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Generationsskillnaderna 
i språket 

Av Gun Widinark 

Föredrag vid Nämndens för svensk språk-
vård årsmöte den 16 mars 1970. 

Håller vi på att få generationsklyftor i 
språket? Det är en viktig fråga för en språk-
vård som vill följa med sin tid. Även i en 
mindre tillspetsad form förblir frågan vä-
sentlig. Krymper eller ökas avståndet i språ-
ket mellan generationerna? Mycket talar för 
att det håller på att ökas. En människas 
språk bestäms i ganska hög grad av hen-
nes utbildning. Det är troligt att den enor-
ma skillnaden i utbildningsmöjligheter mel-
lan äldre och yngre generationer leder till 
avsevärda språkskillnader. 

Jämför vi det samhälle vi har nu med 
samhället för hundra år sedan så har vi ock-
så stor anledning att tro att generationsskill-
naderna i språket är betydligt större nu. 1 
det gamla decentraliserade bondesamhället 
växte antagligen barnen in i de äldres språk-
gemenskap med den självklarhet som bris-
ten på valmöjligheter skapar. Efter kon-
firmationen betraktades de som vuxna. Den 
nutida ungdomen befinner sig i en mera 
oklar position och söker gärna stöd i den 
egna gruppen som erbjuder entydiga och 
enhetliga normer. (Se vidare Jan Trost, Om 
sociala roller, Research Reports from the 
Department of Sociology, Uppsala Univer-
sity, XXIV, s. 6 f.) Också de äldres situa-
tion har starkt förändrats. Förr deltog de i 
de yngres arbetsliv, nu för de inte sällan en 
gettotillvaro i pensionärsbostäder och ålder-
domshem. 

Både språk och samhälle förändras snabbt 
i våra dagar. Desto större blir behovet av 
språkvård. 1 fråga om generationsskillnader-
na liksom i fråga om andra språkskillnader 
som utbildas kan språkvården ta ställning 
utifrån två utgångspunkter. Den kan anläg-
ga ett fågeisperspektiv på utvecklingen och 
se nutidens språk som länken mellan kom-
mande och gångna generationer. Vad man 
då slår vakt om är själva språket i dess 
egenskap av kulturprodukt. Många män-
niskor ser antagligen den uppgiften som den 
väsentliga - ordet språkvård inbjuder ju 
också till en sådan tolkning. Men uppenbar- 

ligen har språkvården också en annan, nu-
inriktad funktion, nämligen att se till att 
språket på ett tillfredsställande sätt fyller 
de funktioner det har i samhället. Det gäl-
ler då inte bara att se till att kommunika-
tionen mellan olika grupper går smidigt. 
Ytterst är det den enskilda individens behov 
som den socialt inriktade språkvården till-
godoser. Vid Språkvårdsnämndens förra 
årsmöte formulerade Carl Ivar Ståhle målet 
så här: "att ge människorna trygghet i 
språket". Vad som står i centrum för upp-
märksainheten i detta fall är egentligen in-
te språket som sådant utan relationerna 
människor emellan. 

Att slå vakt orsi språket innebär ofta be-
svärliga värderingsproblem. Man kan ha 
olika mening om vad som är omistligt. 
Ibland kan man också tvingas att offra nå-
got i språket för att råda bot på elesnentä-
ra brister i kommunjkatjonen mellan indivi-
der och samhällsgrupper. Att gå motsatta 
vägen - att offra människorna för att räd-
da något i språket - känns inte tilltalande, 
och gör man det, är det säkert i den för-
vissningen att offret på längre sikt är vinst-
givande också för den enskilde. Det är i teo-
rin en betydligt lättare uppgift att bevaka 
hur språket fungerar i samhället än att vår-
da språket som kulturarv. Det går att helt 
värderingsfritt undersöka både språkbruk 
och språkförståelse. 1 praktiken ställs språk-
vården utanför en bred sådan verksamhet 
av brist på medel. 

1 fråga om generationsskillnaderna kan 
det inte bli någon motsättning mellan kul-
turellt och socialt inriktad språkvård i själ-
va grundinställningen. Generationsklyftor 
måste betraktas soni något ont. Brott i tra-
ditionen bör undvikas. Inställningen behö-
ver inte innebära att vi eftersträvar ett 
språk där inga som helst generationsskill 
nader finns. Man kan t. ex. acceptera att 
ungdomen har ett slangspråk så länge man 
vet det är något tillfälligt som i stort sett 
försvinner senare i livet. Det är först om 
ungdomen bildar en inom sig så sluten 
grupp att den aldrig lär sig de äldres språk-
bruk som en generationsklyfta uppstår. Vår-
deringsmssjgt bereder alltså generations-
skillnaderna språkvården inga större pro-
blem: Huvudproblemet är rent praktiskt: 
man vet så litet om dem. 

Man utgår gärna från att det är de ringa 
som tar upp det nya och de äldre som be-
varar det gamla. Ofta förhåller det sig så- 



kert så. Sven Engdahi har i sin undersök-
ning av hur talspråksdrag tränger in i sak-
prosan (Studier i nusvensk sakprosa 1962) 
visat upp en sådan huvudtendens. Men det 
vore säkert förhastat att utgå från att t. ex. 
de företeelser som Bertil Molde tar upp i 
artikeln Dagens svenska och morgondagens 
(i: Molde—Ståhle, 1 900-talssvenska, 1970) 
enbart eller ens huvudsakligen skulle tillhö-
ra de yngres språkbruk. Inte heller är det 
bara hos de äldre som man finner relikt-
former. De många språken i språket bidrar 
till att komplicera förhållandena. Bara om-
fattande undersökningar med kvantitativa 
metoder kan ge oss en riktig bild av vad 
som är generationsskiljande. 

1 brist på sådana undersökningar har 
Språkvårdsnämnden sänt ut mig som en 
sorts spejare i snarkerna. jag har följaktli-
gen under de sista veckorna gått omkring 
och frågat språkintresserade personer vad 
de uppfattar som generationsskiljande. De 
svar man får är ofta av det här slaget: 
"Det där hemska va i slutet på var och var-
annan mening, går det inte att få slut på 
det?" - "Det är ett sånt förskräckligt pd-
ande nuförtiden, man får fördra både på 
gång, bild på, förslag på, t. o. m. köpare på 
villor." - "Liksom breder ut sig så väl-
digt i intervjuspråket, var inte vår egen ung- 
doms utfyllnadsord alltså bättre?" 	Vad 
man lägger märke till i nyare språkbruk 
och uppfattar som generationsskiljande är 
naturligt nog ofta sådant som man ogillar. 
De mera neutrala svar man får är rimliga 
men i allmänhet alltför generaliserande; det 
upptäcker man då man kompletterar med 
egna observationer. En intressant iakttagel-
se som jag tror i huvudsak är riktig berör 
talspråksstil. Det är ganska vanligt att män 
åtminstone i lägre socialkiasser använder ett 
språk som har idrottsjournalistiken som före-
bild. Företeelsen går en bra bit upp i me-
delåldern men berör antagligen inte alls 
äldre personer. 

Vad yngre personer uppfattar som gene-
rationsskiljande tycks nästan uteslutande va-
ra ord. Gamla modeord och gammal slang 
känns naturligtvis besvärande föråldrade 
men detsamma gäller också en hel del en 
gång vanliga vardagsord. En gammal flam-
ma måste vid det här laget vara väldigt 
gammal! Ordens fördelning på generatio-
nerna är ett stort och fascinerande ämne 
som bara till en liten del har undersökts, 
se Ståhle, Några drag i svenska språkets  

förändring under 1800-talet (i: Molde—
Ståhle, 1900-talssvenska, 1970, s. 53 ff.). 

Man kan inte vänta sig att vid sådana 
improviserade och informella intervjuer få 
annat än slumpartade synpunkter på ett 
stort ämne. Att svaren blir så olika, kan 
ändå antyda att generationsskillnaderna i 
språket inte framträder särskilt starkt bland 
de akademiker som jag har intervjuat. Det 
föreföll mig troligt att svarens värde skulle 
öka betydligt om jag vände mig till perso-
ner som länge och på ett medvetet sätt 
har sysslat med språk och gav dem tillfälle 
att i lugn och ro tänka igenom vad de upp-
fattade som generationsskiljande. Några 
personer som från olika positioner har följt 
språkutvecklingen har fått ge mera tyngd åt 
min enkät. 

En av de tillfrågade var Erik Wellander 
som svarar på följande sätt. Som den främs-
ta skillnaden mellan äldre och yngre sät-
ter han upp olikheten i yttre språkpåver-
kan. De äldre är uppvuxna under tyskans 
inflytande, de yngre under engelskans. Det 
är en olikhet som sätter spår över hela det 
språkliga fältet. Som andra olikhet nämner 
han de hos yngre helt föråldrade plural-
formerna vid verben. Därnäst kommer någ-
ra i äldre språk vanliga talspråksformer, 
framför allt pluralis husena men även singu-
lans huse, supinum ropa och t. ex. ve  eller 
vi för vid. Vidare tar han upp konjunkti-
vens försvinnande och den därmed följande 
utvecklingen (Det föreföll som om) han vo-
re>han var>han är. Till sist nämner han 
utan närmare specifikation vissa förändring-
ar i stilkänslan hos yngre. 

