och redaktionella meddclanden, 
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. 

De två sista grupperna intar en särställ-
ning. 

1 äldre massmedieforskning skildrades 
vanligen nio tt a g are n (M) i en mass-
kommunikation som en namniös och omed-
veten individ i en utifrån dirigerad massa 
med svag inre kommunikation. »En sådan 
modell ger emellertid en missvisande bild av 
masskommunikation», skriver Novak, Carl-
juan och Wärneryd i »Masskommunikation 
och åsiktsförändringar» (1966 s. 46). »Varje 
enskild mottagare av ett meddelande i mass-
inedia befinner sig i en social miljö där han 
står i olika slags relationer till andra män-
niskor och grupper. Detta innebär i första 
hand att mottagarens reaktioner influeras av 
hur meddelandets innehåll förhåller sig till 
nnrmer och mål i den miljö han upplever 
sig tillhöra.a 

Från rent språkvetenskaplig synpunkt kan 
forskningen rörande massmedierna och språ-
ket ske i olika infallsvinklar eller med olika 
syften. Vi måste först skilja på grundforsk-
ning och tillämpad forskning. Den förra kan 
dels avse språket i massmedierna i sig självt 

och dels försöka utröna i vilken mån och hur 
detta språk påverkar språket i allmänhet. 
Den senare kan främst avse språkvård eller 
språkinlärning. Språkvården kan liksom 
grundforskningen gälla massmediespråket i 
sig självt eller dess påverkan på annat språk. 
Språkinlärningen måste i första hand stu-
deras med hänsyn till massmediernas an-
vändning i den allmänna språkundervis-
Ilingen. 

1 det följande kommer bara grundforsk-
ningens bägge aspekter att behandlas. 

S ä r d r a g i massmediespråket, dvs, egen-
skaper hos språket som är typiska för detta, 
tycks dels bero på kanalens tekniska förut-
sättningar och dels på den allmänna mass-
kommunikationssituationen. »Each of the 
media creates its own peculiar variants of 
language; in fact, in a sense, each constitutes 
a sort of 'special' language», skriver Joyce 0. 
Hertzler i »A Sociology of Language» (1 965 
s. 478). Men medium, teknik och allmän 
masskommunikation står i ömsesidigt bero-
ende av varandra. Det är därför ofta svårt 
att i de enskilda fallen hålla de olika orsaks-
komplexen åtskilda. 

Av massmediespråket i Sverige är det bara 
tidningsspråket som blivit föremål för nämn-
värd utforskning, och det förefaller vara 
likadant på andra håll. Jag bortser då från 
böckernas språk. Bibelspråket är ju till ex-
empel rätt väl utforskat på skilda håll i 
världen. 

Typiskt för pressens tekniska situation är 
rubrikerna. »Rubrikerna är ett språk för sig, 
ett språk som utformas under betingelser 
scm i övrigt ej råder», skriver Åke Åker-
malm i artikeln »Rubriksvenska» (Moders-
snälslärarnas Förenings årsskrift 1962 s. 181). 
Tidningsrubrikernas krav på korthet, klat-
schighet och uttrycksfullhet har lett till en 
förgrovad syntax, nya sammansättningar, 
kortord och förkortningar, som från rubri-
kerna ibland tränger vidare ned i textspal-
tema och ut i allmänspråket. 

Ibland söker emellertid rubrikförfattaren 
efter ett längre ord än det som helst erbju-
der sig, t. ex. »Facklig press / för Nord-
union» (DN 10/2 1969). Här vrakas det 
visserligen helt färska men ändå allmänna 
kortordet Nordek 'nordisk ekonomisk union', 
fastän det är det enda som används i spalt-
texten nedanför rubriken. Rubrikören be-
hövde nämligen ett längre ord för att fylla 
ut den andra raden i rubriken. 

Andra gånger leder korthetsraseriet till 
tråkiga nyhildningar av homonymer (lik- 



lydingar), såsom i »Minitrygghet / åt hela 
folket» (DN 6/2 1969), där förleden mmi-
har fått den nya betydelsen 'minimi-' i st. f. 
den redan vanliga 'miniatyr-, lill-'. Jämför 
rubriken »Miniförening / håller ihop» (Huf-
vudstadsbiadet 28/ 11 1968) Skillnaden 
mellan minimitrygghet och miniatyrtrygg-
het är dock ganska väsentlig! 

Ibland är tidningsspråket sprakande lös-
sluppet i sin ordbildningsglädje. Med ut-
gångspunkt i lånordet festival har bildats 
nattival (Örnsköldsviks Allehanda 7 / 8  
1964), nappival 'pimpeltävling' (DN 10/2 
1967) och nyårsfestinatt (UNT 2/1 1968 
och DN 2/1 1969). Andra gånger är det 
tråkigt konventionellt och stelt, såsom när or-
det traditionell används i st. f. 'vanlig': »1 be-
tydande utsträckning har fotpatrull i tradi-
tionell mening ersatts av bilpatrullering ...  
(SvD 13/3 1964). 

Det är välkänt att massmedierna har en 
tendens att nöta ut, att prostituera 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 an-
såg det ordet vara fördärvat genom dess 
allt vidsträcktare användning i tidnings-
press och radio när det bara var fråga om 
skidåkning i Schweiz eller hundkapplöp-
ningar i London. (Eyvind Johnson, Favel 
ensam, 1968, s. 8. 
Men det gäller i första hand inte att 

klanka utan att forska. En klar och rättvis 
bild av särdragen och nybildningarnas väg i 
tidningsspråket med hänsyn till sändarroll, 
ämnesområde, rubrik eller text osv, kan vi 
uppnå endast genom stort upplagda och på-
kostade undersökningar av det slag som för 
närvarande pågår i Göteborg för ordförråd 
och ordfrekvens under docent Sture Alléns 
ledning och i Stockholm för syntax under 
docenterna Sten Malmströms och Åke Åker-
malms ledning. 

Dessutom måste vi räkna med en stark 
ömsesidig påverkan mellan tidningsspråket 
och de två andra stora nyhetsmediernas 
språk. Men svenskan i etermedierna är hit-
tills ytterst litet utforskad. Vilka särdrag i 
televisionens och ljudradions språk är till 
exempel betingade av etermediernas speciella 
förutsättningar? 

Det man märker först är den fonetiska 
och morfofonematiska övertydligheten. Frö- 
ken Ur säger / tre'ttån förtitre:' å-trett'io 7. 
Uttalet är strängt bokstavstroget, inga di- 

stinktiva drag i fonemrealisationerna är över-
hoppade, inga sandhiassimilationer förekom-
mer, pauserna mellan orden och ordgrup-
perna är klara och distinkta, dessa behåller 
i regel sin lexikaliska tryckaccent och in-
tonation, 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 oper-
sonlighet, fastän mindre utpräglade, hos sän-
dare i roll 1. Den objektiva tydligheten i 
ljudradions TT-nyheter är ett gammalt väl-
känt 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 rol-
len 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 å andra 
sidan också räkna Beppe Wolgers, som har 
offrat tydligheten för det emotiva och per-
sonliga, när han bygger känslobro till tit-
tarna. 

Övertydligheten eller redundansen hos 
etermediernas yrkesmeddelare beror på två 
samverkande orsaker. Den ena är vetskapen 
om den tekniska talöverföringens brister. 
Även om sändningen är tekniskt fullkom-
lig med hänsyn till frekvensomfång m. m., 
så är ofta mottagarapparaterna och de akus-
tiska mottagarförhållandena bristfälliga. Den 
andra orsaken är frånvaron av direkt åter-
föring 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 (kunskapsmässig) över-
föringstydlighet förloras därvid i emotiv 
(känslomlissig) uttrycksfullhet, eller tvärtom. 

