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Språkvården och språket 
Av Bertil Molde 

Begreppet språkvård är naturligtvis av cent-
ral betydelse för Nämnden för svensk språk-
vård, som enligt stadgarna "har till uppgift 
att följa det svenska språkets utveckling i 
tal och skrift samt utöva en språkvårdande 
verksamhet". Vad "språkvård" egentligen 
innebär definieras inte i nämndens stadgar. 
Det finns dock ett antal definitioner av 
begreppet. En utförlig sådan ges i andra 
upplagan av Svensk Uppslagsbok, band 27 
(1952). Den är författad av professor K. G. 
Ljunggren och lyder: 

"Språkvård, sammanfattande benämning 
på all systematisk eller åtminstone med-
veten strävan att göra ett levande språk i 
något avseende bättre, riktigare, 'renare', 
mera uttrycksfullt, mera lättläst osv, eller 
att skydda det för nyheter, som icke anses 
önskvärda. Alla kulturspråk ha i någon 
form blivit föremål för språkvård, fram-
för allt med hänsyn till vad som är hu-
vudproblemet i all språkvård, förhållan-
det mellan talspråket och skriftspråket. 
Allt normerande 	i mera konservativ 
eller mera radikal riktning - innebär 
olika former av språkvård. Praktiskt taget 
alla sidor av ett språk kunna bli föremål 
för språkvård, t. ex. uttalet (genom strä-
van att avlägsna mera utpräglade dia-
lektegendomligheter och genom arbete 
för ett tydligt uttal), stavningen, ordböj-
ningen, syntaxen och ordförrådet. 1 fråga 
om de sistnämnda punkterna kan man 
särskilt framhålla strävandena att utrensa 
eller undvika främmande ord, att hindra 
eller motverka danskans, norskans och 
svenskans fortsatta splittring, ävensom ofta 
officiellt påbjuden granskning av ortnamn 
och nya familjenamn." 

En kortare och enklare definition (som kan 
betraktas som ett slags syntes av det vikti-
gaste i Ljunggrens) ges av professor Karl-
Hampus Dahlstcdt i boken Massmedierna 
och språket (s. 44) : "Med språkvård avses 
varje handling som medvetet syftar till att 
göra språket bättre eller hindra det från att 
bli sämre". 

Definitioner som de båda här anförda 
tar sikte framför allt på endast en sida av 
begreppet "språk". Man talar om att språ-
ket skall göras "bättre riktigare, 'renare',  

mera uttrycksfullt, mera lättläst" osv., och 
att "hindra det från att bli sämre". Vad av-
ses då med "språket"? Som definitionerna 
är formulerade tycks det framför allt vara 
språket, språket som system, eller med Saus-
sures terminologi "la langue" som man haft 
i blickpunkten. Det förefaller mig vara en 
brist hos flera definitioner av språkvård 
att de inte också klart inriktar sig på språk-
bruket, på det språk som används av indi-
viden, gruppen, yrkeskåren osv., eller på 
det språk som förekommer inom en viss 
genre e. d. Redan i de grundläggande defini-
tionerna borde enligt min mening tas minst 
lika Stor hänsyn till "la parole" (med Saus-
sures terminologi, alltså språkbruket, språket 
i funktion) som till "la langue". 1 det prak-
tiska språkvårdsarbetet har man naturligt-
vis alltid intresserat sig för språkbruket, men 
det hindrar inte att det finns anledning att 
göra en distinktion mellan språkvård som 
har språksystemet till föremål och språkvård 
med språkbruket som föremål. 

Språksystemet och språkvården 

Om man utgår från de ovan citerade defini-
tionerna på språkvård, är det framför allt 
det språkliga systemet som skall "vårdas". 
(Med systemet menar jag här både det ko-
difierade språkliga systesnet och språkets 
eget, inneboende eller immanenta system.) 
Själva termen språkvård har enligt tillgäng-
liga uppgifter använts i svenskan sedan bör-
jan av 1800-talet (se Språkvård 1965: 4, s. 
16); den kan vara inhemsk men är kanske 
snarare en efterbildning av tyskans Sprach-
pflege (äldsta belägg på detta tyska ord i 
Grimms Deutsche Wörterbuch stammar från 
F. L. Jahn, "Turnvater Jahn"). Det är inte 
ovanligt att ordet språkvård kritiseras med 
den motiveringen att i själva ordet skulle 
ligga en föreställning eller en åsikt att språ-
ket vore sjukt e. d. och därför i behov av 
vård. En sådan kritik kan naturligtvis av-
visas med hänvisning till sammansättningar 
som naturvård (ordet okänt för SAOB 
1946!), hålsovård (äldsta belägg i SAOB 
1820), kulturvård (1920), kulturminnesvård 
(1922) etc. Men språkvård associeras lätt 
också med ett ord som sjukvård och över 
huvud taget med sjukdomar och annat obe-
hagligt. Dessa associationer kan för många 
vara så starka att det föreligger en allvarlig 
risk för semantiska störningar och för miss-
förstånd rörande språkvårdens syften och 
arbetssätt. 



Det kan i detta sammanhang vara av 
intresse att jämföra med danskan och nors-
kan, som egentligen inte har den direkt 
motsvarande benämningen "sprogpleje", 
"språkpleie" annat än rent tillfälligt. (Dessa 
ord finns inte upptagna i gängse danska 
och norska ordböcker.) Danskan har dock 
den delvis likbetydande termen sprogrogt, 
ett ord som dock numera synes vara relativt 
lågfrekvent 	det hade kanske sin största 
användning på 1940-talet då det fanns en 
"Dansk forening til nordisk sprogrogt". 1 
Danmark och Norge har man inte språk-
vårdsnämnder, utan språknämnder (Norsk 
språknemnd skall dock den 1 januari 1972 
ändra namn till Norsk språkråd). 

Om det nu är språket som sådant, som 
system, som skall vårdas, vad är det då vår-
den går ut på? Eller för att uttrycka det på 
annat sätt: Vad är det som behöver bli 
bättre, eller kan försämras, om man inte 
gör några "vårdinsatser"? 