En annan tillfrågad var Elias Wessén som 
tar upp till diskussion delvis samma före-
teelser som Wellander men talar om dem på 
ett annat sätt. Vi har fått många nyord - 
men de tillhör både unga och gamla. Det 
tyska och i någon mån franska inflytandet 
har fått vika för ett engelsk-amerikanskt 
- men den skillnaden spelar väl inte längre 
någon roll. Verbens pluralformer utgjorde 
en gång en generationsskillnad 	men den 
är numera passerad. "För de flesta av oss 
var det knappast någon möda att anpassa 
sig, att lära om." "När jag i dag läser en 
berättelse av Hjalmar Söderberg, förefaller 
mig pluralformerna sannolikt lika gamla 
som för mina barnbarn." Det är helt på-
tagligt - säger Wessén - att stilskillna-
derna t. ex. i tidningarna har blivit mindre 
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än förr men 	tillägger han - det är en 
mycket vidlyftig historia som han inte vågar 
gå närmare in på. Först när han går till 
den moderna litteraturen finner Wessén 
"en generationsskillnad av central art". 

jag ville också ha en ämbetsmans syn-
punkter och vände mig till justitierådet Gös-
ta Walin (f. 1902). Också han tar delvis 
upp samma företeelser som Wessén och 
Wellander. Beträffande skriftspråket fram-
håller han att han sedan länge i officiella 
skrivelser har sökt använda ett enkelt och 
förståeligt språk och helt accepterar god 
tidningssvenska. 1 allmänhet är väl satshild-
ningen enklare nu men man kunde också 
förr finna en enkel och koncentrerad stil 
liksom man antagligen fortfarande kan fin-
na invecklad kurialstil. Att verbens plural-
former och konjunktiverna försvinner fin-
ner han motiverat - även om han bekla-
gar att det blivit så. Vad han personligen 
har svårast att acceptera tycks vara tal-
språklig ordföljd och undvikandet av ovan-
liga ord i lagtext, dessutom nutida komma-
tering. "Yngre medarbetare saknar helt 
sinne för kommatering. Det är stora svårig-
heter förbundna med att i lagtext undvika 
nästan all kommatering. Utlänningar kla-
gar också över svårigheten att läsa svenska 
lagtexter på grund av kommateringen." 

Där kan vi avbryta redogörelsen för hur 
dessa äldre skrivande och språkintresserade 
personer ser på nutida skriftspråk. Det helt 
övervägande intrycket är att de inte kän-
ner sig främmande för det. Det framgår bå-
de av att de nämner ganska få företeelser 
och av att det som nämns delvis kan upp-
fattas som något redan i stort sett passerat. 
Erik Wellander har ju t. ex. själv övergivit 
de plurala verbformerna. Singularformerna 
har antagligen anammats av de allra fles-
ta som en gång har uppfostrats att använ-
da pluralfor.  mer. Åtminstone gäller det om 
man skriver ofta och utanför en trängre 
krets. 

Trots det förefaller det mig i hög grad 
motiverat att ta upp inställningen till ver-
bens pluralformner som ett generationsskil-
jande drag. För de yngre är pluralformer-
na stendöda, för de äldre har de i varje fall 
ett gengångarhiv, uppfattas t. o. in. fortfa-
mande som normala av en och annan. An-
passningen till det nya språkbruket är i själ-
va verket hos många äldre ofullständig. Ju-
stitierådet Walin framhåller att han finner 
sammanställningen De skall "chockeran- 

de". Dom ska vore naturligare, säger han. 
Reaktionen är densamma som man inte säl-
lan möter inför presensformen -es vid phu-
ralt subjekt. Det tar emot att skriva de 

dömes. Jfr Ståhle a. a. s. 49. Singularfor-
merna accepteras alltså uteslutande då de 
har stöd i talspråket. Språkkänslan tillåter 
att man för över formerna från ett språk-
system till ett annat men sätter upp en 
spärr inför generaliseringen av ett nytt 
mönster. Den som aldrig har lärt in eller 
helt har tappat bort det gamla mönstret 
känner inte sådana hinder. 

En väsentligare olikhet mellan äldre och 
yngre när det gäller verbens pluralformer 
är naturligtvis att de för de yngre genera-
tionerna, som Ståhle har framhållit (a. a. 
s. 45), är förbundna med "ålderdomlighet, 
avstånd och högtid". Visst kan de verka 
främmande också på äldre, som Wessén 
vittnar om. Walin framhåller också som det 
mest negativa med ett ändrat språkbruk att 
äldre skönlitteratur blir foråldrad och till-
lägger: "Tyvärr känner jag redan själv en 
negativ verkan vid förnyad läsning av pro-
sa eller poesi med äldre språkbruk." Även 
om Walin talar om ett ändrat språkbruk 
överhuvudtaget, så gissar man att den ne-
gativa verkan soni han talar om mest här-
rör från pluralformerna. Eftersom de upp-
träder så tätt blir de ständiga stötestenar i 
läsningen. 

jag tror inte att sådana vittnesbörd från 
äldre bör få oss att tro att generationsskill-
naden är obetydlig. Tvärtom är det mitt in-
tryck att inte på någon punkt min egen 
språkkänsla skiljer sig så starkt från hela 
den yngre generationens som i fråga om 
pluralformerna. Även om också jag känner 
en negativ verkan från dem, så kan jag 
låt vara med en viss möda ---- uppfatta dem 
som stilistiskt irrelevanta. För nutida studen-
denter har de däremot, som Ståhle fram-
håller, "en osvikhig stilistisk verkan". Det 
tar i varje fall tid och kräver mycken läs-
ning av äldre litteratur innan de lyckas fri-
göra sig från intrycket att 20- och 30-tals-
författare uttrycker sig högtidligt och gam-
maldags. 

Att konjunktivformerna försvinner hos de 
yngre - som Wellander menar - misstiin-
ker antagligen de flesta. Ståhle konstaterar 
(a. a. s. 48) att de blir allt sällsyntare - 
utan stöd av pluralformerna som de är; bara 
vore och finge har ännu en ganska stark 



ställning. Uttalandet gäller tydligen skrift-
språket. Om vi för ett ögonblick ser på för-
hållandena i talspråket konstaterar vi att 
de där har kunnat leva kvar också utan stöd 
i pluralformerna (se Sundqvist, Studier i 
svensk moduslära s. 23 ff.) 	det är kanske 
deras emotionella prägel som har stött dem 
- men att de antagligen är på retur också 
där. 1 varje fall tror jag det är så i mitt 
eget språk. 

För att slippa röra mig enbart med anta-
ganden har jag gjort en liten opretentiös 
undersökning bland studenter på Institutio-
nen för nordiska språk i Uppsala. Två grup- 
per 	en på 21 och en på 29 personer 
fick i uppgift att i fem klart skriftspråks-
färgade meningar som innehöll konjunkti-
verna bleve, finge, ginge, komme och stode 
utmärka de ord och ordformer som de ansåg 
vara stela eller ålderdomliga. Eftersom jag 
har en vag känsla av att jag i mitt eget 
språk fortfarande har flera konjunktiver när 
jag talar än när jag skriver, så fick grup-
perna också i uppgift att i sju talspråkliga 
meningar som alla inleddes med om själva 
sätta in den imperfektform av verben bli, 
få, gå, komma, sitta, stå och vara som de 
ansåg lämplig. 

Ifyllningsuppgiften gav följande resultat. 
Av de 50 deltagarna markerai 33 att de an-
vänder eller kan använda vore, 14 finge, 7 
ginge, 6 bleve, 6 sutte, 5 komme och 2 sto-
de. 1 attityden till konjunktivformerna för-
håller sig 12 neutrala till finge, 9 till ginge, 
8 till komme, 7 till bleve och 2 till stode. 
Resten anser fornierna ha en stel eller ålder-
domlig prägel. Bara vore används alltså av 
mer än hälften av de tillfrågade. Finge lig-
ger långt efter men kommer före de andra 
formerna i båda undersökningarna. Det lilla 
testet bekräftar alltså att konjunktiven i 
mycket stor utsträckning har ersatts av in-
dikativen. Det gäller både skriftspråk och 
talspråk. Det framträder trots allt vissa olik-
heter i de båda undersökningarna men ma-
terialet är inte tillräckligt för att tala om 
vad de beror på. 