Avvägningen mellan dessa två poler är en 
väsentlig stilfråga i etermedierna. 

Satsintonationen i etermedierna är värd 
att uppmärksammas, i synnerhet hos sändar-
roll 1. Här gäller, så vitt jag kan höra, inte 
svenskans vanliga regler om stigande fråge- 
ton, jämn fortsättningston och fallande av-
slutningston utan jämkningar. Till dessa tre 
bör man i varje fall lägga en rubrikaccent: 

»Här i kväll ska vi närmast bege oss på 
fjällvandring i Kebnekaise» (programläs-

ning i tv febr. 1969). De kursiverade slut- 
orden uttalades av hallåan efter en kort 
paus i relief, med fullt tryck och normalhög 
tongång, precis som om hon läste en fri-
stående rubrik. Rubrikaccent förekommer 



emellertid inte bara där den är innehålisligt 
motiverad utan också i rena nyhetstexter: 

»Även ungdomsledarförbunden och scout-
förbunden slås - samman» (sena tv-aktuellt 
14/2 1969). Slutordet uttalades efter kort 
distinkt paus fristående med fullt tryck och 
tydlig grav accent. 

Denna rubrikaccent påminner i någon 
mån om konferencieraccenten, när en ny ak-
tör på scenen presenteras: 

»Och nu ska vi träffa - På'vel Ram'el». 
Den står heller inte så långt ifrån den 

militära kommandotonen, piskrappen i me-
ningssluten, som hos somliga yrkesmilitärer 
har spritt sig till föredrags- och samtals-
språk, där den ibland stelnat till rent maner. 

Rubrikaccenten är allmän bland hallåor 
och nyhetsläsare fastän den utnyttjas i stör-
re eller mindre utsträckning. 

Vid forskningsprojektet Talsyntax i Lund 
studeras för närvarande bland annat eter-
mediernas prosodi under ledning av docent 
Bengt Loman. Här finns förvisso ett stort 
forskningsområde. En väsentlig och nära-
liggande iakttagelse i samband med prosodin 
hos framför allt sändarroll 1 i eterrnedierna 
är den att deras talspråk står mycket nära 
skriftspråket och ofta egentligen är ett läs-
språk, fastän yrkesmeddelarna i tv visuellt 
fingerar fritt tal. 

Avståndet mellan tal och skrift var stort, 
så länge bara skriften förfogade över mass-
kommunikationsmedel och så länge språkliga 
meddelanden bara kunde bevaras i skrift. 1 
dag upplever vi att talspråk och skriftspråk 
närmar sig varandra. Det formellt utmejs-
lade engångsmeddelandet når ut genom eter-
medierna på samma gång som talspråkets 
vardagliga språkbruk i ordval och syntax in-
vaderar tidningsspalterna. Denna situation 
är typisk för massmediespråket i vår tid. 
Den måste så vitt jag förstår leda till en 
omprövning av filologins och lexikografins 
arbetsmetoder. Sedan gammalt är vi vana 
vid att vi bara känner äldre tiders språk 
genom skriftliga dokument. Om vi bortser 
från folkmålsforskningen, har denna nöd-
tvungna begränsning ofta utsträckts också 
till nutiden, t. ex. inom riksspråkslexikogra-
fin. 1 och med etermediernas stora betydel-
se som språkliga kommunikationsmedel är 
tiden nu inne att bryta med den traditionen 
och metodiskt excerpera muntligt etermedie-
språk för våra ordboksverk. 

Av det opersonliga förhållandet mellan 
sändaren och mottagarna, som ju i mass-
kommunikationen är en spridd, heterogen 
och okänd allmänhet, följer ett behov att  

standardisera språket. Massmedierna både 
kräver och verkar för en allmän språklig 
norm. En sådan tendens kom tidigt till ut-
tryck i det tryckta skriftspråket, t. ex. i 
1500-talets bibelöversättningar, och skrivcn 
svenska fick fast standard för stavning och 
ordböjning redan under 1700-talet. 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 tys-
kan och italienskan. Men masskommunika-
tionssituationen i eterrnedierna ger nu, i 
synnerhet vid sändarroll 1, för varje år 
ökad tyngd åt kravet på en allmänt god-
tagen svensk ortoepi eller rättuttalslära, som 
gäller inte bara i scenspråket utan också i 
andra högre talspråksstilarter. Här har språk-
vården ett av sina viktigaste fält att odla och 
bevaka. 

Denna utveckling mot strängare standard 
i förening med opersonligheten och formalis-
men i massmediernas centrala sändarroller 
värderas på olika vis. Sigmund Skard, som är 
norsk målman och professor i amerikansk 
litteratur, uttrycker i »Målstrid och masse-
kultur» (1964 s. 87 o. 93) sin rädsla för en 
internationell språklig soft ice och skriver 
om »denne verds-vide otten (= ängslan) for 
det 'kalde språket' i dag, for det 'harde og 
spinkle', det ytlege og 'formelt avslipte', hos 
farga folk og kvite». 

Inför massmediernas segertåg känner sig 
vidare många stridsmän för provinsmål och 
niinoritetsspråk trängda in i en vrå. Andra 
hälsar den språkliga utjämningen med till-
fredsställelse. 

1 verkligheten är massmediespråket emel-
lertid inte alltid så riksgiltigt och standardi-
serat som man tror. Kenyas rundradio sän-
der på tjugo olika språk (enl. Herbert Hy-
man i »Communications and Political De-
velopment», utg. av L. W. Pye, 1963 s. 143 
f.) 1 Sverige har under 1960-talet finskan 
tagits i bruk i massmedierna, både i eter-
medierna och i alltfler dagliga tidningar. 
Också lapska förekommer i etermedierna. 

1 Sverige godtar vi till och med på nivå 
1 en typiskt sydsvensk riksspråksvariant hos 
tv-hallåan i Lund och Malmö. Mången skul-
le säkert bli obehagligt överraskad av 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. 

ju mer perifer sändarrollen (=höga siff-
ror) och ju lägre språknivån är i en mass- 



kommunikation desto lägre är kraven på en 
enhetlig språkstandard. 

Att toleransen är tämligen stor också på 
högre språknivåer i svenska massmedier be 
ror uppenbarligen på att samhället och språ-
ket har demokratiserats under vårt århund-
rade. Till den utvecklingen har massmedier-
na själva bidragit. När masskommunikationen 
vänder sig till alla samhällslager kan dcii 
inte upprätthålla stränga sociala skiktningar 
i språket. Den måste vidare lägga sig vinn 
om att vara lättbegriplig. Svenskans förflack-
ning, 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 talspråks-
former har i allt större utsträckning godta-
gits i skrift och gränserna mellan riksspråk 
och dialekt, mellan fackspråk och allmän-
språk och mellan olika stilarter har blivit 
öppnare. (Se härom C. 1. Ståhles översikts-
artikel i SOU 1968: 65.) 

1 etermedierna blir perspektivet kortare. 
Från ljudradions första årtionde 1920-talet 
finns intet material och från 1930-talcts första 
hälft ganska litet bevarat. Det är emellertid 
uppenbart att utvecklingen i etermedierna, 
i synnerhet efter tillkomsten av televisionen 
och program 3 i ljudradion på 1950-talet, 
har präglats av en förflackning i talspråket 
av likadan art som den i skriftspråksme-
dierna. 