1 själva det svenska språksystemet torde 
det allra mesta vara tillfredsställande ur de 
flesta synpunkter, dvs, systemet medger att 
det använda språket, la parole, fungerat 
effektivt. (Att sedan inte möjligheterna och 
tillgångarna alltid utnyttjas på lämpligaste 
sätt är en annan sak.) Stavningen är i allt 
väsentligt fast, och den är - trots då och 
då uppdykande krav på "ljudenlig" stav-
ning - ganska oomstridd. Formverket, ord-
böjningen, har visserligen en del diskutabla 
eller problematiska inslag, men kvantitatlivt 
sett är dessa inslag föga betydelsefulla. Ord-
förrådet är däremot ett område som är un- 
derkastat ständiga förändringar 	både ge- 
nom en tillväxt som är lätt att iaktta och 
genom en förlust av ord som sker långsamt 
och är svår att kontrollera. Ordförrådet och 
ordbildningen är uppenbarligen områden 
där en språkvård inriktad på själva det 
språkliga systemet har en mycket viktig upp-
gift - jag återkommer till detta i det föl-
jande. Inom syntaxen torde det finnas myc-
ket små möjligheter till språkvårdsinsatser 
riktade enbart mot språksystemet (jfr ne-
dan). Inte heller inom ljudläran torde en 
språkvård av detta slag kunna göra något 
av vikt. 

Stavning. Stavningen är i allt väsentligt fast 
sedan stavningsreformen 1906. Dock har ju 
åtskilliga stavningsändringar gjorts av en-
skilda ord eller ordtyper under 1900-talet. 
Ett speciellt fall är de många ä-stavningar 
som infördes i den "Ordförteckning" som 

Svenska Akademien utgav 1917. Där in-
fördes alternativ ä-stavning i fall som bärg, 
pänna, pänning, rägn, tämpel, värk(lig) 
osv. Denna stavning följde man sedan i 
Svenska Akademiens ordbok t. o. m. bok-
staven R (både i fråga om uppslagsorden 
och i fråga om definitionstexten). Det fick 
bl. a. den konsekvensen att orden egg och 
ebb inte alls står i SAOB, utan dessa ord 
kommer så småningom att behandlas under 
uppslagsorden ägg, äbb. Detta kan sägas 
vara ett gott exempel på en missriktad och 
förfelad strävan att ändra det språkliga 
systemet. 

1 Svenska Akademiens ordlista 1923 gjor-
de man både lyckade och misslyckade för-
sök att ändra stavningen av främmande ord. 
Välkända exempel är kordelogi (för corps-
de-logi) och tabeldåt (för table d'höte), 
och härtill kan läggas entuka i ordförteck-
ningen 1917 (för en-tout-cas). 1 ordlistan 
1950 återgick man för de båda första or-
dens vidkommande till den franska stav-
ningen (ordet en-tout-cas har helt utgått). 
Att "försvenskningar" som de nämnda icke 
accepterades av språkbrukarna och att de 
nu kan verka komiska har säkerligen med or-
dens frekvens och användningsområden att 
göra. Skall man försvenska ords stavning 
med utsikt till framgång, dvs, få ändringar-
na accepterade av språkbrukarna, så bör 
man i första hand ta itu med viktiga och 
högfrekventa ord, ord som många har be-
hov av att använda, t. ex. te p, sprej. Änd-
ringen skall dessutom helst ske innan ordet 
har hunit bli närmast vedertaget i den främ-
mnande stavningsformen. Det senare är tro- 
ligen det allra viktigaste 	och samtidigt 
det svåraste. 

Genom att i en del fall återgå till de 
faktiskt använda stavningsformerna var 
SAOL 1950 mera realistisk än sin närmaste 
föregångare. Andra ändringar gjordes dock 
i SAOL 1950 (se närmare Pelle Holm, Nytt 
och gammalt i Svenska Akademiens ordlis-
ta, Skr. utg. av Nämnden för svensk språk-
vård 8, 1951), och i flera fall har de vun-
nit insteg i språkbruket. Detta gäller t. ex. 
stavning med sj i st. f. sch i ord som sjal, 
sjalett, sjasa. 1 några andra fall har i SAOL 
1950 införda stavningsvarianter inte i nämn-
värd utsträckning accepterats av språkbru-
karna. Det gäller t. ex. stavningen modärn 
(vid sidan av modern) - en gammal ny-
stavarstavning, kan man säga, men numera 
mycket lågfrekvent. 1 Sture Alléns Nusvensk 
frekvensordbok 1 finns ett belägg på ä-stav- 



ning och inemot 400 på e-stavning i modern 
med böjnings- och komparationsformer, var-
till kommer ett icke obetydligt antal belägg 
på e-stavning i ord som modernisera, mo-
dernitet etc. Stavningen med ii i modärn 
innebär ett brott mot ett delsystem i svensk 
stavning, och därmed en försämring av hela 
systemet - och det är troligen en viktig 
anledning till att språkbrukarna i stort sett 
har avstått från möjligheten att använda 
denna stavning. Modärn med ä-stavning bry-
ter mot hela den övriga gruppen av ord 
med samma slut, t. ex. kasern, intern, lusern, 
cistern. 1 fall av denna typ torde både 
språksystemet och språkbrukarna vara bäst 
betjänta av en likartad behandling av lik-
artat byggda ord. Reglerande åtgärder som 
bygger på analys av olika existerande system 
torde generellt ha mycket större utsikter att 
slå igenom i språkbruket. 

1 den tionde upplaga av SAOL som nu 
förbereds kommer naturligtvis en del nya 
stavningsändringar att göras. Man kommer 
t. ex. att tillåta också stavningen cigarett 
med ett r 	en stavning som ju länge har 
förekommit men som hittills oftast har be-
traktats som felaktig. "Felet" är så van-
ligt, och på grund av det starka engelska 
inflytandet så naturligt, att det ter sig orim-
ligt att fortsätta att kalla det för ett "fel". 
Vad man gör i SAOL i ett fall som detta 
är att man i normen, i systemet, accepterar 
en variantform, och det av det enda skälet 
att den tillhör ett utbrett språkbruk. Detta 
förhållande är givetvis av stort intresse. Det 
försiggår ett ständigt växelspel mellan språk-
systemet och språkbruket, och det får be-
tydelse på många områden. 