Om man frågar efter de mest betydande 
generationsskillnaderna, kan det vara lika 
intressant att registrera det onämnda som 
det nämnda. Vad som förvånade mig själv 
i svaren på ruin lilla enkät, var att tal-
språkformer som ska, sa, sån, sen, dom inte 
nämndes som generationsskiljande, vilket de 
väl ändå är. justitierådet Walin snarkerar 

en viss avoghet mot dem men den tycks 
huvudsakligen gälla svårlästa former som 
inotta och påta. Det talspråkliga inflytandet 
på skriften 	bortsett från de singulara 
vcrbformernas användning också i pluralis 

berörs överhuvudtaget inte direkt av vare 
sig Wessén eller Wellander men det kan na-
turligtvis inrymmas i deras allmänna konsta-
terande att stilkänslan har förändrats och 
stilskillnaderna blivit mindre. 

Den anmärkningsvärda försiktighet som 
båda visar i sina yttranden på den punkten 
hänger kanske samman med att talspråkets 
inverkan på skriften ingår i en stilföränd-
ringsprocess där linjerna inte helt har klar-
nat. Talspråksinflytandet går väl delvis vi-
dare men samtidigt tycks det i någon mån 
balanseras av inflytandet från skrift på tal. 
Man hör allt oftare - förefaller det åt- 
minstone mig 	uttalet skall, som väl vis- 
serligen då alltid har en viss men inte nöd-
vändigtvis stor emfas, samtidigt som i skrift 
formen ska har fått en stor utbredning. Icke 
och inte tycks vara på väg mot en upp-
delning efter funktionen så att inte är den 
normala, icke den emfatiska konjunktionen, 
som just genom sin emfas är användbar ock-
så i talspråk. Överhuvudtaget tycks i vissa 
fall skriftspråksformer av äldre typ ha skaf-
fat sig ett relativt gott fotfäste också i yng-
re språk. 1 motsats till mig själv använder 
inte så få studenter både ty och ej. Särskilt 
försvaras ej som praktiskt därför att det 
ryms på papperet också när raden håller 
på att ta slut. Kanske är det kortheten 
sorn har räddat dess liv. 1 Engdahls ut-
vecklingstendensfigur (a. a. s. 96) förefaller 
det dödsdörnt. Det ingick i de ovan nämnda 
konjunktivförsedda meningar vilkas ordval 
50 studenter skulle bedöma. Bara 12 av de 
50 markerade ej som stelt eller ålderdom-
ligt under det att (ett klart icke emfatiskt) 
icke fick 36 snarkeringar, blott 34 och ehuru 
50. 

Hittills redovisade fakta tyder alltså på att 
det inte finns några större skillnader mellan 
generationerna i fråga om skriftspråket. Det 
mesta av vad som trycks gör väl också ett 
relativt enhetligt intryck. Interna regler för 
tidningar och förlag bidrar säkert till att 
sudda ut eventuella generationsskillnader. 

Hur förhåller det sig då med talspråket? 
Eftersom det är mindre enhetligt än skrift-
språket väntar man sig kanske att i det fin-
na större generationsmässiga variationer. 



För att få veta mera på den punkten har 
jag vänt mig till de undersökningar av mel-
lansvenskt stadsspråk som f. n. pågår. Beske-
den från stockholms- och eskilstunaunder-
sökningarna blev ganska få. Vissa uttal före-
kommer bara hos yngre, vissa former, t. ex. 
di 	dom, är åldersmässigt grupperade. 
Några stora skillnader rör det sig inte om 
och ledaren för eskilstunaundersökningen 
framhöll också att de generationsmässiga 
skillnaderna är betydligt mindre än de som 
hänger samman med socialkiasstillhörighet. 

Varken för Eskilstunas eller Stockholms 
del nämns de former som Wellander tar 
upp som generationsskiljande i central-
svenskt talspråk: bestämd form på -ena i n. 
pl., på -e i n. sg. och t-löst supinum. jag 
har i någon mån kontrollerat hur det för-
håller sig med dessa former. För supinfor-
mernas del har eskilstunaundersökningen 
kunnat lämna ett bidrag. jag har fått en 
sammanställning av supinformerna i inspel-
ningar av 38 eskilstunabor som represente-
rar olika ålders- och socialklasser. Supin-
former utan t finns hos samtliga. 24 talare 
har åtminstone någon form med t men en-
dast 7 har övervikt för t-uttal. Av de 17 ta-
lare som är födda före 1900 har 12 åt-
minstone någon form med t, 4 har övervikt 
för t-uttal. Den vanligaste supinformen, va-
rit, uttalas av de flesta utan t. Hos 10 per-
soner uppträder t-uttal och av dem är 6 föd-
da före 1900. Det är inte uteslutet att i en 
större undersökning generationsskillnader 
kan framträda, men som faktum kvarstår 
ändå dels att det gamla uttalet lever kvar 
i mycket stor utsträckning, dels att det nya 
uttalet ingalunda är frärsunande för äldre. 

1 fråga om n. sing. på -e och n. pI. på 
-ena har jag själv gjort en undersökning 
bland 247 uppsalabor, alla födda i Upp-
land. De fick själva uppge om de använde 
formerna husena och regne. Det är själv-
klart att svaren inte alltid korrekt rapporte-
rar deras faktiska språkbruk utan snarare 
vad de tillfrågade uppfattar som sin norm. 
A priori är det troligt att man får en viss 
överrapportering av de former som stämmer 
med skriftspråket. Mot den bakgrunden är 
det ganska överraskande att finna att de 
gamla talspråksforrnerna är ytterst väl re-
presenterade också i yngres språk. Av de 
93 personer som ingår i den yngsta ålders-
gruppen, de som är födda 1941-50, påstod 
sig bara 26 % aldrig säga regne. Betydligt 
flera, 38 %, påstod sig aldrig säga husena.  

1 fråga om husena kan man konstatera nå-
gon tillbakagång i förhållande till bruket 
hos dem som är födda på 20-talet eller ti-
digare. Vid regne är det tvärtom så att äld-
re betydligt oftare än den yngsta ålders-
gruppen förnekar att de använder formen. 
Förklaringen till detta sista oväntade re-
sultat kan vara den att den större sociala 
rörligheten har satt spår i ungdomsgruppen 
och ett socialt lägre uttal på så sätt vunnit 
terräng. 1 så fall kan vi vänta oss att det 
gamla talspråksuttalet kommer tillbaka. 
Men det kan också vara så att regne är ett 
uttal som man kan tillåta sig när man är 
ung men att man övergår till regnet när det 
sociala trycket ökar, vilket det sannolikt gör 
när man börjar komma upp i åren och ofta 
avancerar socialt. 1 så fall kommer anpass-
ningen till skriften att gå vidare oberoende 
av om regne har blivit vanligare nu än 
förr hos yngre. 

Resultatet av undersökningen bekräftar 
alltså inte Wellanders uppfattning. Den kan 
stämma bättre för Stockholms del och kan-
ske särskilt för socialgrupp 1 som är myc-
ket svagt företrädd i mitt uppsalamaterial 
och även är något underrepresenterad i es-
kilstunamaterialet. Att sagesmännen har 
valts så att de har en stark lokal anknytning 
kan ha gynnat regionala drag. Det rubbar 
inte slutsatsen att generationerna ofta hål-
ler någorlunda jämna steg i språkutveck-
lingen. Detsamma har justitierådet Walin 
framhållit. Frånsett slangen anser han sig 
använda samma talspråk som sina barn-
barn. Därmed vare inte sagt att inte ovänta-
de generationsskillnader kan komma i da-
gen. Vid en enkät som jag har gjort bland 
gymnasister visade det sig att uttal som hög-
färd (med långt 5) och tilltagsen (med 
långt a) är vanliga hos yngre. Att de i sam-
ma stora utsträckning har gått in i äldres 
språk i Mellansverige har jag svårt för att 
tro. 

jag har hittills bara behandlat förhållan-
den i centralsvenskt talspråk. 1 stora delar 
av Sverige möter andra frågor. Till en inte 
obetydlig del ryms antagligen fortfarande 
generationsskillnaderna i språket inom mot-
sättningen riksspråk - dialekt. Hur stor är 
den motsättningen? Från det stora projek-
tet Talsyntax i Lund - där man annars än 
så länge inte har tagit upp generationsskill- 
naderna i undersökningen 	har jag fått 
ett litet bidrag till belysning av den frågan. 
Till gymnasister i Kalix, Luleå, Stockholm, 



Hultsfred och Ystad ställdes frågan Anser 
du att du talar mindre dialektalt än dina 
föräldrar? Skillnaderna i antalet ja- och 
nej-svar blev överallt ganska små. Ja-sva-
ren utgör 40-48 57c, i Stockholm 37 %. 
Den förvånande höga siffran för Stockholm 
får troligen sättas i samband med att många 
stockholmselever har inflyttade föräldrar 
vars språk uppfattas som dialektalt i förhål-
lande till huvudstadsspråket. Siffrorna på 
övriga orter bör ha mera att säga om rena 
generationsskillnader som inte i större ut-
sträckning störs av regionala omflyttningar. 
Att nej-svaren där är ungefär lika många 
som ja-svaren tyder på att också utanför 
centralsvenskt område den äldre generatio-
nen ofta har följt med i språkutvecklingen. 