Kännetecknande för massmediespråket är 
också dess internationalisering. 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. Under 1970-talet måste vi 
räkna med en världsvid (worldwide) mass-
kommunikation, förmedlad av världstelevi- 
sionen med enskild mottagning direkt från 
tv-satelliter. Vissa språk, främst engelskan, 
framträder i den situationen som internatio-
nella hjälpspråk eller världsspråk också vid 
kommunikation i sådana situationer, där 
varken sändaren eller mottagaren har dem 
som modersmål. 

Sedan jag nu har försökt urskilja vissa sär-
drag och inneboende tendenser i massme-
diernas språk går jag över till frågan om 
massmediespråkets inverkan  på språ-
ket i allmänhet. När den första statelliten 
flög i rymden den 4 oktober 1957 flög ock- 

så ordet sputnik över jorden, tack vare mass-
medierna. 

Uppfattningen att massmedierna starkt 
påverkar allmänhetens språk och språkvanor 
är grundmurad i vårt land, både bland 
pedagoger och språkvetenskapsmän. Detta 
inflytande tas som självklart men är inte 
vetenskapligt utforskat. Motsvarande gäller 
på den internationella forskningsfronten. 
»Zwar besteht kein Zweifel, dass das ge-
druckte Wort in Biichern, Zeitungen und 
Zeitschriften und mindestens ebensosehr das 
gesprochene Wort in Film, Rundfunk und 
Fernsehen die Sprache breitester Bevölke-
rungskreise entscheidend mitformt; doch ist 
man bier öber allgemeine 1-lypothesen kaum 
hinausgekommen», skriver Gerhard Maletzke 
i »Psychologie der Massenkommunikation» 
(1963 s. 201). Hela frågan behandlas över-
huvudtaget ytterst förstrött eller alls inte i 
massmedieforskningen, som däremot ägnar 
en stor del av sin uppmärksamhet åt mass-
mediernas inverkan på allmänhetens åsikter 
och attityder. 

Enligt en numera allt vanligare uppfatt-
ning är språket ett socialt fenomen, inte bara 
i den meningen att det möjliggör social 
kommunikation utan också som socialt 
gruppmärke, schibboleth. Godtar vi den 
äskådningen så har vi rätt att förutse en viss 
överensstämmelse mellan massmediernas in-
flytande på människors åsikter och attityder 
i allmänhet och deras inverkan på män-
niskornas språkvärdering och språkvanor. 

Som ovan antyddes har föreställningen 
om det opersonliga massamhället, där indi-
viden är helt utlämnad åt den statliga byrå- 
kratin och massmedierna på bekostnad av de 
sociala primär- och sekundärgrupperna över- 
givits i 1960-talets massmedieforskning. Den- 
na förnekar inte massmediernas betydelse 
som påverkningsinstrument i samhället men 
hävdar att direkt personlig kommunikation 
har större effekt, och att massmediernas in- 
flytande i hög grad beror på hur deras med-
delanden tas emot av mindre sociala grup- 
per, i vilka vissa personer spelar en väsent- 
lig roll som opinionsledare. Det anses vidare 
att televisionen står närmast den direkta per- 
sonliga kommunikationen ifråga om påverk-
ningsförmåga, följd av ljudradion och tryckt 
text i nämnd ordning. 

Också från språkvetenskaplig synpunkt 
står televisionen närmast en direkt talsitua- 
tion, därför att den kan simulera en helt 
naturligt utomspråklig konsituation. Men i 
dialogen på tv-scenen deltar aldrig tittaren. 
Han förblir en passiv mottagare. Han lär 



sig förstå televisionens språk, men det är där-
för inte säkert att han börjar använda det 
aktivt. Tittarens och överhuvudtaget mass, 
mediemottagarens 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 i »Språksociologi» 
(stencilerad rapport, Lund 1968). Och 
»trakten» är här att förstå som den geogra-
fiska miljön för en social grupp. Den språk-
liga samhörigheten med den egna gruppen 
gäller både för dialekter och sociolekter. 

En flicka på en gård vid Vindelälven som 
går i gymnasieskolan i Lycksele intci'jua-
des för en tid sedan i tv. 

Och vad ska Du göra sedan? 
Dä bli väll Stock'holrn. 

Den regionala språkarten var visserligen 
inte gammalt Lyckselemål, men den var 
omisskänligt norrländsk, med tjockt 1 i bli, 

r-bortfall i verbets presensform och akut ac-
cent i huvudstadens namn. Med cigarretten 
i handen, aktuella kläder och framtidssik-
tet inställt på Stockholm visade denna gles-
hygdsflicka att hon inte står utanför tiden 
och samhället i stort. Om hon flyttar till hu-
vudstaden i unga år kommer hon sannolikt 
också att lägga om språktoncn. (Och då har 
hon god hjälp av att ha lyssnat på radio och 
tv.) Men hon gör det inte i småbyn vid 
Vindelälven eller i skolan i Lycksele stad, 
fastän massmedierna dagligen tillhandahål-
ler en förebild. 

Massmedierna visar upp ett språkmönster 
och de bidrar till att detta mönster inlärs 
passivt, som språkförståelse. Därmed är inte 
sagt att de också tvingar mottagarna att an-
vända språket aktivt. Vi måste skilja mellan 
massmediernas innehåll och deras verkan. 
Den väsentliga förutsättningen för att en 
person byter aktiv språknorm är en omvär-
dering inom hans sociala grupp eller byte av 
grupp på grund av flyttning eller utbildning. 
Den stora rörligheten 	socialt och geogra- 
fiskt 	i vårt moderna svenska samhälle 
torde vara den främsta orsaken till språk-
utjäniningen. Massmedierna är bara med 
och tillhandahåller modellerna. 

En individuell och oberäknelig faktor på 
sändarsidan i massmedierna utgör idoler och 
kiindisar. »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 ut-
seende, gester, röst, konversation och upp- 

rädatide i olika situationer.» (Lundberg & 
Hultén, Individen och massmedia, 1968 s. 
320.) Det anses att ungdomar gärna efter-
liknar massmediernas kändisar. Det förhål-
landet utnyttjas livligt av reklamen. 

Att sådana personae ibland bidrar till att 
sprida enstaka ord eller uttryck i svenska 
språket förefaller mig vara en välkänd iakt-
tagelse, fastän jag inte kan verifiera den. Vi 
vet i varje fall ytterst litet om den sprid-
ningsmekanismens 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 till-
f3llen använder två klatschiga och absolut 
färska språkliga nybildningar, t. ex. ett nytt 
ord och en ny konstruktion. Därefter skull" 
vi iaktta i vilken utsträckning dessa nova-
tioner dyker upp hos andra personer i och 
utanför massmedierna. (Idén är lianitad 
från Claes Witting i Verb, des zweiten in-
tern. Dialektologenkongresses 2, 1968 s. 
881 f.) 

Personligen är jag övertygad om att mass-
incdierna såsom förmedlare av språknyhetrr 
och språkstandarder Utövar ett ansenligt in-
flytande på svenska folkets språk. Men jag 
menar också att detta inflytande har över-
skattats och framför allt att hela frågan om 
dess omfång, innebörd och enskilda varia-
tioner med hänsyn till språkets olika gram-
matiska delar och till masskommunikatio' 
nens olika komponenter är helt outforskad. 
Man måste till exempel skilja mellan sprid-
ning av enstaka ord och allmänt språk- eller 
dialekthyte på grund av massmedierna, och 
likaså mellan deras inverkan på vuxna och 
på barn i bästa språkinlärningsåldern. 