Det är givetvis viktigt att de som ger 
ut normerande ordlistor är medvetna om 
de möjligheter som finns att påverka språk-
bruket, och också att de träffar ett ratio-
nellt val mellan de olika konkurrerande for-
mer eller typer som uppträder i det faktiska 
språkbruket. Just på stavningens område är 
det emellertid av vikt att, som ovan antytts, 
åtgärder sätts in på ett så tidigt stadium 
som möjligt. Det är naturligt att SAOL 
1950 inte har med ordet tejp (heller inte 
med stavningen tape), men det är mycket 
otillfredsställande att detta ord inte har ta-
gits in i senare tryckningar av nionde upp-
lagan. De olika upplagorna av SAOL kom-
mer glest (första upplagen 1874, sjunde 
1900, åttonde 1923, nionde 1950, tionde 
1972 eller 1973), alltför glest. Av de senas-
te upplagorna har det gjorts många om- 

tryckningar, men dessa omtryckningar inne-
håller bara betydelselösa detaljändringar. 1 
varje ny tryckning av ett för språknormen så 
betydelsefullt verk som SAOL borde själv-
fallet nya ord införas. Annars är risken stor 
att ord blir inarbetade i olämpliga former. 
Här är ett fält där den typ av språkvård 
det här gäller, den som riktar sig mot själva 
språksystemet, har stora och viktiga uppgif-
ter, som dock hittills inte har lösts på ett 
helt tillfredsställande sätt. 

Formläran. SAOL kan ju betraktas som 
normativ inte bara för stavningen utan ock- 
så för ordböjningen 	i varje fall betrak- 
tas SAOL oftast så av icke-språkmän, och 
det är viktigt nog. 1 SAOL införs eller upp-
tas former som genom att de står där kan 
anses tillhöra systemet. Det är vissa ord-
böjningsfrågor som är särskilt besvärliga, 
speciellt böjning av vissa grupper eller ty-
per av främmande ord. Här spelar natur-
ligtvis SAOL:s val stor roll. Det är dock på-
fallande hur lite hänsyn man i en del fall 
har tagit till rent systematiska frågor vid 
formvalet i SAOL. Jag har tagit upp några 
ordtyper i uppsatsen Latinsk och svensk 
ordböjning (Språkvård 1970: 1; ingår också 
i antologin Studier i dagens svenska, Skr. 
utg. av Nämnden för svensk språkvård 44); 
det gäller särskilt ord på -cm, ord av typen 
narkotika och ord av typen schema. Här 
skall också en annan ordtyp nämnas, näm-
ligen tvåstaviga realgenusord på annan vo-
kal än e och a, t. ex. hambo, tango, silo, 
zulu, kuli, motti, studio, radio, bio. Ordet 
silo anges i SAOL 1950 kunna heta silor 
eller silos i pluralis, likaså får studio plura-
lerna studior eller studios, medan radio får 
enbart pluralen radior. Hambo, tango, bio 
får ingen pluralform alls. Ordet zulu anges 
heta zuluer i pluralis, medan kuli får plu-
ralerna kulier eller kulis. Det finska låne-
ordet motti anges kunna heta mottin eller 
mottis i pluralis (ordet torde numera an-
vändas mest om historiska förhållanden). 
Detta som några exempel. Materialet visar 
klart att ord av denna typ (eller kanske 
snarare: dessa typer) inte är färdiga i det 
system som har kodifierats i SAOL 1950 - 
men man borde ha försökt att bringa större 
reda i systemet. Här är ett område där man 
genom systematiska och rationella insatser 
skulle kunna förbättra själva språksystemet. 
Som bekant är det många ord som de här 
nämnda som vållar språkbrukarna svårig-
heter. Det borde vara den normativa språk- 



vårdens plikt att så långt möjligt undanröja 
svårigheter av den art som här har diskute-
rats. Ordböjningen torde vara det område 
där man kanske lättast kan vinna resultat 
genom en aktiv språkvård riktad mot själva 
det språkliga systemet. 

Ordfärrådet. Åtminstone teoretiskt kunde 
man göra värdefulla insatser för ordförrådets 
del genom aktiva åtgärder inom ramen för 
språksystemet. Det är ju t. ex. teoretiskt 
tänkbart att ett språkvårdande eller plane-
rande organ med tillräckliga resurser skulle 
kunna syssla med aktivt ordskapande - 
viss mån på liknande sätt som har skett i 
estniskan, som sker i isländskan och hebreis-
kan och också i den romersk-katolska kyr-
kans latin. Men språksituationen är onek-
ligen annorlunda i Sverige än den är t. ex. 
på Island eller i Israel - eller i Vatikanen. 
Hittills har också den ordskapande verksam-
heten från den allmänna språkvårdens sida 
varit mycket blygsam. Det hindrar inte att 
det skulle kunna skapas praktiska möjlighe-
ter för en sådan verksamhet, om man så 
ville och 	vilket kanske är det viktigaste 

om de som behöver nya ord vande sig 
vid att söka hjälp t. ex. hos Institutet för 
svensk språkvård. Något liknande sker ju 
redan inom ett stort och viktigt område, 
nämligen teknikens språk, genom Tekniska 
Nornenklaturcentralen (TNC). Det borde 
påbörjas ett sådant arbete med terminolo-
gierna inom andra fackområden, och lämp-
ligen kunde sådant nytt terminologiarbete 
ske under ledning av eller åtminstone i 
samverkan med Nämnden för svensk språk-
vård. Det är beklagligt att språkvårdsnämn-
den inte har haft möjligheter att sätta i 
gång en sådan verksamhet för länge sedan. 

Språkvårdarna kommer i regel för sent. 
Ett visst ord lanseras och börjar slå igenom 
i något fackspråk, och det kan dröja länge 
innan det uppmärksammas av språkvårdar-
na. Under tiden kan det ha hunnit rota 
sig så fast att det ter sig orealistiskt att för-
söka ersätta det med något annat. 

Inom ordförrådet är frågan om de främ-
mande orden ständigt aktuell. Ett ords ur-
sprung kan rimligtvis inte få vara den vikti-
gaste utslagsgivande faktorn när man be-
dömer om ett ord är lämpligt eller olämpligt 
i det svenska språksystemet. Viktigare är or-
dets funktionsduglighet, och då också dess 
anslutning eller anpassning till svenska 
språkvanor, i uttal, stavning, böjning och 
bildningssätt. Internationella ord som tele- 

vision, radio, radar, laser är tillgångar i 
svenskan. Men är ett ord som pocketbok en 
tillgång? Det har varit gängse i svenskan 
sedan 1950-talet. Vid skilda tillfällen har 
många försökt lansera det självklara ordet 
fickbok i stället, men det ordet har haft 
svårt att slå igenom (jfr ty. taschenbuch, 
fra. livre de poche etc.). Pocketbok (nume-
ra ofta förkortat till pocket) blev snabbt ett 
begrepp, och det förhållandet att förleden 
pocket inte associeras till andra svenska ord 
har kanske understött ordets bruk. För 
många har fickbok 	i varje fall så länge 
ordet är mindre vanligt - en allför klar 
betydelse ("bok som man har i fickan"). 
Hade fickbok från början blivit det gängse 
ordet hade sådana semantiska störningar 
troligen snart försvunnit (vem tänker på 
"säck" när han äter sin matsäck?). 