Hur generationsskillnaderna ser ut i ut-
kanten av svenskt språkområde, ger en tre-
betygsuppsats av fil, kand. Hans Frödin en 
föreställning om. Han har skrivit ut och 
kommenterat prov på tre generationers mal-
ungsmål. Den äldsta generationen har där 
ännu kvar den gamla dialekten. Hos den 
yngsta är t. ex. kasussystemet förenklat. 
Framför allt är de yngres språk liksom per-
forerat av rikssvenska ord och uttryck: ner-
vös, speciellt, spela nån roll, hur dum som 
helst. Frödin säger att rikedomen på nya 
ord gör dialekten urvattnad. Denna urvatt-
nade dialekt är dock fortfarande malungs-
mål. "Svenska, det är inte många som talar 
av ungdomarna", säger (i översättning) en 
18-åring i en av intervjuerna. Generations-
skillnaderna i Malung är betydande. När-
mandet till riksspråket har tänjt ut de 
språkliga handen mellan generationerna. 
Ändå fungerar tydligen fortfarande hela 
bygden som en språkgemenskap så till den 
grad att inflyttade försöker anpassa sitt 
språk till den, efter vad samma 1 8-åring be-
rättar. 

jag har så här långt kunnat teckna en gans-
ka ljus bild av vårt nuvarande språktill-
stånd sett ur mitt ämnes synvinkel. Det 
gamla lever kvar mera än man trott, de 
gamla följer med i det nya bättre än man 
anat. Men än är inte alla vittnesbörd redo-
visade. Bland dem som ställdes inför frågan 
vad som var de viktigaste generationsskill-
naderna var också en lärare, lektor Erik 
Hörnström (f. 1907). 

Hörnström tvekar inte att använda or-
det generationsklyfta. Han framhåller att 
det är åtskilligt i nutida gymnasisters skrift- 

språk som en lärare kan uppleva som ett 
brott mot den tradition han själv represen-
terar. Dit hör t. ex. stilupplösningen 
"men den är å andra sidan så vanlig att 
man knappast reagerar längre". Den verk-
ligt stora generationsmotsättningen ligger i 
syntaxen. Nutida gymnasister radar gärna 
sats på sats oberoende av satsernas art; pa-
rataxen håller på att slå ut hypotaxen. De 
stannar på en mycket lägre språklig nivå än 
de förr uppnådde. Vad det förhållandet be-
ror på är svårt att säga. Att träningstill-
fällena har blivit färre är en påtaglig för-
klaring, men Hörnström ställer också den 
intressanta frågan om den fullkomliga 
grammatiklösheten i skolan kan ha någon 
del i skulden. Om man aldrig får språksy-
stemets hela struktur aktualiserad, finns 
kanske risken att man aldrig tillägnar sig 
dess mer komplicerade former. 

Klagomål över gymnasisternas torftiga 
språk är i och för sig ingenting nytt, men 
tidigare har de brukat gälla ordförrådet där 
det är naturligt med snabba förändringar. 
En torftig syntax är en allvarligare begräns-
ning i uttrycksförmågan. Den generations-
klyfta som Hörnström pekar på gäller na-
turligtvis inte för alla. 1 viss utsträckning 
kommer dessutom gylnnasisterna att för-
bättra sin språkbehandling efter skoltiden. 
Att rapporter som Hörnströms måste kän-
oas djupt oroande är ändå självklart. Svens-
kan i skolan förefaller att vara ett område 
där språkvården borde ha insyn. Språket 
som kulturarv behöver inte vara hotat, men 
det är illa nog om många gymnasister kom-
mer ut i samhället utan de språkfärdighe-
ter som behövs. 

Sons jag antydde i inledningen, väntar man 
sig att olikheter i utbildningen skapar ge-
nerationsskillnader i språket. Hur det för-
håller sig på den punkten är inte lätt att 
få klarhet i från de akademiska utsiktspunk-
ter där jag i huvudsak har haft min spejar-
position. Ett par yttranden får ersätta iakt-
tagelser. Från en yngre samhällsintresserad 
pensionär har jag fått följande omdöme 
om TV-språk: "Jag tycker finnar uttrycker 
sig så bra på svenska. När de intervjuas för-
står man utan vidare vad de säger men när 
svenska politiker yttrar sig så får man veck-
la ut meningen ur lager på lager av ord." 1 
Västerbottens-Kuriren från den 4 mars i år 
finner man en liten kåserande artikel om 
språkharriärer, författad av signaturen 



"Kurre". Där står: "När vi ur en äldre 
generation råkar lyssna på hur en ung ge-
neration i dag använder språket, får vi 
stundom en känsla av att befinna oss på 
verkligt gungande och osäker grund." Han 
ger ingen beskrivning av detta språkliga 
gungfly men kanske åsyftar han samma 
språkklyfta som han har talat om tidigare i 
artikeln, nämligen den som kom att avslöjas 
i TV under den stora gruvstrejken då ny-
heterna gav plats för reportage från strejk-
möten och för folkliga kommentarer till lä-
get. "Det språket låg långt från ingenjörs-
prosan och den avslipade förhandlings-
svenskan." 

Den språkklyfta Sons det här talas om är 
naturligtvis inte huvudsakligen generations-
mässig utan allmänt social men det är tro-
ligt att den berör äldre nier än yngre. Pro-
blemet ligger delvis i att samhälls- och be-
teendevetenskapernas ordförråd i så hög 
grad har spritt sig in i allmänspråket. Det 
är en utveckling som alldeles klart måste 
missgynna de äldre som har en annan bild-
ningsbakgrund. 1 Svenska Dagbladet för 
den 9 mars har en f. d. skolman i en in-
sändare uttryckt sitt främlingskap inför 
språkbruket i Läroplan för grundskolan där 
man bl. a. får veta att "resultaten av ut-
värderingarna inom de emotionella och so-
ciala målområdena samt även inom högre 
nivåer av de kognitiva målfunktionerna är 
svårmätta". Talat språk har väl än så länge 
inte blivit lika kompakt fackspråkligt men 
genom att det så ofta väljer sina stilmöns-
ter i en akademisk diskussion av allra ab-
straktaste slag blir det som bekant ofta 
svårgripbart. Den som vill ha exempel kan 
leta i den fullständiga texten bakom filmen 
Rekordåren. 

För den språkvård som ser som sitt mål 
att ge människorna trygghet i språket, mås-
te det vara angeläget att ingenjörsprosan, 
den avslipade förhandlingssvenskan och lä-
roplansspråket inte får breda ut sig till om-
råden där de inte hör hemma. 1 Språkvård 
nr 1/1970 har Nils Frick presenterat ett 
förslag som skulle kunna ha den effekten 
och göra slut på mycken osäkerhet inför ett 
språk som döljer sitt innehåll bakom en 
ointaglig fasad. Generationerna skulle då 
kunna möta varandra på mera lika villkor. 

Därmed har jag kommit till slutet av min 
redogörelse för generationsskillnader i språ-
ket. När jag har samlat ihop mina iaktta- 

gelser har jag alltmer kommit att känna 
mig som en nutida Olaus Magnus som av 
spridda rapporter och hörsägner försöker 
kartlägga ett Sverige som varken han eller 
någon annan har någon riktig överblick 
över. Situationen är så otillfredsställande att 
man å språkvårdens vägnar måste protes-
tera. 

Vi lever i masskommunikationens tid, 
översköljs av fakta som vi i demokratins 
och vårt eget intresse skall ta ställning till, 
är skyldiga att vara orienterade om plikter 
och rättigheter, skall föra vår egen och and-
ras talan, måste kunna lämna och vidare-
befordra information. Hela vårt samhälle 
bygger på att en god språkfärdighet är all-
mänegendom. Ändå faller det ingen in att 
det behövs en fortlöpande kontroll av att 
vi har den språkliga grund som behövs. Det 
talas mycket om jämlikhet men sägs aldrig 
att den viktigaste jämlikheten antagligen är 
språkets. Det tycks råda en nästan fullstän-
dig aningslöshet om språkets roll i samhäl-
let, senast demonstrerad av det som föran-
lett Fricks artikel, att informationsutred-
ningen kan skriva ett betänkande utan att 
beröra frågan om språklig expertis. 

Institutet för svensk språkvård borde få 
sig anförtrodda uppgifter som verkligen sva-
rar mot språkets betydelse. Det skulle vara 
inte bara ett rådgivande organ utan också 
ett kontrollerande med resurser som svarade 
mot ansvaret. jag kan inte se att det är en 
utopisk tanke utan en högst realistisk. Att 
ingen - mig veterligt - fört fram den 
visar bara att vi än så länge inte har hun-
nit anpassa oss i masskommunikationens 
samhälle. Bland mängden av problem som 
ett ordentligt språkvårdsinstitut måste en-
gagera sig i finns några ständigt aktuella. 
Till deism hör generationsskillnaderna i språ-
ket. 