1-lär föreligger en väsentlig och svår forsk-
ningsuppgift på talspråksforskningens, språk-
soc'iologins och språkpsykologins verksam-
hetsfält. 
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Uttal och samhälisroll 

Az, Bertil Molde 

Ordet riksspråk används i olika betydelser. 
Ibland används det framför allt med syft- 
ning på skriftspråk, ibland med syftning på 
talat språk. Men inte nog med det. Man 
anvander stundom också uttryck som »re- 
gionalt riksspråk» och »provinsiellt riks-
språk», och med det avses en språkvariant 
som har karaktären av vårdat »högspråk» - 
i tal och skrift 	inom ett större geogra- 
fiskt område, en region. 

Denna terminologi skulle av flera skäl be-
höva göras klarare och rationellare. Det 
skulle vara praktiskt om man kunde använ-
da ordet riksspråk enbart för sådant språk 
- talat eller skrivet 	som inte har någon 
mera påtaglig geografisk färgning och som 
av språkbrukarna i stort uppfattas som riks-
giltigt, även om de själva kanske, åtmin-
stone i tal, använder ett språk som mer eller 
mindre starkt avviker från denna språkform. 
Det är då det språk som används av eller i 
varje fall framstår som en riktpunkt för 
svensk teater och för nyhetsuppläsare i radio 
och tv, och det är också den språkform som 
man undervisar i när man lär ut svenska 
vid utländska universitet. 

För det som brukar kallas regionalt riks-
språk eller regionala riksspråksvarianter skul-
le man kunna använda benämningar som 
regionalspråk, normalspråk eller standard-
språk med lämpliga attribut. Själv föredrar 
jag av dessa ord standardspråk, t. ex. »syd-
svenskt standardspråk», och man kunde ock-
så införa en term standarduttal, t. ex. »väst-
svenskt standarduttal». De olika regionala 
standardspråken har sedan länge påverkats 
av riksspråk i trängre mening, och denna 
påverkan pågår troligen ständigt. Det är 
bl. a. därför det ter sig lämpligt att man 
talar om bara en form för riksspråk. 

Ökad riksspråklighet i uttalet 

För några år sedan ledde fil, mag. Sonja 
Carlberg en radioserie om svenskt talspråk. 
1 den serien intervjuades och diskuterade 
både språkforskare och andra. Bl. a. inter-
vjuades en industriarbetare i Bromölla i 
yngre medelåldern. Han talade ett riksspråk 
som inte gav någon egentlig upplysning om 
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hans geografiska hemvist eller om hans so-
ciala grupptillhörighet. Under intervjun kom 
det fram att han hade bytt språk. Han var 
ursprungligen västgöte och hade enligt egen 
utsago tidigare talat utpräglad västgötska. 
När han flyttade till Bromölla hade han 
systematiskt börjat vänja sig av med detta 
dialektpräglade tal för att bättre passa in 
i den nya miljön. Då hade han emellertid inte 
valt att försöka gå över till denna nya mil-
jds dialekt eller regionala standardspråk, 
utan han hade målmedvetet försökt lägga 
sig till med ett riksspråkligt tal. Han ansåg 
att detta riksspråk skulle också hans barn 
lära sig, och det därför att han inte ville att 
barnen skulle bli språkligt handikappade i 
det moderna samhället. - Denne industri-
arbetare är ingalunda ensam i sin attityd, 
men få av dem som medvetet har valt sam-
ma utväg ur ett slags språkligt dilemma har 
haft tillfälle att tala om detta lika klart och 
lika väl. 

Det är inte ovanligt att vi har en be-
nägenhet att bedöma eller om man så vill 
klassa andra människor efter deras språkliga 
egenheter, även om dessa egenheter inte alls 
är personliga drag utan har en gammal och 
klar dialektal eller regional förankring. Per-
soner med mer eller mindre utpräglat dia-
lektalt tal blir ofta förlöjligade eller hånade 
av folk med andra uttalsvanor. Många minns 
säkert sådana företeelser från skoltiden, från 
värnpliktstiden eller från andra tillfällen. 

Det är då ganska förståeligt att många 
svenskar under de senaste decennierna med- 
vetet eller omedvetet har ändrat språkvanor. 
Detta hänger givetvis intimt ihop med den 
fortskridande starka urbaniseringen. Allt 
flera svenskar har gått över till mera riks-
språkliga talvanor - och i det kan också 
inbegripas övergång från ren dialekt till ett 
regionalt standardspråk. Ett riksspråkligt ut-
tal uppfattas ofta som mera allmängiltigt 
och kanske också som »finare». För många 
svenskar med ett dialektalt eller regionalt 
språk som grundspråk är riksspråket inte ett 
naturligt språk utan ett sekundärt, ett senare 
inlärt. Det är ett språk som man ofta inte 
är så hemmastadd i, som man ständigt måste 
förnya och förkovra sig i. Man söker då en 
norm, och en väsentlig del av normen för 
uttalet finner man i skriften, i stavningen. 
Bland annat av den anledningen har vi i 
allt större utsträckning under I900-talet fått 
ett skriftenligt uttal. Spridningen av skrift- 
enligt uttal, också genom t. ex. nyhetsspråket 
i radio och tv, tycks ha fått den intressanta 
följden att många svenskar i dag ondgör sig 



över sådana uttal som inte stämmer med 
skriften, även om de för språkmän är väl-
bekanta sedan århundraden, också i sådant 
tal som kan kallas både bildat och riksspråk-
ligt, eller som i andra fall har en stark för-
ankring i t. ex. mellansvenskt standardut-
tal. Man kan nämna fall som »massäck» 
kontra »ma'tsäck>s, »stattshus» (eller »stass-
bus») kontra »sta'clshus», »ä :rkänna» kontra 
»e:rkänna», för att inte tala om »flicker, 
kroner» kontra »flickor, kronor». 

Tendensen till allt mera skriftenligt uttal 
stöds både teoretiskt och praktiskt av många 
språkmän och språkvårdare. Som ett exem-
pel kan nämnas den senaste upplagan av 
språkvårdsnämndens Uttalsordlista (från 
1965), där uttalet av en rad ord i förhållan-
de till tidigare upplagor har ändrats i skrift-
enlig riktning. T. ex. har uttalet »avan-
sera» satts in vid sidan av »avaijsc'ra» och 
uttal med j-ljud satts in jämte uttal med sje-
ljud i orden projekt och projektera. 

När man talar om olika språkliga företeel-
ser och deras betydelse för individens sociala 
eller samhälleliga funktioner eller roller, är 
det givetvis inte enbart språkets mer eller 
mindre riksspråkliga karaktär man tänker 
på - den synpunkten kommer ofta i skym-
undan. 1 förgrunden brukar i stället Stå språ-
ket inom olika sociala grupper eller inom 
olika yrkesgrupper och också språkets roll 
som social barriär o. d. Den sidan av 
språket - och av uppfattningarna om 
språket - är hittills föga undersökt i Sve-
rige, medan mera har gjorts utomlands, 
särskilt i USA och England. 1 det av docent 
Bengt Loman ledda forskningsprojcktet Tal-
syntax vid Lunds universitet är man emeller-
tid starkt intresserad av olika sociala aspek-
ter på språket, och när detta projekt är slut-
fört kommer vi att ha bättre kunskaper om 
svenska förhållanden i detta avseende. (Se 
f. ö. Bengt Lomans artikel i nr 4/1968 av 
denna tidskrift.) 