Ofta brukar, och med rätta, internatio-
nella synpunkter åberopas till försvar för 
främmande ord. Det är rimligt att göra det 
i fall som television, radio, radar etc. Dvs. 
framför allt i fråga om ord som betecknar 
konkreta föremål, nya företeelser o. d. Men 
det är inte lika rimligt när det gäller abstrak-
ta förhållanden eller när det gäller sätt att 
handla eller uppträda o. d. Ett ord som 
alienation i den nu gängse betydelsen är 
t. ex. ett tvivelaktigt tillskott - främling-
skap, främlingskönsla o. d. torde i regel göra 
bättre tjänst, bl. a. genom att sådana ord 
klart anknyter till välbekanta svenska ord-
stammar. Inom statistiken talar man nume-
ra om att man estimerar olika värden, och 
det man uppnått genom en sådan verksam-
het kallas för ett estimat. Dvs, man skattar 
värdena, man får en skattning. Att efter 
engelskt mönster använda ord som estimera, 
estimat torde inte skapa några bättre ut-
trycksmöjligheter, i varje fall inte bidra till 
en vidare förståelse av det man sysslar med 
(men det är kanske inte det som är me-
ningen). 

Det primära vid behandlingen av ordför-
rådet, vid införandet av nya ord, bör vara 
att man strävar efter att få ord som är väl 
anpassade till svenskans system, och som 
helst är sådana att de får semantiskt stöd 
från besläktade inhemska ord och inte står 
så isolerade som många främmande ord ty-
värr gör. 

Ordbildningen. 1 nära samband med ordför-
rådet står ordbildningen. Vid upptagandet 
eller skapandet av nya ord är det inte lik-
giltigt vilken svensk gestalt dessa ord får. 



Av avgörande betydelse för deras möjlighet 
att accepteras i språkbruket och att göra 
god tjänst är att de är bildade i överens-
stämmelse med svenska ordbildningsregler. 
Här är ett område där en aktiv och syste-
matisk verksamhet från språkvårdarnas sida 
kan ge goda resultat. Det är också ett om-
råde där språkinännen bör ställa sina tjäns-
ter till förfogande för t. ex. fackmän inom 
andra områden som behöver nya ord eller 
grupper av ord. Ofta gäller det helt enkelt 
att ge ett främmande ord en mera lätthan-
terlig svensk form. Ett exempel är ändring-
en av plastic till plast (se t. ex. Gösta Berg-
man, Rätt och fel i språket, Skr. utg. av 
Nämnden för svensk språkvård 26, s. 59 f.). 
Ett annat är ändringen av stavningen tape 
till tejp, som bl. a. gav möjlighet att bilda 
verbet tejpa. Det är värdefullt att man på 
liknande sätt kan få in nya (eller äldre) 
ord i det svenska ordbildningsmönstret, så 
att orden vid behov kan kompletteras med 
skilda typer av avledningar och sammansätt-
ningar. 

Syn taxen. Inom syntaxen finns det knappast 
något som kan göras med själva det språk-
liga systemet. Man torde t. ex. ha små ut-
sikter att vinna gehör för en rekommenda-
tion till språkbrukarna att plötsligt börja 
använda en viss ordföljd, en viss menings-
byggnad e. d. som inte har använts tidiga-
re i faktiskt språkbruk. Däremot kan man 
göra något annat. Man kan i den språkliga 
normen acceptera konstruktionstyper som 
har vunnit insteg och viss utbredning i 
språkbruket. Det är ju i själva verket vad 
som ideligen har skett och som fortfarande 
sker, fast i regel utan större åthävor och 
oftast utan att språkvårdarna har utfärdat 
något slags officiellt godkännande. Här kan 
nämnas konstruktioner som "Han tilldelades 
priset". 1 just detta fall har den nämnda 
konstruktionen upptagits i SAOL 1950 som 
ett alternativ (efter "Priset tilldelades ho-
nom"). Hit kan man också räkna fall som 
"de personer vars (i st. f. vilkas) lön över-
stiger 15 000 kr.". 

Ljudläran. Det torde förhålla sig med ljud-
läran ungefär som med syntaxen. Dvs, det 
skulle vara mycket svårt att efter rent teo-
retiska överväganden införa t. ex. ett nytt 
fonem i svenskan. Men man kan i den ko-
difierade språknormen acceptera vissa ut-
talsföreteelser, som inte tidigare har god-
känts som korrekta av normerande organ. 

Det första steget är då oftast att man ac-
cepterar en nyare uttalsvariant som likvär-
dig med en äldre. Så har man gjort i tal-
rika fall t. ex. i språkvårdsnärnndens uttals-
ordlista. Man låter då det faktiska språk-
bruket få återverkningar på den språkliga 
normen. Det kan t. ex. ofta vara ratio-
nellt att från språkvårdens sida stödja den 
påtagliga tendensen till ökad överensstäm-
melse mellan utal och stavning, dvs, till 
allt flera skriftenliga uttal. 

Hur ändrar man språknormen? Den del av 
språkvården som har själva språksystemet 
som objekt syftar givetvis till att göra språ-
kets systern enkelt, klart, redigt, rationellt 
och lätthanterligt för språkbrukarna. För att 
nå detta mål måste man givetvis först och 
främst ha en fullständig kunskap om det 
vid varje tidpunkt gällande språksystemet 

eller de olika delsystemen. Med ledning av 
denna kunskap, och kunskap ons eventuella 
brister i systemet, kan man sedan försöka 
förbättra språket. Det viktigaste är dock att 
språkvårdarnas förslag och råd snabbt kom-
mer till språkbrukarnas kännedom. Det 
kan ske med hjälp av ordförteckningar, ord-
listor, ordböcker, som dock måste komma 
ut ofta och med ständiga tillägg och för-
bättringar. Det kan också ske på annat 
sätt, t. ex. genom regelbundna meddelanden 
till massmediernas folk, till bokförlagen, till 
skolorna osv. Men sådana viktiga åtgärder 
kräver stora arbetsinsatser. Nämnden för 
svensk språkvård och dess institut kan med 
sina begränsade resurser åtaga sig bara en 
obetydlig del av denna arbetsbörda. 