Efter föredraget följde vid nämndens års-
möte en livlig diskussion. 

En talare påpekade att ett motstånd mot 
vårdat språk och mot språkvård hos ung-
domen kunde betraktas som ett led i en nor-
mal ungdomlig opposition mot de äldre och 
deras vanor. Men det hävdades också att 
motståndet kan bero på en reaktion mot 
t. ex. myndigheters och pohitikers sätt att, 
hl. a. av taktiska skäl, använda ett krångligt 
språk. Den reaktionen kan hos de unga ta 
sig uttryck i ett mycket grovt och direkt 



språk. Användningen av detta direkta språk 
med dess oförblommerade ordval, bl. a. på 
dagstidningarnas kultursidor, skulle enligt 
en talare kunna tyda på mycket starkare ge-
nerationsskillnader än dem föredragshålla-
ren hade registrerat. Detta direkta språk 
skulle också kunna uppfattas som en poli-
tisk manifestation och i så fall utgöra en ny,  
typ av språklig inbrytning. Häremot fram-
hölls att de politiskt engagerade ungdomar-
nas språk ingalunda alltid är särskilt enkelt. 
Möjligen är deras syntax enkel, men ordför-
rådet är ofta mycket svårtillgängligt. 1 frå-
ga om den företeelsen att slang nu synes 
användas i allmänt språk i högre åldrar än 
tidigare, påpekades det att orsaken kan vara 
att det numera tar längre tid att bli vuxen 
och få en plats i samhället. 

Några talare ansåg att ungdomens språk-
vanor nu kan ses som ett tecken på att 
stilskillnaderna i språket håller på att för-
svinna. Detta medför att ett i många äldres 
tycke vårdslöst språk används i samman-
hang där man tidigare var mera noga, t. ex. 
i offentliga diskussioner. Som en kontrast 
nämnde flera av diskussionsdeltagarna det 
vackra och rena språk som hade använts 
av gruvarhetarnas representanter när de ta-
lade i radio och tv under gruvstrejken i 
Norrbotten vintern 1969-70. Härvid påpe-
kades också att alltför många undersökning-
ar av ungdomens språk enbart gällde stu-
denters och skolungdoms språk. Det vore 
på tiden att man undersökte även språket 
hos dem som är skolade på folkhögskolor, i 
fackföreningar och politiska föreningar. - 
Om stilskillnaderna ansåg en talare att det 
är riktigt att 1700-talets stilideal, som har 
gällt så länge, nu står inför sin upplösning. 
Kanske håller vi på att få nya stilskillnader, 
men vilka dessa i så fall är vet vi inte ännu. 

Att studenters och andra skolade yngres för-
måga att uttrycka sig skriftligt i många fall 
var mycket dålig, omvittnades från flera 
håll. Universitetsstuderande och yngre med-
arbetare i massmedierna har inte sällan på-
tagliga svårigheter att skriva svenska. Fram-
för allt tycks de ofta Isa svårt att bygga 
korrekta meningar och uttrycka logiska och 
andra relationer på ett klargörande och 
språkligt tillfredsställande sätt. Mening-
arna är ofta ofullständiga och i påfallande 
hög grad parataktiska, vilket ofta resulterar 
i ett löst associativt språk, även i sakliga 
sammanhang. Den dåliga skrivförmågan an- 

sågs kunna bero på att eleverna i skolan 
visserligen skriver mycket, men ofta under 
stor tidspress. Vad de skriver rättas sällan 
och man hinner inte diskutera den formella 
utformningen ordentligt. 

Frågan om skolungdoms och studenters ut-
tal och artikulation togs upp av flera talare, 
och då också behovet av talpedagoger i sko-
lan. 

Skillnader i uttaisvanor mellan dem som är 
över ca 50 år och dem som är yngre fram-
hölls, särskilt i fråga om uttal av engels-
ka och franska lånord. Det gäller t. ex. ut-
tal som (äldre) "pe:sme:ker" och (yngre, 
mera engelskt) "pejsmejker", (äldre) 
"fluga:" och (yngre) "noga(t)". - Frå-
gan om man kan höra på människors uttal 
hur gamla de är diskuterades också. En un-
dersökning (vid fonetiska institutionen vid 
Stockholms universitet) har visat att det 
tycks vara lätt att i handat talspråk skilja 
ut de mycket unga och de mycket gamla, 
medan åldrarna däremellan visade sig myc-
ket mera svårbestämhara. Dock skulle man 
t. ex. för Stockholmsområdet kunna använ-
da uttalet av det långa ö-ljudet för att skilja 
mellan yngre och äldre (detta långa ö-ljud 
tycks i stort sett uttalas allt mera öppet, ju 
yngre talaren är). Vad som i vissa fall före-
faller att vara generationsskillnader skulle 
kunna tänkas vara begynnande dialektskill-
nader. 

Mot vissa av föredragshållarens synpunkter 
på Institutets för svensk språkvård möjlig-
heter till inflytande över masspråket invän-
des att institutet numera har ett mycket 
brett samarbete med skilda myndigheter. 
Många myndigheter och statliga verk o. d. 
har också visat att de inser hur viktiga de 
språkliga frågorna är. Samarbetet bedrivs 
genom föredrag och kurser för olika grupper 
av statstjänstemän m. fl. och genom språk-
granskning av olika texter (från lagtexter 
till blanketter). Just de språkliga problemen 
när det gäller jämlikhetssträvandena bru-
kar framhållas av nämnden och institutet 
vid kontakterna med olika myndigheter. 
Vad som begränsar institutets möjligheter 
att öka sitt arbete med masspråket är främst 
institutets begränsade ekonomiska resurser. 
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Svenska modeord 

Av Rolf Hillman 

Vad är modeord? Dc utgör inte någon klart 
avgränsad kategori i ordförrådet. Man kan 
beskriva dem som ord som lanseras och slår 
an så att de plötsligt används i tid och otid. 
De kan vara nyord, men också ord som 
länge funnits i språket och levat ett obe-
märkt liv tills de oväntat lyfts fram och 
ideligen brukas, oftast i ny betydelse eller i 
varje fall med speciella nyanser i betydel-
sen. Somliga blir snabbt utnötta och ersätts 
med nya modeord, andra visar sig fylla ett 
mera varaktigt behov och blir kvar som go-
da tillskott till ordförrådet. 

Så länge vi har haft ett skriftspråk med 
större räckvidd och ett ledande skikt med 
intresse för det som är nytt har det funnits 
issodeord. Till dem kan man t ex. räkna 
petitinaitre och sprätthiik på 1700-talet, 
med den karaktäristiska emotionella ladd-
ning som sådana ord ofta har. 1 Dalins Ord-
bok 1850 har det franska ordet försvunnit, 
men sprätthäk finns kvar jämte sprätt och 
anges som familjärt med synonymen ele-
gant, som i sin tur försvunnit som substan-
tiv. Dalin tar nu upp även ordet dandy. 1 
slutet på 1800-talet dyker så ordet snobb 
upp och har hävdat sin ställning så länge 
att det har övergått till det mera neutrala 
ordförrådet. 

Även om modeorden inte är någon färsk 
företeelse, så har de större frekvens och väx-
lar fortare i våra dagar. Den politiska de-
batten, reklamen, företeelser inom tekniken 
och nöjesbranschen får genom massmedier-
na en snabb och obegränsad spridning, och 
inriktningen på aktualiteter gynnar använd-
ningen av dagens ord. 

Det är därför naturligt att initiativet till 
den inventering som resulterat i den för-
träffliga lilla boken Svenska modeord, Huf-
vudstadsbladet, Helsingfors 1970, utgått 
från en tidningsredaktion. Redaktören för 
Hufvudstadsbladet, Torsten Steinby, skicka-
de ut en rundskrivelse isied omkring 120 
modeord till medarbetare i press, radio och 
tv, filologer och författare och begärde kom-
pletteringar. Det gav materialet till en för-
teckning på omkring 650 ord. Detta 
sållades, och professor Olav Panelius, jämte 
doktor Steinby utgivare av boken, gjorde 
det slutliga urvalet, som behandlas i 83 kor- 

ta artiklar, som emellertid upptar inte mind-
re än 373 ord och ordelement, ger or-
dens proveniens, exemplifierar deras an-
vändning och gör en kritisk värdering. Av 
samlingens 12 författare har Panelius skri-
vit 25 artiklar, Steinby 10 och författaren 
och journalisten Ole Torvalds 16. 

En del av de i boken anförda modeorden 
kan inte utan olägenhet inpassas i det svens-
ka ordförrådet. Det värsta exemplet är 
know-how, vars uttal, stavning och höjning 
är lika oniöjliga som dess betydelse är vag 
och dess användning prövande som utslag 
av snobberi. Vissa ord är så utpräglade im- 
portvaror 	och till en del kanske relativt 
kortlivade - att det inte tjänar mycket till 
att försöka försvenska dem: beatnik, Black 
Pozver, Flower Power, hippie, pr000s och 
provies, underground. 