Många har säkert en allmän föreställning 
om att det finns uttalsskillnader som visser-
ligen inte i varje enskilt fall men i stort sett, 
om man ser till stora grupper, motsvaras av 
sociala skillnader. Grovt kan man kanske 
säga att det verkar som om folk med boklig 
bildning och med god språklig träning, med 
vana att uttrycka sig muntligt, har ett uttal 
som helt eller nära överensstämmer med nor-
men för standardspråket i deras geografiska 
(och sociala) miljö. Lika grovt kan man 
kanske säga att folk utan mer än den minsta 
nödvändiga teoretiska skolning, dvs, utan  

annais språkträning än den de har fått i den 
obligatoriska skolan, har ett uttal som mer 
eller mindre starkt avviker från standard-
språkets. Det kan självfallet då röra sig om 
dialektala avvikelser men också om andra, 
t. ex. sådana som beror på okunnighet om 
ovanligare ords rätta uttal. 

Människor med yrken där språkliga ut-
trycksfärdigheter av olika slag spelar en un-
derordnad roll bildar ingen enhetlig social 
grupp. Många har också skaffat sig andra 
sociala roller, t. ex. genom föreningsliv eller 
politisk verksamhet. Men hand i hand med 
denna ändring har ofta gått en språklig ut-
veckling, i allmänhet i riksspråklig riktning 
och med riksspråkets uttal som norm. Här 
finns det en gammal tradition inom svenskt 
föreningsliv, t. ex. inom fackföreningsrörel-
sen, nykterhetsrörelsen och folkbildningsar-
betet. Vägen till vidgade möjligheter att 
göra insatser och få inflytande inom sam-
hållet har länge gått via en ökad språkbe-
härskning. 

Arbetet på att uppnå en språklig förmåga 
som är nödvändig för en ny eller utvidgad 
social roll har för många säkert varit lång 
och svår. Förr tycks det primära målet ofta 
ha varit en vidgning av ordförrådet och den 
språkliga uttrycksförmågan i allmänhet, me-
dan uttalet ofta tycks ha kommit i andra 
runimet. Dvs, ett dialektalt eller åtminstone 
starkt provinsiellt färgat uttal tycks man ti-
digare inte ha bemödat sig särskilt om att 
lägga bort. 1 det fallet synes en ändring ha 
skett under de senaste decennierna. Det kan 
man märka t. ex. på språket i riksdagen. 1 
svenskt riksdagsspråk hör man numera sällan 
något som kan kallas dialekt, däremot natur-
ligtvis olika regionala standardspråk. Det-
samma gäller inom andra grupper - inom 
folkrörelser och föreningsliv och också t. ex. 
i prästernas språk. Detta är ett utslag av 
samma tendens till ökad riksspråklighet som 
har nämnts tidigare. För denna utveckling 
torde språket i radio och tv ha haft stor 
l)etydclse. 

En sak är påfallande när man lyssnar på 
de politiker och de representanter för folk-
rörelser, föreningar och organisationer osv. 
som man kan höra dagligen i radio och tv, 
och det är att det språk dessa personer an-
vänder i fråga om uttalet och också i andra 
avseenden är sådant att det ofta är omöjligt, 
t. o. m. för en språkman, att avgöra eller ens 
gissa vederbörandes yrke eller sociala hem-
vist. Detta är givetvis en fördel för dem som 
använder ett sådant språk: vad de säger 
uppfattas tydligare och enklare och med 
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färre ovidkommande associationer, mera 
störningsfritt. 

Att det för människor av de senast nämn-
da kategorierna ofta ligger en avsikt bakom 
valet av språkform förefaller sannolikt. Och 
dessa människor blir fler och fler, vilket gör 
att exemplets makt blir allt starkare. Läget 
synes nu vara sådant att ett riksspråkligt ut-
tal är till mycket stor hjälp för den som vill 
göra sig gällande i samhället, dvs, för den 
som inte vill låsas fast i en viss roll utan 
vill ha möjlighet att själv välja sin roll. 

Vilka svenskar är det i dag som använder 
ett uttal som mest avviker från riksspråks-
uttalet eller från ett regionalt standarduttal? 
Den frågan, liksom många andra språksocio-
logiska frågor, kan egentligen inte besvaras 
- även språkmiinnen har på detta område 
mera åsikter än insikter. Men ändå är frå-
gan betydelsefull, och man kan åtminstone 
försöka ställa upp arbetshypoteser för kom-
mande undersökningar. En grupp svenskar 
med föga riksspråkligt uttal torde vara ren 
landsbygdshefolkning i olika delar av Ian-
det, särskilt i sådana som inte ligger inom 
isekvämt avstånd från en stor eller medelstor 
stad. Det är väl i sådana befolkningsgrupper 
- t. ex. sysselsatta inom jordbruk och skog-
bruk och kanske också vissa småindustriei-
som dialekterna nu lever kvar starkast och 
där riksspråksinflvtandet än så länge är 
tämligen ringa, i varje fall jämfört med 
inflytandet i storstäderna. Andra grupper är 
kanske den lägst utbildade arbetskraften 
inom industrin och serviceyrkena. Alen för 
dessa senare grupper tycks förhållandena åt-
minstone då det gäller uttalet vara långt 
mindre entydiga än tidigare. Det är t. ex, 
tydligt att ett mera riksspråkligt uttal har 
blivit allt vanligare också i dessa grupper 
under senare decennier - det märks bl. a. i 
Stockholm, där många gamla specifika stock- 
holmska uttalsdrag synes vara på retur 
(t. ex. nasaleringen, stockholms-e) i alla so-
cialgrupper. En orsak till detta är sannolikt 
den kraftiga inflyttningen från landsorten till 
huvudstaden 	många inflyttare försöker gå 
över direkt till riksspråksuttal i stället för 
till stockholmsspråk. 

Både de geografiska och de sociala skillna-
derna inom svenskan synes ha minskat starkt 
under de senaste decennierna. Hur fort och 
på vad sätt denna utveckling har skett vet 
vi tyvärr alldeles för litet om, men under- 
sökningar av den typ som bedrives inom 
forskningsprojektet Talsyntax kan ge oss 
bättre kunskaper härvidlag. 

Denna utjämning och denna samling 
kring och fram emot ett riksspråksuttal kan 
betraktas som något positivt. Det är en ut-
veckling som språkvården bör arbeta på att 
förstärka, av sociala skäl helt enkelt, och 
däri kan inbegripas de nu så starkt disku-
terade jämlikhetsskälen. 

Undervisning av invandrare 

En speciell kategori människor i dagens Sve-
rige kan det vara skäl att diskutera särskilt 
i detta sammanhang, nämligen invandrarna. 
Bland dem finns det ju människor av alla 
slag, med den mest skiftande sociala bak-
grund i sina hemländer och med olika social 
grupptillhörighet och olika samhällsroll i 
Sverige. En väsentlig del av dessa invand-
rare tillhör hos oss de lägre sociala grup-
perna, de grupper som har de lägst betalta 
arbetena, som lever i de sämsta sociala för-
hållandena osv. Stora grupper invandrare 
kan betraktas som språkligt handikappade, 
och det är bl. a. därför det nu ordnas en så 
omfattande svenskundervisn ing för dem. 