Språkbruket och språkvården 
Den för språkvårdsnämnden i det dagliga 
arbetet viktigaste grenen av språkvården är 
givetvis den som sysslar direkt med det 
faktiska språkbruket. Den sidan av språk-
vården är viktig rent praktiskt, men också 
teoretiskt 	eftersom det faktiska språk- 
bruket efter kortare eller längre tid kan leda 
till ändringar i den språkliga normen, i det 
system som godtas som korrekt svenska. Det 
torde också vara uppenbart att den språk-
vård som riktar sig mot språkbruket hos en 
viss person, en viss grupp, en yrkeskår osv. 
har både teoretiskt och praktiskt sett större 
möjligheter att leda till resultat än den 
språkvård som riktar sig mot själva det 
språkliga systemet. 

Huvuddelen av den rådgivande verksam- 



het som bedrivs av Institutet för svensk 
språkvård är inriktad på språket i funktion. 
Å andra sidan är det naturligtvis så att de 
råd som ges av Institutet oftast är - eller 
åtminstone borde vara 	relaterade till det 
språkliga systemet, till normen. Det är för 
övrigt också så att de som ber om råd oftast 
gör det i den tydligt uttalade förhoppning-
en att de skall få veta vad som är "rätt". 
Det stora och svåra problemet om "språk-
riktighet" kan jag inte gå in på i detta sam-
manhang. Det kan räcka med att konstate-
ra att den rådsökande allmänheten tycks 
ha mycket bestämda åsikter om rätt och fel 
i språket. För lekmannen tycks språkvård 
och språkriktighet vara i det närmaste syno-
nyma begrepp. Det är verkligen skada, men 
det kan delvis bero på oss språkvårdare, 
och kanske också på själva ordet språkvård. 

Språkvården har ju betydligt vidare per-
spektiv än språkriktigheten. Det är värt att 
lägga märke till att språkriktighet är en 
term som rimligtvis bör appliceras enbart på 
språkbruket, inte på själva det språkliga 
systemet. Begreppet språkriktighet ligger 
dock i spänningsfältet mellan språkbruket 
och språksystemet. 1 detta spänningsfält kan 
olika störningsfenomen uppträda. Frågan 
är om det inte är just här som diskussio-
nen om språkvården egentligen borde börja. 

Det är då lätt att på nytt konstatera att 
det första som måste göras för en rationell 
"vård" av det faktiskt använda språket, det 
är att skaffa sig en fullständig bild av själva 
språksystemet, av de nu rådande språkliga 
normerna och konventionerna. Dessutom 
måste alla viktiga språkbruk utforskas. Myc-
ket av detta är gjort, mycket forskning på-
går, men det mesta återstår att göra. Dess-
utom måste oerhört mycket göras om, stän-
digt göras om, eftersom det är språket i 
funktion som skall studeras, vilket kräver 
en ständigt fortgående forskning i språk-
bruket. Detta är också en grundprincip i 
den svenska språkvårdsnämndens arbete - 
nämnden "har till uppgift att följa det 
svenska språkets utveckling i tal och skrift". 
Vidare sägs det i stadgarna att nämnden 
skall "utöva en språkvårdande verksamhet". 
Vad detta egentligen innebär framgår inte 
av stadgarna. Någon diskussion om målet 
för verksamheten finns inte heller i stadgar-
na, men naturligtvis har sådana frågor dis-
kuterats otaliga gånger inom nämnden un-
der årens iopp. En viktig principdeklara-
tion har t. ex. gjorts av professor Carl Ivar 
Ståhle i artikeln Om språkvårdens uppgif- 

ter i denna tidskrifts första nummer (1965: 
1). Han säger där bl. a.: 

"Det är det svenska språket som vardags-
redskap, i dess dagliga praktiska använd-
ning, som nämnden framförallt vill ägna 
omsorg. Rådgivning i vanliga språkriktig-
hetsfrågor är en mycket viktig del av 
nämndens verksamhet, den vill ge besked 
om de allmänt gällande normer som måste 
iakttagas för att språket väl skall kunna 
fullgöra sin uppgift som en pålitlig, 
diskret tjänare, och den vill ge den råd-
sökande hjälp att använda språket så, 
att man enbart lyssnar till vad han säger 
utan att störas av hur man säger det." 

Här talar Ståhle framför allt om språket i 
funktion, i den dagliga användningen. 
Längre fram i artikeln har han framför allt 
själva språksystemet i blickpunkten: 

"Med 'vård' menar nämnden framför allt 
'omsorg' i betydelsen aktiv verksamhet att 
främja det svenska språkets livskraft och 
uttrycksrikedom. Den strävar att bevara 
allt vad som i det ärvda språket tjänar 
till att rikt, rent och skarpt uttrycka tan-
kar och känslor, men släpper gärna det 
likgiltiga, det oviga och onödigt skrym-
mande, det som blott har ett formellt 
egenvärde utan att svara mot något ut-
trycksbehov. Samma hållning vill den 
inta mot det dagliga nyskapande, vilket 

nu som alltid hittills i det svenska 
språkets historia - innehåller värdefulla 
nyheter vid sidan av värdelösa eller direkt 
skadliga: den vill ta vara på allt som 
tjänar enkelhet, klarhet, vighet och preci-
sion och som över huvud berikar våra ut-
trycksmöjligheter, men vill varna för så-
dant som man kan förutse kommer att 
skapa oklarhet och besvär, hämma vår 
uttrycksförmåga, försvåra kontakten mel-
lan samhällsmedlemmar. Språket är en 
samhällsprodukt och liksom samhället 
obönhörligt underkastat förändringar; 
språkvårdens uppgift är att verka för, att 
det som måste förloras är det som lättast 
kan undvaras, och att det nya är en vin-
ning." 

De principer för språkvårdsarbetet som 
Ståhle här har formulerat är i stort sett de 
vägledande för nämndens verksamhet. 

Det finns ju två parter i en normal språk-
situation - en talare eller skribent och en 
lyssnare eller läsare. Det kan vara rimligt 
att man gör en delning också av begreppet 
språkbruk, så att man dels ser språkbruket 



från avsändarens (talarens, skribentens) 
sida, dels ser det från mottagarens (lyss-
narens, läsarens). Här finns ett nytt viktigt 
spänningsfält till det som nämnts ovan - 
och det är f. ö. inte klart skilt från det före-
gående utan kan sägas ligga i en något an-
nan dimension. 