Ordet collage avslöjar genom stavning 
och uttal sitt främmande ursprung, som så 
många andra konsthistoriska termer; att 
den teknik som det betecknar förts över 
till andra framställningsformer och ordets 
betydelse därigenom vidgats är fullt natur-
ligt. Dess höjning ansluter sig lätt till andra 
ordbildningar på -age, som vi sedan gam-
malt har många exempel på. Däremot är 
image inte något lyckat nyord. Förhållandet 
mellan uttal och stavning har inga svenska 
modeller, och ord som kräver säkra kunska-
per i engelska av den som skall skriva och 
uttala dem bidrar än så länge till en obe-
haglig social skiktning. Detta image har 
börjat tränga ut ordet profil, som är helt 
försvenskat och lätt höjs: profilen, profiler. 
Men vad heter image i bestämd form och i 
pluralis? 

Om etoblissemanget i ordets moderna 
samhällskritiska betydelse får ersätta det 
ibland brukade establishment, vilket ofta 
tycks vara fallet, är det en fördel: stavning, 
höjning och uttal bereder inga svårigheter, 
och samhörigheten med etablera och eta-
blerad är fullt tydlig. 

Man kan förmoda att jippo kommer att 
stanna i språket, det har förekommit sedan 
20-talet. Det ansluter sig i höjningen till 
den rikligt förekommande typen kvitto, 
motto, porto, fast det inte som dessa har 
grav aksent. Som Bertil Molde påpekar är 
ordets etymologi oförklarad; varför stav-
ningen gi-, som varit den tidigaste skrivfor-
men, ersatts med ji-, som i SAOL endast 
förekommer i jiddisch, jigg och jiujitsu, är 
därför också oförklarligt. 
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När zoom dök upp accepterades ordet 
som fototeknisk term, fastän zoomobjektiv 
lika väl kunnat kallas glidobjektiv. Med den 
ökade användningen av dessa objektiv blev 
ordet inte längre ett internt ord bland en li-
ten grupp yrkesmän utan en bland en större 
allmänhet spridd beteckning. Det behövdes 
också ett uttryck för bruket av denna tek-
niska nyhet, och som en naturlig verbform 
har vi fått zooroa. Det är intressant att iak-
ta, att medan en sammansättning som zoom-
objektiv inte frapperar mer än t. ex. zeiss- 
kikare 	för skriftbilden betyder det ingen- 
ting att det svenska ordet här är samman-
kopplat med ett egennamn - så ter sig en 
verbbildning som infogas i det svenska böj-
ningssystemet, zooma, zoo made, på något 
sätt otillfredsställande: stavningen z- och 
dubbelteckningen av o. 

Hufvudstadsbladets förteckning upptar 
mobbning som rubrikord och konstaterar att 
"det är naturligtvis skäl att konsekvent be-
gagna formen mobbning som är den korrek-
ta avledningen av mobba (alltså inte mob-
bing)". Vi har bildat verbet mobba som en 
försvenskning av engelska mob, liksom job-
ba av job. Till mobba - mobbning har vi 
paralleller i lobba 	lobbning eller det var- 
dagliga nobba - nobbniog. Med suffixei 
-ning följer också grav aksent.' Att formen 
mobbing har tagits upp i svensk press sam-
manhänger väl med att Konrad Lorenz, som 
gjort begreppet aktuellt, använder den rent 
engelska termen i sin framställning. 

När det gäller betydelsen av ett modeord 
frågar man, om det fyller ett behov, om 
det är lämpligare än andra ord eller i varje 
fall lika bra, och om det brukas utan att 
framkalla missförstånd. Många av modeor-
den uppstår i samband med den politiska 
och sociala debatten, hör ursprungligen 
hemma i en mera kvalificerad vetenskap-
lig framställning och får väl där med någon 
välvilja förutsättas ha en preciserad inne-
börd. Men i och med att de gör skäl för 
benämningen modeord löper de risken att 
betydelsen blir obestämd och användningen 
oöverlagd och att den vetenskapliga hall-
stämpeln ger ett falskt sken av skarpsinne 
och sakkunskap. 

Alienation har såsom en i engelska och 
franska använd latinisering av Marx be- 

1 Se beträffande växlingen -ing/-ning R. Sö-
derhergh, Svensk ordbildning s. 84. 

grepp Entfremdung kommit i ropet genom 
Marcuse. Men man misstänker, att många 
som säger sig vara alienerade har ganska 
vaga begrepp om den teori som ligger bak-
om termen, och instämmer, med reservation 
för bruket i en väl underhyggd fackdiskus-
sion, med den polske filosofen Dobrosielski, 
som Panelius citerar, när han finner ordet 
alienation oanvändbart "eftersom var och 
en uppfattar dess innebörd på sitt privata 
sätt". Indoktrioering har, som påpekas, en 
från information skild betydelse som är be-
kväm att kunna uttrycka med ett enda ord. 
Olägenheten ligger i att betydelseskillnader-
na ofta suddas ut, så att nästan all informa-
tion rubriceras som indoktrinering och att 
det lite pretentiösa information helt undan-
tränger de flärdlösa orden meddelande och 
upplysning. 

Från den gamla betydelsen 'förfara svik-
ligt i affärer' har ordet manipulera överta-
git den pejorativa innebörden när det ide-
ligen brukas om vad man menar vara en 
förslagen indoktrinering inom politik och 
näringsliv. Misstanken om skumma avsikter 
uttrycks kort och lätt med detta ord och 
dess avledningar, och därför finns från 
språklig synpunkt ingenting att invända. 
Risken med ett sådant modeord ligger emel-
lertid i att man genom att använda det ka-
tegoriskt slår fast att en ful påverkan före-
ligger och därmed nsanipulerar läsaren. 

	

Om progressiv 	inte som klart definie- 
rad fackterin inom olika områden, utan som 

	

politiskt modeord 	säger Panelius, att det 
finns en viss tendens att nlonopolisera or-
det för att beteckna vänsterradikala strä-
vanden, "och överhuvudtaget har betydel-
sen utvidgats men saostidigt blivit oklara-
re". Denna vaghet utmärker emellertid dy-
lika generella termer, som t. ex. 'alla goda 
krafter' eller 'alla ansvarskännande män-
niskor', uttryck som förutsätter att författa-
ren och läsaren har en samstämmig upp-
fattning om vad som menas med 'god' 
och 'ansvarskännande'. De ger exempel på 
språkets makt över känslan. 

Sedan gammalt har verbet artikulera an-
vänts om bildningen av språkljud men har 
som modeord betydelsen att uttala åsikter, 
under inflytande av en specialbetydelse av 
det engelska articulate, såsom Torvalds på-
pekar. Begreppet skulle i många fall kunna 
ersättas med uttala och uttrycka - om det 
finns skäl till det med tillägg av adverbet 
klart. Men betydelsen artikulerad har fått 
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en berömmande känsloton av tydligt och väl 
underbyggt uttryck för en åsikt och begrän-
sas därmed till omdömen om vad menings-
fränder har för sig. 

De här anförda orden är inte svåra att 
uttala, stava eller böja, de infogas i mönster 
som har hemortsrätt i svenskan. Men de är 
i viss mån lärda ord, som i det allmänna 
språkbruket förlorar en väldefinierad inne-
börd men behåller glansen av fackligt ve-
tande och därigenom ger den som strör des-
sa ord omkring sig en oförtjänt intellektuell 
status. Det gäller också t. ex. sofistikerad, 
frustrerad, innovation och relevans. 

Andra modeord är varken nya eller 
krångliga men används i ny betydelse. 1 
första bandet av Östergrens Nusvensk ord-
bok, 1919, förklaras engagemang bara som 
"anställning (som skådespelare, på opera 
e. d.); överenskommelse, förbindelse (r) ", 
och budskap anges dels som bibliskt och 
skönlitterärt, dels som "direkt meddelande 
j konstitutionella stater från överhuvudet 
till representationen utan förmedling av de 
ansvariga rådgivarna". Numera är en-
gagerad detsamma som politiskt hängiven, 
och budskap brukas, som Torvalds anmär-
ker, "om vilka små funderingar som helst". 
Att vara aningslös innebar förr att inte ana 
en förestående fara eller olycka, i polemisk 
stil nu att omedvetet avslöja enfald och 
okunnighet. 

Att finna korta och slagkraftiga uttryck 
är en lovvärd ambition som avspeglas i 
många modeord. Men en motsatt tendens 
- eller trend som det nu oftare heter 	är 
att begagna långa och otympliga samman-
sättningar i stället för korta och tydliga ord, 
tanklöst vanemässigt eller i avsikt att ge 
sken av större perspektiv utan hänsyn till 
att sammansättningen har en annan bety-
delse än vad som föresvävat författaren. Till 
den kategorin hör utredares och byråkra-
ters älsklingsord målsättning i st. f. mål, frå-
geställning och problemställning i st. f. frå-
ga och problem, och problemlösning där 
enbart lösning många gånger vore till fyl-
lest. 