1 princip skulle man kunna jämställa 
språkligt handikappade invandrare med 
språkligt handikappade svenskar, även om 
det naturligtvis finns både art- och grad-
skillnader i dessa handikapp. En viktig lik-
het är att det av både mänskliga och sam-
hälleliga skäl (om man kan skilja mellan 
dessa) är nödvändigt att man försöker un-
danröja de språkliga handikappen. Att man 
försöker ge dessa grupper ett språk och en 
språkbehärskning som gör det möjligt för 
dem att få den frihet när det gäller valet 
av samhälisroll som deras övriga förutsätt-
ningar rätteligen borde ge dem. 1 den val-
friheten borde ingå både friheten att välja 
yrke och friheten att välja uppehållsort i 
landet. För invandraren borde dessa friheter 
vara lika självklara som för den infödde 
svensken. Bägge bör få möjlighet att till-
ägna sig ett svenskt språk, och då också ett 
svenskt uttal, som inte pekar åt något be-
stämt håll vare sig socialt eller geografiskt. 

Detta innebär att jag anser det vara prin-
cipiellt riktigast att man försöker lära in-
vandrare ett riksspråksuttal, dvs, inte till 
exempel ett sydsvenskt eller västsvcnskt 
standarduttal. Med hänsyn till den allmän-
na uttalsutvecklingen i Sverige och till upp-
fattningen om riksspråket som det språk som 
har störst prestige synes mig detta vara den 
rimligaste ståndpunkten. En invandrare som 
hamnar i t. ex. Malmö under sin första tid i 
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Sverige behöver fördenskull inte vara bun-
den för hela sitt liv i Sverige till just Skåne. 
Ett riksspråksuttal torde knappast behöva 
betyda något socialt handikapp även om han 
slår sig ned för gott i Skåne eller någon an-
nan landsdel med uttalsvanor och andra 
språkvanor som mer eller mindre starkt av-
viker från riksspråket. Men om han flyttar 
från Skåne norrut i landet är risken för att 
han kan komma att få ett visst språkligt 
handikapp långt större. 1 den situationen 
kan han känna sig tvungen att byta svenskt 
språk, medan sannolikheten för att han skall 
göra det om han från början har fått ett riks-
språkligt uttal är långt mindre. 

Det finns andra åsikter om detta. Profes-
sor KarI-Hampus Dahlstedt har t. ex. i Pe-
dagogiska meddelanden från skolöverstyrel-
sen nr 7/1968 uttalat: »Att i en jugoslavisk 
inetallarbetare i Göteborg eller i en italiensk 
kypare i Malmö försöka inprägla det upp-
svenska uttalet förefaller författaren till des- 
sa rader verklighetsfrämmande, eftersom un- 
dervisningen i svenska för invandrare har 
sitt främsta stöd och sin bästa motivation 
i den yttre dagliga miljöns språk.» 

Den yttre dagliga miljöns språk är givet-
vis viktigt, men vilket som är detta språk 
är inte lätt att fastställa generellt. Det är 
visserligen sant att en metallarhetare i Göte-
borg på sin arbetsplats och i andra kontak-
ter med arbetskamrater mest torde höra ett 
mer eller mindre utpräglat götehorgsspråk, 
ett språk som dock kan variera från väst-
svenskt standardspråk till ren dialekt. Men i 
många industrier i en stad som Göteborg 
möter man i dag många olika varianter av 
svenskt uttal. Det är ingalunda säkert att 
den jugoslaviske metallarbetaren får sina 
flesta och starkaste dagliga kontakter med 
en person som talar någon göteborgsk språk-
variant. Hur mycket talar han för övrigt 
varje dag med sina svenska arbetskamrater, 
och hur mycket talar de med honom? Är 
det säkert att arbetskamraterna har lättare 
för att acceptera hans eventuella brytning 
när han talar västsvenska än när han för-
söker tala mera riksspråkligt? Sådana frå-
gor vore värda en undersökning. Vad sysslar 
han med på fritiden, eller på den del av fri-
tiden då han inte träffar arbetskamrater? 
Det är inte osannolikt att han ser tv och hör 
radio mycket. Det kanske till och med kan 
vara så att han hör mer svenska 	och en 
rikare nyanserad svenska - via radio och tv 
än på sin arbetsplats, liksom kanske de allra 
flesta andra vuxna i Sverige. Det kanske 
kan vara så att radions och tv-ns språk på 

ett sätt är det viktigaste i den yttre dagliga 
miljön. 

Många av dessa frågor kan också ställas 
för den andre av Dahlstedt nämnde invand- 
raren, den italienske kyparen i Malmö. Han 
har väl för övrigt i sitt yrke större möjlig-
heter än de flesta andra yrkesutövare i 
Malmö att höra annat svenskt språk än 
malmöspråk eller skånska. Han arbetar i ett 
yrke där rörligheten, också den geografiska, 
för närvarande är mycket stor. 

Det förefaller med hänsyn till vad som 
här har diskuterats liimpligast att lägga riks-
språksuttalet till grund för all svenskunder-
visning för utlänningar. Naturligtvis bör man 
inte teoretisera alltför mycket om detta, 
utan man måste ta hänsyn till den praktiska 
verkligheten. 1 denna verklighet har man 
att göra med två parter: eleven-invandraren 
och läraren, och av dem är eleven givetvis 
den viktigaste. Eleven skall naturligtvis kun-
na behålla sådana ljud som han använder 
i sitt eget språk och som finns i svenskan, 
t. ex. tungspets-r om han har det och tung-
rots-r om han har det (men eleven bör upp-
lysas om den svenska geografiska fördelning-
en av dessa ljud). Men för övrigt skall in-
vandraren ges möjlighet att lära riksspråk-
ligt uttal av ljud, ljudförbindelser och en-
skilda ord, riksspråklig accentuering och in-
tonation. Det är dock givetvis så att olika 
invandrare har olika stora möjligheter att 
verkligen tillägna sig ett gott svenskt uttal. 

Om den som är lärare för invandrare 
(en betydande del av dessa lärare är f. ö. 
själva invandrare) skall kunna undervisa om 
svenskt riksspråksuttal krävs det att han 
själv teoretiskt behärskar detta uttal och 
helst också praktiskt kan demonstrera det 
och använda det som normaluttal i sin un-
clervisning. Det är väl det grundläggande 
krav som bör ställas, men sedan kan detta 
krav av praktiska skäl modifieras, t. ex. på 
så sätt att en skåning kan använda ett riks- 
språksuttal på skånskt substrat, osv. Men om 
man ställer sådana krav på lärarens uttal, 
krävs det också en utbildning av dessa lä-
rare som ger dem bättre möjligheter att 
motsvara kraven. 

Uttalsundervisning i skolorna 

1-lär kan det vara lämpligt att övergå till 
undervisning och utbildning också av svens-
kar. Det är nog en ganska allmän uppfatt-
ning bland dem som känner situationen vid 
våra universitet och skolor, att svensklärarna, 
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och givetvis också andra lärare, ofta har för 
klen underbyggnad för att kunna ge en god 
uttalsundervisning i vid mening. Svensk-
lärarna borde själva undervisas mera i talat 
svenskt riksspråk, och de borde systematiskt 
tränas att lägga bort uttaisvanor som kraftigt 
avviker från riksspråket. Detta bland annat 
därför att de i sin tur skall kunna undervisa 
elever från skiftande miljöer, från olika 
landsdelar, från olika sociala grupper osv. 
Detta gäller inte minst för svensklärarna i 
grundskolan. 