Det är inte oväsentligt vid resonemang 
om språkvårdens uppgifter och medel att 
man ser på språket både ur sändarens och 
ur mottagarens synpunkt. Det kan t. ex. 
tänkas att det finns situationer där en språk-
vårdare med rätta skulle kunna säga att 
ett visst uttryckssätt är det lämpligaste för 
en skribent som vill få fram ett visst inne-
håll, men detta uttryckssätt - som kan 
vara funktionellt tillfredsställande för skri-
benten - kanske ändå fungerar dåligt för 
läsaren. Omvänt kan man tänka sig en si-
tuation där det uttryckssätt som är bäst 
med hänsyn till den läsare man vänder sig 
till, är mindre tjänligt för skribentens syften 
(eller eventuellt strider mot språksystemet, 
mot normen). Bägge dessa typer av situatio-
ner torde vara ganska vanliga, men bägge 
slagen av kommunikationssvårigheter borde 
undvikas. Eller uttryckt på annat sätt: man 
borde försöka ändra på sändar- och motta-
garsituationerna så att svårigheter av denna 
art inte uppstår. Det kan betraktas som en 
väsentlig språkvårdsuppgift. 

Det är huvudsakligen två element i språ-
ket som kan bidra till svårigheter av detta 
slag, nämligen ordförrådet och syntaxen. 
Teoretiskt kan man tänka sig att antingen 
ändra skribenternas (talarnas) vanor eller 
ändra läsarnas (lyssnarnas) möjligheter att 
förstå det skrivna eller sagda - eller natur-
ligtvis försöka göra bägge delarna samtidigt. 
1 praktiken torde det vara lättare att på-
verka avsändarna, bl. a. därför att de är så 
mycket färre än mottagarna. Kan man på-
verka vissa särskilt inflytelserika och bety-
delsefulla grupper av skribenter eller talare, 
så kan det få ganska snabb och stark effekt 
inom viktiga delar av språkbruket. Det gäl-
ler alltså för språkvårdarna att få med sig 
mönsterhildarna och mönsterspridarna - 
vilket ibland är lättare sagt än gjort. Det är 
dock här man skönjer möjligheterna att 
skapa medlen att förverkliga mål av den 
typ som nämns av Ståhle i de nyss citerade 
avsnitten. Mera klart målinriktade insatser 
än hittills från språkvårdens sida kan vara 
lämpliga, t. ex. åtgärder som direkt tar sik-
te på journalister i press, radio och tv, på 
myndigheternas informatörer på skilda ni- 

våer etc. 
Några försök av detta slag har gjorts un-

der senare år. Viktigast är kanske statsråds-
beredningens promemoria Språket i lagar 
och andra författningar (1967), som är av-
sedd att reglera språkbruket inom en stor 
och för alla medborgare viktig genre. Det 
som har gjort att denna promemoria har 
lett till åtskilliga ändringar i författnings-
språket är inte att den till väsentliga delar 
utarbetats inom Institutet för svensk språk-
vård, utan det förhållandet att rekommen-
dationerna eller reglerna kommer från högs-
ta myndighetsnivå. 

Vill man påverka t. ex. språkbruket i 
pressen och de andra massmedierna får man 
inte som oftast hittills komma utifrån med 
förslag och råd, i varje fall inte enbart det. 
Språkvårdarna måste hera sig nära med de 
yrkes- eller fackgrupper vars språk man vill 
förändra och låta dem ta minst halva an-
svaret för arbetet. Detta gäller språkbruket 
i stort, och det gäller inte minst ordförrå-
det, terminologierna inom skilda fackom-
råden. Att behovet av insatser på detta om-
råde är stort är en självklarhet för språkvår-
darna, men många tecken tyder på att ock-
så allt flera fackmän inom olika områden 
allt mera kommer till insikt om de problem 
som finns här. Det är ju ofta helt enkelt 
problemet att bli förstådd, t. ex. av dem 
man vill påverka i ena eller andra rikt-
ningen. 

Språkvårdens uppgift är för mig framför 
allt att bidra till att språkbruket i alla av-
seenden och i alla sammanhang blir sådant 
att den använda språkformen bär fram in-
nehållet effektivt och utan störningar (jfr 
citatet ovan från Ståhle). 1 kategorin stör-
ningar kan lämpligen hela språkriktighets-
problemet ingå. Det är t. ex. uppenbart att 
den allmänna diskussionen till stor del syss-
lar med ofta ganska perifera språkriktig-. 
hetsfrågor. Brott mot det som av en person 
eller en grupp personer anses som språk-
riktigt stör och irriterar tydligen ofta (se 
t. ex. olika tidningsinsändare om språket i 
radio och tv). 

Språkvårdarna bör hjälpa språkbrukarna 
till ett korrekt språk, så att det de säger 
eller skriver går fram störningsfritt. Nu är 
ju som bekant språkdrag som somliga anser 
felaktiga eller störande för andra helt kor-
rekta. Det är då fråga om brytningar mel-
lan skilda språkbruk, skilda val mellan olika 
tillgängliga uttrycksmöjligheter, och också. 



om olika uppfattningar om vad som ingår i 
det giltiga systemet, i normen. Här hamnar 
man i mycket komplicerade svårigheter. 
Men vi är kanske ändå inte helt utan teo-
retiska möjligheter att komma förbi pro-
blemen. Framför allt behövs kunskap, både 
hos språkrnännen och hos de övriga språk-
brukarna, kunskap om språket som system 
och språket i funktion, om systemets för-
ändringar och om språkbrukets skiftningar, 
om växelspelet mellan talspråk och skrift-
språk osv. Sådan kunskap är det språkvår-
dens skyldighet att förmedla. 1 den kun-
skapsförmedlingen måste också ingå ett 
ständigt predikande av tolerans gentemot 
språkvanor som avviker på ett eller annat 
sätt från de vanor som en viss individ eller 
en viss grupp har. Men även toleransen 
måste ha vissa gränser, och de gränserna 
bestäms i regel av funktionella hänsyn. Kun-
skaper av den art som här har antytts måste 
ges på alla nivåer - från skolan och uppåt. 