Exemplen i Svenska modeord är hämtade 
från såväl svensk som finländsk litteratur 
och press, och utgivarna har utnyttjat In-
stitutet för svensk språkvård och Svenska 
akademiens ordboksarkiv och docent Mol-
des och ordbokschefen Ekbos sakkunskap. 
Något speciellt finländskt inslag i urvalet av 

ord finner man knappast, mer än ordet 
gränder, t. o. m. stavat grynder, som i Sve-
rige inte brukas i aktuella sammanhang. 
Kanske man kan till finländsk språkkänsla 
hänföra också ordet lort, som inte ter sig 
som något rikssvenskt modeord, medan man 
saknar ordet skit, särskilt i sammansättning-
ar av typen skitbra. 

Det är en nöjsam och nyttig läsning som 
Hufvudstadsbladets samling erbjuder, och 
kommentarerna är instruktiva och ofta kryd-
dade med en behaglig mild ironi. Man kun-
de ha önskat att det genomgående och inte 
bara i flertalet fall hade angivits varifrån 
citaten är hämtade. Naturligtvis skulle för-
teckningen av modeord kunna utökas, t. ex. 
med medveten som en särskild artikel, vi-
sion, gräsrotsnivå och på verkstadsgolvet, 
(sex-)vallen, ( jord-, elev-)nära, panel, par-
ty och glamour, men det presenterade ur-
valet är rikt och insiktsfullt. 

Man talar om språket som kulturspegel, 
och just modeorden säger mycket om idéer 
och attityder, samtidigt som de belyser ord-
bildning och internationell påverkan. En 
påpasslig bevakning av modeorden är där-
för en angelägen uppgift för språkvården, 
och ett starkt intresse som finns för dessa 
språkliga företeelser ger goda möjligheter 
att nå ut till allmänheten med synpunkter 
på arter och oarter i ett färskt språkmate-
rial. 

Mygla 

Av Bertil Molde 

Orden mygla, mygel, inyglare, mygling, 
mygleri har kommit att bli allmänt bruka-
de i svenskan under senare år, och en vik-
tig spridningskälla för dessa ord var Jan 
Myrdals tv-film "Myglaren" från 1966. 
Men dessa ord har inte skapats av Jan 
Myrdal, vilket många tycks tro, utan de har 
förekommit i skrift i vardagligt språk åt-
minstone sedan 1950-talet. Det äldsta skrift-
liga exempel på ett av dessa ord som finns 
i samlingarna på Institutet för svensk 
språkvård är följande ur tidskriften Motor 
1957 (nr 1, s. 4): "Vår åsikt om mutor, 
mygel, hestickning och förmåner får anstå, 
tills dom fallit". Ordet mygel används i ett 
fall som detta i betydelsen "fiffel, oheder-
liga metoder" o. d., och det torde vara den 
allmännaste betydelsen. \Terbet mygla är 
ungefär liktydigt med "fiffla; uppnå sina 
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syften genom mer eller mindre ljusskygga 
eller ohederliga metoder" o. d., men en be-
tydelse "snatta" förekommer stundom ock-
så, och i vardagligt eller slangartat tal sy-
nes denna betydelse ha varit vanligare ti-
digare (dvs, under 1950-talet och tidigare). 

Många har, bl. a. genom förfrågningar 
till Institutet för svensk språkvård, under 
senare år efterlyst en förklaring till ur-
sprunget till den här nämnda ordgruppen. 
De enda svenska ord som mygla och mygel 
direkt skulle kunna anknytas till är mögla 
och mögel, vilka i vissa dialekter i Norr-
land förekommer med y-vokalism (liksom 
också i norska dialekter). 1 ett radiopro-
gram om språkfrågor hösten 1968 talade 
jag om de här orden och antydde möjlig-
heten att de kunde ha något sammanhang 
med mögla, mögel men bad lyssnarna om 
hjälp för att få större klarhet i det even-
tuella sambandet. Särskilt ett av svaren på 
denna vädjan var av stort intresse. Det kom 
från herr E. J. Lindberg i Göteborg, här-
stammande från Ragunda i Jämtland. Han 
meddelade att i hans barndoms dialekt het-
te mögel "mygäl" (med tjockt 1), och sam-
ma ord kunde också användas om en per-
son och betydde då "en som snålar och 
sparar, mest i det tysta". Som verb kunde 
man säga "myglä ihop" i betydelsen "snå-
la ihop, lägga på hög", och en person som 
snålar och sparar kunde kallas en "myglar". 
Substantivet "mygling" kunde betyda dels 
möglande, dels gnidande, snålande. - Det 
är inte överraskande att ordet mögla (myg-
la) också kan få betydelsen "snåla". Den 
som parar och snålar t. ex. på mat riske-
rar ju att maten blir möglig och dålig in-
nan han unnar sig att äta upp den. 

Men kan det då tänkas att det är detta 
dialektala bruk av "mygla" (dvs. rikssprå-
kets mögla) som ligger bakom den nutida 
riksspråkliga användningen av mygla? En-
ligt min mening är detta möjligt. Från be-
tydelser som "lägga på hög, snåla, spara" är 
steget knappast långt till "lägga undan för 
egen räkning, lägga beslag på, snatta", och 
därifrån vidare till "vara ohederlig (för 
egen fördel eller vinning), fiffia". 

Den här givna förklaringen till betydelse-
sammanhanget mellan mögla och det nu 
riksspråkliga mygla förefaller vara en tänk-
värd möjlighet. Det återstår dock att för-
klara hur den geografiskt ganska begränsa-
de användningen av det dialektala "mygla" 
har kunna komma att (med en viss vidare- 

utveckling) bli riksspråklig, och det under 
de allra senaste decennierna. En möjlighet 
är dock att den dialektala användningen av 
ordet, och själva ordet mygla (som väl då 
uppfattades som ett helt annat ord än 
mögla), spreds under beredskapsåren på 
1940-talet. Under denna tid flyttade ju 
folk från skilda delar av landet runt ganska 
mycket, och många svenskar hörde och lär-
de känna ord och uttryck från andra lands-
delar. Dessutom torde det vara så att det 
under beredskapen hos många förelåg ett 
starkt behov av ett ord för begreppet "myg-
la". Enligt många samstämmiga uppgifter 
skall också mygla ha använts redan under 
1940-talet, och inte minst bland inkallade. 

Enligt den uppfattning som här har f ram-
förts skulle sålunda mygla vara utgångsor-
det, och till det har sedan mygel, myglare, 
mygling, mygleri bildats. 

Litteratur 

Bertil Molde & Carl Ivar Ståhle, 1900-
talssvenska 
Skrifter utgivna av Nämnden för svensk 
språkvård 37. Stockholm 1970. Pris 8 kro-
nor. 

Det är bara tre årtionden kvar av det gam-
la århundradet och sen kommer det tjugo-
första. Redan nu kan det därför finnas an-
ledning att se tillbaka på vad som hänt med 
vår språk under 1900-talet och fundera 
över vad som kommer att hända i framti-
den, det första utan tvivel lättare gjort än 
det andra. 1 skriften 1900-talssvenska har 
Nämnden för svensk språkvård sammanfört 
två uppsatser, den ena ett föredrag inför 
finländsk publik 1967 av Bertil Molde om 
"Dagens svenska och morgondagens" (s. 
5-24) och den andra en utredning av 
Carl Ivar Ståhle med titeln "Några drag 
i det svenska språkets förändring under 
1900-talet" (s. 25-76), tidigare publice-
rad i 1963 års bibelkommittés betänkande 
"Nyöversättning av Nya testamentet. Be-
hov och principer" (SOU 1968: 65). 

"Det som framför allt är slående", sä-
ger Molde, "när man jämför vår tids svens-
ka med språket för låt oss säga en dryg 
mansålder sedan är att skillnaderna mellan 
det talade och det skrivna riksspråket har 
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blivit mycket mindre." De två språkarterna 
har påverkat varandra, skriften talet och 

än mer 	talet skriften. Tendensen är 
ju inte okänd i vår språkhistoria, men den 
har säkert vunnit i styrka sedan sekelskiftet. 
Han styrker påståendet genom exempel på 
skriftenligt uttal, han nämner slopandet av 
de särskilda pluralformerna av predikatsver-
bet, frigörelsen från gamla latinska och tys-
ka konstruktionstyper inom syntaxen m. m. 
Till talspråkssyntaxcns inbrytning i sakpro- 
san har utan tvivel 	som förf, menar 
radions och televisionens "föredragsspråk" 
i sin mån bidragit. 