Frågan om uttalsundervisningen i grund-
skolan berörs i läroplanen för grundskolan. 
1 ett den 20 december 1968 daterat nytt 
»förslag till kurspian med anvisningar och 
kommentarer i svenska i läroplan för grund-
skolan», som av skolöverstyrelsen tillstälits 
bl. a. Nämnden för svensk språkvård för ytt-
rande, sägs följande: 

»Dialektala särdrag hos svenska elever och 
avvikelser i utländska elevers uttal, som 
gör det talade språket mindre tydligt, bör 
så långt möjligt uppmärksammas. 

Härvid liksom vid all annan rättelse av 
elevernas uttal måste dock stor varsamhet 
iakttas, så att inte hämningar framkallas. 
Särskilt beträffande nybörjare bör läraren 
ha i åtanke att skilda miljöer skapar skil-
cia talvanor. Respekt för dialekterna och 
intresse för att vårda dem bör eftersträ-
vas.» 
Nämnden för svensk språkvård har i sitt 

yttrande framhållit att behandlingen av dia-
lekterna bör få ett särskilt avsnitt i anvis-
ningarna och att det citerade stycket bör 
ersättas med följande: 

»Normen för uttals- och talvården bör 
vara det svenska riksspråket eller den re-
gionala riksspråksvariant som används i 
det område där eleverna bor. Eleverna bör 
gradvis vänjas vid att vid uppläsning, i 
föredrag och diskussionsinlägg osv, an-
vända riksspråksuttal. Detta innebär inte 
att elevernas dialekter skall motarbetas, 
utan avsikten är att eleverna skall få in-
sikter i ett riksspråk eller standardspråk 
som har större social och geografisk räck-
vidd än deras egen dialekt. Undervisning-
en i uttal måste givetvis ske med stor 
varsamhet och med förståelse för olika so-
ciala och geografiska miljöers skiftande 
talvanor. » 

Svenskundervisningens huvuduppgift kan 
inte vara någon annan än den att ge ele-
verna bästa möjliga språkliga förutsättningar 
för deras tillvaro som vuxna. Det betyder att 

eleverna har rätt att i skolan få sådana 
språkvanor inarbetade som ger dem största 
möjliga chanser som vuxna, som inte häm-
mar dem i vilken yrkesverksamhet de än 
väljer och som ger dem möjlighet till ett 
bredare val av yrke och samhällsroll. 

Språksituationen i Sverige är nu sådan att 
det är det riksspråkliga uttalet som ger varje 
svensk de vidaste möjligheterna. Detta uttal 
har redan nu stor social prestige, och denna 
prestige kan antas snarare öka än minska i 
framtiden. Personer i de högre sociala grup-
perna, ledande personer i politiskt och an-
nat offentligt liv synes i regel använda ett 
mer eller mindre utpräglat riksspråkligt ut-
tal. Detta riksspråkliga uttal är en väg, och 
kanske en av de viktigare, till utveckling av 
individens yrkesmässiga och sociala möjlig-
heter, till ökad social jämlikhet. Skolan och 
annan undervisning skulle allvarligt försum-
ma en av sina betydelsefullaste uppgifter om 
den inte tog hänsyn till detta. 

Skolan skall alltså ge alla elever möjlighet 
att få ett riksspråkligt tal, vilket inte borde 
vara någon omöjlig pedagogisk uppgift i 
radio- och tv-åldern. Då kan skolan verk-
ligen befria från hämningar, snarare än ska-
pa hämningar. 1 detta sammanhang kan 
hänvisas till en artikel med titeln »Dialek-
tema i gymnasiets svenskundervisning» av 
professor Karl-Hampus Dahlstedt i Moders-
målslärarnas förenings årsskrift 1964. Han 
säger där bl. a. (s. 59) : »Vi har inte rätt 
att undanhålla dem (dvs, eleverna) den 
rikssvenska konfektionen». 

Naturligtvis är mycket av vad som här har 
sagts inte tillräckligt väl underbyggt rent 
språkvetenskapligt och språksociologiskt. Men 
i så viktiga frågor som de som rör språket 
och samhällsrollerna kan man inte vänta på 
undersökningar som kan ta många år att 
göra, utan man får lov att utgå från de be-
gränsade kunskaper som nu står till buds. 
Men utforskningen av olika språksociologiska 
problem är en av de viktigaste uppgifterna 
för dagens språkvetenskap. Det tycks också 
vara den uppfattning som docent Bengt Lo-
man har. 1 en artikel i ABF:s tidskrift 
Fönstret (nr 2/1969) skriver han: »Demo-
kratiseringen av skola och samhälle kräver 
vidare att forskning och undervisning finner 
medel att utjämna även de språkliga mot-
sättningarna inom olika samhällsgrupper. 
Först därigenom blir det möjligt för med-
horgarna att gemensamt utföra de många 
komplicerade arbetsuppgiftemna i det mo-
derna samhället», 
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Litteratur 

Elias Wessén, Vårt svenska språk. Stock-
holm 1968. 223 s. 

Man instämmer gärna i förlagsreklamens 
ord att »en svensk grammatik av så betydan-
de omfång som professor Elias Wesséns Vårt 
svenska språk, på vetenskaplig grund men 
med klart praktisk inriktning, har knappast 
tidigare tillkommit sedan detta sekels bör-
jan». Närmast får den väl jämföras med 
Nat. Beckmans lärobok som hittills i stor 
utsträckning använts i universitetsundervis-
n ingen, ty det är klart att Wesséns gramma-
tik väsentligen vänder sig till samma publik. 

Det skall redan från början sägas att 
till förtjänsterna i denna bok hör den rediga, 
i bästa mening enkla framställningen, utan 
uppbåd av umbärliga termer, visserligen ing-
en nyhet i Wesséns fall. Det pedagogiska 
greppet är framträdande. Man märker det 
redan i den genomförda principen att först 
ge exemplen och sedan den resonerande 
analysen eller regeln, inte tvärtom. 

Framställningen är deskriptiv, vilket inte 
hindrar att historien ofta nog åberopas för 
att ge förklaringen till nuvarande språkbruk. 
Vid behandlingen av det indirekta ohjektet 
(»dativobjektet») får t. ex. konstruktionen 
»jag kommer i håg» sin belysning av Matt. 
27: 63 i gamla bibelöversättningen: »Herre, 
oss kommer i håg att den förföraren sa-
de . . .» Utblickar mot de stora kulturspråken 
tjänar samma syfte. Stilistiska och språkgeo-
grafiska synpunkter är också tillgodosedda. 
Det är visserligen det svenska riksspråket 
och väsentligen det centrala riksspråket som 
tecknas, men åtskilliga av de framträdande 
provinsiella varianterna inom riksspråkets 
ram uppmärksammas, t. ex. skillnaden mel- 
lan maskulint och feminint genus hos det 
bestämda adjektivet (lille, lilla) och det 

satsinledande där i stället för det formella 
subjektet det, »särskilt vanligt hos sydsvenska 
författare, liksom det också förekommer i 
(äldre) poesi». Och det tillägges: »Det är 
sålunda ingalunda felaktigt och stöter icke 
nutida svensk språkkänsla. Men det normala 
uttrycket utgör det icke.» För min del skulle 
jag här visserligen ha nöjt mig med kon-
staterandet av det faktiska språkbruket, som 
i Sydsverige är helt normalt. 