Språkvården har också till uppgift att 
hjälpa språkbrukarna att träffa förnuftiga 
val mellan skilda uttrycksmöjligheter, att 
hjälpa dem att tillägna sig ett rikt förråd 
av uttrycksmöjligheter och naturligtvis ock-
så en god förmåga att uppfatta nyanser i 
skilda språkliga uttryck. Språkvården och 
språkpedagogiken måste samarbeta. Framför 
allt är det vissa utbildnings- eller undervis-
ningsbehov som måste tillgodoses. 1 all hög-
re utbildning borde obligatoriskt ingå inslag 
av undervisning i svenska språket, i någon 
mån teoretisk men framför allt praktisk. 
Språkets roll i alla sociala kontakter är så 
fundamental att det är orimligt att som hit-
tills nonchalera den i den högre utbildning-
en, t. ex. av läkare, tekniker, samhällsvetare 
och andra lärare än språklärare. 

Språkvården måste placera sig centralt i 
den sociala verkligheten. Den får naturligt-
vis inte bli något självändamål. Den skall 
fungera som stöd och hjälp åt dem som an-
vänder språket. Språket och den språkliga 
förmågan, den aktiva och den passiva, är 
kanske den viktigaste sammanhållande län-
ken i en social och kulturell gemenskap. Det 
kan då aldrig vara likgiltigt hur språket 
fungerar som system och som individuellt 
redskap och hur det används mellan och 
till alla medlemmarna av samma sociala 
och kulturella gemenskap. 

Termen språkvård 
Jag har här försökt analysera begreppet 
språkvård och göra det något klarare. Skall 

termen språkvård användas bör den helst 
definieras så, att definitionen rymmer både 
det språkliga systemet och språkbruket, dvs. 
att termen språkvård används både om åt-
gärder som syftar till att göra det språkliga 
systemet klart, enkelt och rationellt och om 
åtgärder som syftar till att göra språkbru-
ket effektivt, funktionellt, störningsfritt. 
Dessutom bör man ha klart för sig att 
språkbruket och språksystemet ständigt på-
verkar varandra. Sedan kan man undra om 
språkvård är det bästa ordet (jfr ovan om 
de semantiska störningsrisker som finns) 
och om inte t. ex. språkplanering vore ett 
mera störningsfritt ord, framför allt för den 
form av språkvård som riktar sig mot själva 
språksystemet. Till sist kanske man också 
kan fråga om "språkvårdsnämnd" är den 
bästa benämningen på det organ som sysslar 
med det som nu kallas språkvård, men 
som är så mycket annat än "vård", och om 
inte "språknämnd" också i Sverige vore en 
lämpligare benämning. 

Språkvård 1972 

Tidskriften Språkvård kommer att utges 
med fyra nummer under 1972 (åttonde år-
gången). Prenumerationspriset för 1972 är 
oförändrat 10 kronor (inkl. moms) vid pre-
numeration direkt hos Nämnden för svensk 
språkvård, Box 2056, 103 12 Stockholm 2 
(postgiro 19 74 75 - 7). Vid prenumeration 
genom bokhandeln är priset 12: 50 kronor. 

Prenurnerationsavgiften för 1972 bör helst 
vara inbetald före utgången av januari 1972. 
Första numret för 1972 beräknas kunna ut-
sändas i februari. 

Alla de sju tidigare årgångarna av tid-
skriften kan fortfarande fås från Nämnden. 
För årgångarna 1965 och 1966 är priset per 
årgång (inki. moms) 7 kronor, för årgångar-
na 1967-1970 är det 8: 50 per årgång och 
för 1971 10 kronor. 

1 begränsad omfattning kan enstaka äldre 
nummer av tidskriften också köpas direkt 
från Nämnden. Lösnummerpriset är då 3 
kronor (inkl. moms). 



i väster, från Honningsvåg i norr till Sön-
derborg i söder. Denna allmänna eller utom-
lingvistiska nordiska gemenskap står i ett 
ömsesidigt orsaksförhållande till den nordis-
ka språkgemenskapen på följande vis. 

Den nordiska 
språkgemenskapen 
Au Kari-Hampus Dahlstedt 

1 1970-talets politiska och ideologiska debatt 
möts vitt skilda, delvis generationsbetingade 
värderingar. Somliga sätter den nordiska ge-
menskapen mycket högt. Andra menar där-
emot att nordismen är en småskuren kråk-
vinkelsideologi och hyllar en angloameri-
kanskt färgad internationalism. En tredje 
grupp förankrar hela sin 	ofta marxistiskt 
färgade 	framtidsdröm i solidariteten med 
de utomeuropeiska utvecklingsländerna. 

1 detta anförande utgår jag från den i 
vår krets' självklara premissen att den nor-
diska gemenskapen har hög prioritet. Detta 
är också min övertygelse. Men vi måste 
hålla i minnet att den långtifrån delas av 
alla nordbor. 

ki 

Termen nordisk språkgemenskap är tvety-
dig. Den kan förstås som en bildning med 
s. k. förledsanslutning av typen varm korv-
gubbe, dvs, såsom 1. 'gemenskap inom ra-
men för de nordiska språken'. Och de nor-
diska språken är som bekant lingvistiskt de-
finierat detsamma som de nordgermanska 
språken, dvs, danska, färöiska, isländska, 
norska och svenska, men inte finska, lapska 
(samiska) eller grönländska. 

jag uppfattar i n t e termen nordisk 
språkgemenskap på det viset, utan som 2. 
'gemenskap i Norden med avseende på 
språk'. Att samer i Finland, Norge och Sve-
rige kan umgås på sitt modersmål är alltså 
också ett slags nordisk språkgemenskap, lik-
som det förhållandet att många finländare 
och en del svenskar gemensamt behärskar 
såväl finska som svenska. Skillnaden mellan 
de två betydelserna kan tyckas obetydlig, 
men den bör ändå iakttas i klarhetens in-
tresse. 

Vi räknar med en nordisk gemenskap av 
politiskt, ekonomiskt, kulturellt och ideolo-
giskt slag, från Joensuu i öster till Isafjörur 

Det anförande som denna artikel i huvudsak återger fram-
fördes först vid en konferens om nordisk språkgemenskap 
på l-Iindsgavl 21 juni 1971 som inledning till en diskussion 
över ämnet "Kan den nordiska språkgemenskapen göras 
fastare?". 