En intressant fråga är i vad mån de för-
ändringar man kan registrera är spontana 
eller styrda. En styrning eller reglering rå-
der visserligen alltid inom skrivet riksspråk, 
inoni de delar av det språkliga fältet som är 
tillgängliga för reglering, främst stavning 
och ordböjning. På dessa två punkter är det 
Svenska Akademien som ---- låt vara med 
mild hand 	genom sin ordlista reglerar 
skolans och administrationens språkform, 
Förf, erinrar om den medvetna språkliga re-
digering som äger rum i vissa tidningar och 
bokförlag. 1 sammanhanget ger han också 
en initierad redogörelse för de strävanden 
att förenkla myndigheternas språk som kul-
minerade i statsrådsberedningens promemo-
ria "Språket i lagar och andra författ-
ningar". 1 det hela får man väl konstatera 
att förändringarna i ett levande språk är 
resultatet av ett givande och mottagande: 
vi tar intryck av varandra i den mån vi tyc-
ker vi har något att lära. Det är i princip 
ett fritt val, dock inom de relativt fasta ra-
mar det ärvda språksystemet uppställer. 

Ståhle börjar sin väldokumenterade fram-
ställning med att visa upp hur den klassiska 
tredelningen av stilarterna i vitter prosa, 
normalprosa (sakprosa) och ledig prosa nu 
inte längre går att upprätthålla. Det är tvi-
velaktigt om man i dag med något så när 
klar syftning kan tala om "vitter prosa" 
och "poesins språk har bytt gestalt". Den 
lediga prosan och sakprosan har närmat sig 
varandra "framför allt därigenom att sak-
prosan med sig införlivat flera av de drag 
som den lediga prosan förut var ensam om 
att ha gemensamma med det talade språ-
ket". 

Med hänvisning till undersökningar av 
Sven Engdahl och Lars Grahn påvisar förf. 
hur en enklare, talspråket mera närstående 
meningshyggnad tillhör vårt århundrades  

sakprosa. Det tidigare stilidealet, illustrerat 
bl. a. av ett parti ur 1 kap. av Rydbergs 
"Den siste Athenaren", kännetecknades 
"av en strävan att bygga fast formade och 
konstfullt fogade meningar, varvid man tog 
vara på skriftens möjlighet att inom en myc-
ket tänjbar sneningsram organisera 
språkstoffet i genomtänkt över- och under-
ordning, med utnyttjande av delvis från la-
tinet ärvda grammatiska kategorier och stil-
medel: bisatser av skilda grader, stundom 
inskjutna i varandra; attribut och attribut-
kedjor, knutna till huvudord, som i sin tur 
kan vara attribut till andra huvudord; rikt 
utbyggda appositioner och satsförkortningar 
osv." 

Stort utrymme ägnar förf, åt förenklingen 
av verhböjningen och därmed sammanhäng-
ande förändringar, såsom tilltagande bruk 
av kortformer som ha, ta, bli, ge. Förskjut-
ning i ordens stilvärde och bruklighet note-
ras med hänvisning bl. a. till Engdahls ar-
bete, debatten omkring 1949-51 om skol-
ungdomens bristande ordförståelse och Nils 
Fricks intervjuer med politiskt intresserad 
ungdom i åldern 17-19 år. 

Ståhle slutar sin välskrivna översikt med 
några reflexioner i frågan om språkföränd- 
ringar kan förutses 	den frågan hade näm- 
ligen statsrådet ställt i sina direktiv till bi-
belkommittén. Han erinrar om att det 1862 
på Evangeliska fosterlandsstiftelsens förlag 
gavs ut en lista över "fornåldriga och främ-
mande ovanliga ord i Bibeln", bland vilka 
fanns avhända, befryndad, belackare, be-
Inänga, dok, förhala, gunstig, lysten, oför-
vägen, sank, skröplig, snack, trägen. På sam-
ma sätt, fortsätter han, kan åtskilliga ord 
som vi nu - med större eller mindre rätt 

bedömer som föråldrade och svårbe-
gripliga om något århundrade vara fullt 
levande tillgångar i vårt språk. Inte heller 
för syntaxens del är prognoser möjliga. 
"Det är att märka att det senast förflutna 
halvseklet ingalunda är den första perioden 
i det svenska språkets historia, då talspråk-
hg enkelhet brutit ned en tungfotad perio-
disk meningsbyggnad. Så gjorde 1700-tals-
prosan, inledd av Dalin; den kulminerade 

närmast efter franska mönster 	med 
gustavianernas brev och essayistik i en tal-
språklig diktion, vars säkra, slagkraftiga, 
snabba, lätta och genomskinliga elegans se-
dermera knappast överträffats. Men den 
övergavs för andra stilideal, som sedan åter-
igen övergivits. 

15 



Att söka förutse efter vilka linjer kom-
mande språkförändringar kan äga rum är 
meningslöst; sådana prognoser bör inte ens 
försökas. Framtidens språkförändringar 
kommer att bestämmas av nu obekanta fak-
torer. Att vid eventuell ny hibelöversättning 
söka gå talspråket till mötes i tron att man 
därmed ger bibeln en hållbarare språkdräkt 
är icke rådligt. Resultatet kan bli det mot-
satta." 

Gösta Bergman 

Turistord i Norden. Skrifter utgivna av 
Nämnden för svensk språkvård 39. Borgå 
1970. Pris 7: 50 kronor. 

Inom Norden talas och skrivs sex national-
språk: danska, finska, färöiska, isländska, 
norska och svenska. För att underlätta resor 
och turism inom Norden har de nordiska 
språknämnderna gemensamt givit ut ordlis-
tan Turistord i Norden (95 s., Borgå 1970). 
Listan tar upp omkring 500 begrepp som 
berör resor (med järnväg, bil, båt och flyg), 
hotell, restauranger, pass, försäkring, peng-
ar, sport, nöjen m. m. 

De sex språken visar många likheter även 
på det här området. Störst är givetvis över-
ensstämnielserna mellan danskan, norskan 
och svenskan, men ändå finns en hel del 
skillnader i terminologin, t. ex. weekendhns 
- hytte 	sportstuga, kunsthåndveerk - 
husflid - hemslöjd. Finskan är ju det språk 
som avviker mest från de övriga men i fins-
kan används rätt många av de internatio-
nella orden på området, vilket gör att det i 
vissa fall kan finnas överensstämmelser mel-
lan danskan, norskan, svenskan och finskan, 
medan isländskan och färöiskan nästan all-
tid använder inhemska ord, t. ex. turist 
turisti - feröamaöur. Det förekommer dock 
att alla sex språken har ungefär samma ord, 
t, ex. hotel - hotél - hotell - hotelli. 

Ordlistan är alfahetiskt ordnad med den 
svenska termen som uppslagsord. Uppslags-
ordet har försetts med en förklaring eller 
definition, när så ansetts behövligt, och där-
efter följer motsvarande uttryck på de öv-
riga fem språken, ibland också på finlands-
svenska i de fall då den avviker från riks-
svenskan. För att boken skall kunna använ-
das av var och en som kan något nordiskt 
språk, har hela det samlade ordförrådet 
(mellan 2 000 och 3 000 ord) ordnats i en  

alfabetisk serie och för varje ord står en 
hänvisning till det ställe där dess motsva-
righeter på de övriga språken finns angivna. 

Boken är redigerad av professor Gösta 
Bergman, Sverige, illustrerad med ett tju-
gotal teckningar av Arvid Andreassen, Nor-
ge, och tryckt i Borgå, Finland. Den är ett 
led i de nordiska språknämndernas praktis-
ka arbete med terminologier inom skilda 
områden och är den första ordlista över hu-
vud taget som omfattar alla de sex nordiska 
nationalspråken. 

Boken är avsedd för praktiskt bruk och är 
inte större än att den lätt kan tas med på 
resor. 

Margareta Westman 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till Institutet för svensk 
språkvård eller till tidskriften. Om inget an-
nat anges har frågorna besvarats av tidskrif-
tens redaktör. Förkortningar: SAOB= 
Svenska Akademiens ordbok; SAOL = 
Svenska Akademiens ordlista (9 upplagan). 

Om man behöver ett ord för att beteckna 
hur mycket utrymme något kräver, hur myc-
ket det skrymmer, kan man då använda or-
det skrymme? 

Ordet skrymme upptas inte i gängse riks-
språksordböcker. Däremot finns det i oli-
ka samlingar dialektord. Det står t. ex. i 
J. E. Rietz Svenskt dialektlexjkon (1862 
---67), s. 602. Som huvudbetydelser anges 
där "1) mål, innehåll" (med exemplet 
"E skäppas skrymme" från Östergöt-
land), och "2) rum, ett visst mått, stor-
het" (med exemplet "Säa har inte 
skrymme i ben", "säden förslår ej i lo-
gen", från Småland). 

Skrymme är bildat till verbet skrymma 
på samma sätt som t. ex. utrymme är bil-
dat till utrymma (egentligen till äldre 
sv. utrymma sig, "utbreda sig", se Wes-
sén, Våra ord). 

Skrymnze ter sig mycket lämpligt för 
betydelsen "hur mycket något skrymmer, 
vilken plats eller vilket utrymme något 
kräver". Det är väl värt att tas upp i 
riksspråket från dialekterna. 
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