Boken har två delar: formlära och syn-
tax. Ordbildningen behandlas däremot inte, 
kanske därför att den redan fått en relativt 
utförlig behandling i Ragnhild Söderberghs 

»Svensk ordbildning» (Skrifter utg. av 
Nämnden för svensk språkvård 34). 1 den 
första delen redogörs för de olika ordklas-
sernas form, betydelse och funktion i satsen, 
från substantiven till interjektionerna och 
svarsorden (ja, jo, nej). Dessa senare är ju 
svårare att placera i systemet, likvärdiga 
som de är med hela satser, samtidigt av 
pronominell natur. De får sin plats som en 
tredje grupp bland de pronominella orden, 
som i övrigt omfattar de egentliga prono-
mina och de pronominella adverben. 

»Traditionellt brukar man indela pro-
nomina i personliga och possessiva, de-
monstrativa, relativa, interrogativa och in-
definita», säger förf, och fortsätter: »Till en 
viss grad är detta endast etiketter, som bi-
behålles därför att de är praktiska och har 
hävd. En strängt logisk indelning är det 
icke, och gränserna är delvis vaga och obe-
stämda.» Uttalandet är betecknande: det vä-
sentliga är hela tiden redovisningen och för-
klaringen av de grammatiska fakta, och en 
traditionell disposition behöver inte störa, 
föranleder på sin höjd en blinkning augurer 
emellan. 

Syntaxen inleds med ett kapitel om sats 
och mening, som preciserar innebörden av 
dessa termer. 1 överensstämmelse med Adolf 
Noreen i »Vårt språk» låter förf, sats i 
grammatiken vara ett morfologiskt begrepp, 
meningen ett semologiskt. Satsen är normalt 
tvåledad, innehåller ett subjekt och ett pre-
dikat, t. ex. »våren kommer». 1 detta ex-
empel blir satsen samtidigt en mening, ut-
tryck för en tanke, ett meddelande. 1 andra 
fall har meningen inte satsform; det gäl-
ler t. ex. svarsorden, uppmaningar och ut-
rop. Utförlig och upplysande är redogörel-
sen för det »formella subjektet», såsom i 
»det regnar», »det sjunger i vindens växande 
hvin», satser som i fornspråket var subjekt-
lösa (isl. rignir). Det betydelsetomma form-
ordet det intar här subjektets plats och »där-
igenom uppehålles den normala satsramen 
och fiktionen, att också sådana satser är 
tvåledade. Detta gäller sålunda rent morfo-
logiskt. Semologiskt är däremot sådana sat-
ser enledade, de omtalar endast ett skeende, 
som icke är knutet til ett bestämt föremål. 
Det framgår härav tydligt, att den gramma-
tiska satsen väsentligen är ett morfologiskt 
begrepp». 

1 övriga kapitel i syntaxen redogörs för 
satsens olika delar och den sammansatta me-
ningen med de olika bisatserna, ordföljdcn 
i huvudsats och bisats, satsfläta, ofullstän-
diga meningar (ellipser som »Den som det 
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visste H. predikatslösa meningar såsom i 
scenanvisningar) och slutligen dc tre tradi-
tionella satsförkortningarna 1 det hela inne-
håller dessa kapitel en rikedom av iakttagel-
ser och fina distinktioner, vilka liksom boken 
i sin helhet är frukter av ett långvarigt um-
giinge med språket i forskning och undervis-
ning. Det är en bok som kommer att råd-
frågas och uppskattas av varje modersmåls-
lärare. 

Gösta Bergman 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. Om inget annat 
anges har frågorna besvarats av tidskriftens 
redaktör. Förkortningar: SAOB = Svenska 
Akademiens ordbok; SAOL Svenska Aka-
demiens ordlista (nionde upplagan). 

1 press, radio och tv behandlas ordet nar-
kotika mycket ofta som singularis, trots att 
det är en pluralform av narkotikum. Kan 
denna »singularisering» av en pluralform 
god tagas? 

iVarkotika är den regelrätta latinska plu-
ralen till singularformen narkotikurn. När 
man behöver en kollektiv beteckning för 
olika sorters narkotiska ämnen o. d. an-
vänds formen narkotika, från början som 
pluralis. Men pluraler använda i kollektiv 
betydelse har sedan länge en tendens att 
i denna användning övergå till singularer. 
Det är vad som hänt när man säger t. ex. 
»den farliga narkotikan». Det finns flera 
paralleller i svenskan (liksom i andra 
språk) till denna företeelse. Den tydligaste 
är kanske rekvisita (egentligen pluralis av 
rekvisitum) i betydelsen »tillbehör, ut-
rustning», alltså en klart kollektiv använd-
ning. Formen rekvisita, välbekant bl. a. 
från teaterspråk, har kunnat användas som 
singularis ända sedan 1700-talets början 
enligt SAOB, och numera torde det vara 
mycket få svenskar som reagerar emot ett 
sådant bruk av denna form. Narkotika 
och rekvisita är två jämförbara former. 
När narkotika används som singularform 

kan ordet jämföras också med andra la-
tinska lånord på -ika, som visserligen i la-
tinet inte är plurala utan singulara femi-
ninformer, t. ex. grammatika, praktika, 
ekliptika, karakteristika (som matematisk 
term. Ordet narkotika ansluter sig ur 
svensk synpunkt väl till denna grupp (men 
kan icke få särskild pluralform). 1 varje fall 
när ordet används kollektivt (eller som 
ämnesnamn) synes det oss rimligt att kon-
struera och böja narkotika som ett singu- 
lart ord. Därmed vill vi dock inte säga att 
alla andra liknande ur latinsk synpunkt 
felaktiga singulariseringar av pluralformer 
skulle vara acceptabla. Varje ord måste 
bedömas för sig. 

Kan ordet chiffer ha neutralt genus, trots 
att SAOL upptar endast bestämd form 
»chiffern»? 

Enligt SAOB (C 134, tryckt 1904) är 
chiffer i betydelsen »hemligt skrivsätt, chif-
ferskrift» vanligen realgenus men »stund-
om» neutrum; i betydelsen »namnchiffer, 
monogram» kan ordet enligt SAOB vara 
realgenus eller neutrum. 1 Ostergrens Nu-
svensk ordbok anförs den bestämda for-
men i singularis i första hand som »-n», 
men inom klammer, vilket anger sällsynt 
form, ges också formen »chiffret». SAOL 
(och efter SAOL också Illustrerad svensk 
ordbok m. fl.) säger att ordet i bestämd 
form singularis heter chi/fern, i pluralis 
chiffer eller chiffrer (SAOB ger samma 
pluralformer). Pluralen chiffer är den 
gängse, medan chiffrer nu torde vara en 
mycket ovanlig form. Ordet synes numera 
oftast användas med neutralt genus, och 
detta bruk (dvs, ett chiffer, chiffret) är 
helt korrekt. 1 t. ex. Svensk uppslagsboks 
andra upplaga (art. chifferskrift, 1949) 
och i Rickard Sandlers bok Chiffer (1943, 
andra uppl. 1965) har ordet neutralt ge-
nus. Det kan nämnas att motsvarande ord 
i danskan (chiffer) och norskan (siffer) 
är neutrum, medan det franska grundor-
det är maskulinum. 1 ordböcker och ord-
listor över modern svenska borde ordet i 
första hand få neutralt genus. 
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