De tre centrala nordiska språken, danska, 
norska och svenska, liknar varandra så myc-
ket - p. g. a. nära släktskap språkgenetiskt 
och p. g. a. parallell utveckling språkhisto- 
riskt 	att man i ett vidare internationellt 
perspektiv kunde tala om tre högspråks- el-
ler skriftspråksdialekter, om inte de tre språ-
kens karaktär av skilda nationalspråk vore 
politiskt fastslagen.2  

1 modern lingvistik brukar man ibland 
tala om språks eller dialekters interintelligi-
bility eller mellanförståelighet. Utan tvivel 
vilar den allmänna nordiska samhörigheten 
eller gemenskapen till väsentlig del på den 
uppfattningen 	om myt eller faktum läm- 
nar jag tills vidare därhän - att de tre 
centrala nordiska högspråken kännetecknas 
av en mycket stor mellanförståelighet, dvs. 
att en person som talar och läser ett av 
språken ifråga som sitt modersmål utan sär-
skilda språkstudier strax eller efter mycket 
kort övning förstår de andra två språken i 
tal och/eller skrift. 

Den politisk-ideologiska nordismen eller 
skandinavismen leder, liksom flera av Euro-
pas nuvarande statsbildningar, sitt ursprung 
till 1000-talets nationella frihets- och sam-
lingsideologi. 1 denna ingick som ett vik-
tigt argument den romantiska föreställning-
en om språket som ett slags självständigt 
levande organism, som utgjorde ett grund-
läggande kännemärke och en gemensam arv-
klenod för nationen. En motsvarande inne-
börd tillades också den stora likheten mel-
lan de centrala nordiska språken. 

Den allmänna nordiska gemenskapen vi-
lar sålunda i väsentlig mån på en förelig-
gande språkgemenskap, upplevd som mel-
lanförståelighet mellan danska, norska och 
svenska, men den har på grund av politisk-
historiska förhållanden fått en vidare ram 
än denna fornärvda primära språkgemen-
skap. 

På den ena sidan har vi atlantöarna i 
väster, som visserligen har nordiskt språk, 

Jag tillåter mig i detta sammanhang att se bort ifrån den 
extra komplikationen att Norge har två officiella språk 
och vissa fria varianter av dessa. 
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men som ändå avlägsnat sig så långt ifråga 
om uttal, ordböjning, ordförråd och kanske 
också syntax, att mellanförståeligheten mel-
lan deras språk och de fastlandsnordiska 
högspråken måste sägas vara mycket liten 
- knappast större än mellan svenska och 
tyska. 

På den andra sidan ligger det finsksprå-
kiga Finland. Finskan är genetiskt helt obe-
släktad med Nordens övriga språk, frånsett 
lapskan. Trots talrika svenska och nordiska 
lånord i finskan är den också helt obegrip-
lig för andra nordbor. Mellanförståeligheten 
med övriga språk i Norden 	frånsett vissa 
lapska dialekter 	är noll. 

Men tack vare den allmänna nordiska sam-
hörigheten har också atlantöarna och Fin-
land i stor mån inlänkats i den nordiska 
språkgemenskapen, genom att danskan 
eller ett skandinaviskt blandspråk 	har 
stor användning som andraspråk på Island 
och Färöarna, medan svenskan länge har 
haft motsvarande ställning i det finsksprå-
kiga Finland. Även om svenskan i och med 
grundskolans införande i Finland ser ut att 
få vika platsen som andraspråk till engels-
kan, så behåller den av allt att döma en po-
sition som tredjespråk i det finskspråkiga 
Finland. 

Vi står här inför ett internationellt sett 
påfallande fenomen: att två små national-
språk såsom danskan och svenskan hävdar 
sin plats i tävlan med de internationella 
överspråken (languages of wider comrnuni-
cation), när det gäller prioriteringen av 
språk närmast efter modersmålet i skolun-
dervisningen hos andra fria nationer. 

Det påstås ofta att finnar föredrar att tala 
engelska eller tyska med svenskar, framför 
svenska. Men det finns ingen statistik över 
den företeelsen. jag uppfattar sådana på-
ståenden mest som ett bevis för att finnar 
normalt förväntas tala svenska och också 
gör det, såvida de överhuvudtaget talar ett 
annat språk än finska. Att finnar som fak-
tiskt kan svenska lika bra som t. ex. tyska 
ändå föredrar att tala det senare språket 
med svenskar torde ofta ha följande förkla-
ring: Det känns ofta lättare och behagligare 
att tala ett främmande språk med en sam-
talspartner som själv talar det som främ-
mande språk och inte behärskar det full-
komligt än med en person som talar det 
som modersmål. 

Min tankegång hittills kan förenklat 
åskådliggöras i nedanstående uppställning, 
där pilarna visar orsakssammanhang.  

primär fornärvd nordisk språkgemenskap 
(danska, norska, svenska) 

4,  
allmän politisk och kulturell nordism 

4- 
sekundär inlärd nordisk språkgemenskap 

Den sekundära nordiska språkgemenskapen 
omfattar hela Norden, fastän långt ifrån 
alla människor i Nordens västra och östra 
ytterområden. 

Ur mitt resonemang kan man dra den 
följdsatsen att den sekundära nordiska 
språkgemenskapen står och faller med den 
primära. För att säga det drastiskt med ett 
exempel: Det går inte längre att reellt mo-
tivera den utbredda undervisningen i svens-
ka i Finlands finska skolor med enbart en 
hänvisning till landets andra inhemska 
språk, som talas av omkring 7 % av dess 
befolkning. Svenskan i finska Finland måste 
främst försvara sin ställning som ett band 
mellan finnarna och det övriga Norden. 

1 fortsättningen skall jag lämna den se-
kundära nordiska språkgemenskapen där-
hän och enbart hålla mig till den samman- 
hållande och avgörande länken 	den pri- 
rnära nordiska språkgemenskapen. 

3 
Kan den primära nordiska språkgemenska-
pen göras fastare? Hur ska den nordiska 
språkgernenskapen bevaras och tryggas och 
hur ska den befästas i de fall där den redan 
glappar? 

En språkgemenskap mellan närbesläkta-
de språk beror inte enbart av rent lingvistis-
ka faktorer, dvs, av likhet mellan språken 
och den spontana mellanförståelighet som 
följer av likheten. Den beror också av öv-
ning, som i sin tur beror av viljan och be-
hovet att förstå varandra, dvs, av sociala, 
kulturella, ekonomiska och politiska fakto-
rer. Och under, över eller bakom dessa ver-
kar i det långa loppet de ideologiska kraf-
terna. 

De olika faktorer som medverkar i en 
språkgemenskap har jag åskådliggjort i fi-
guren på s. 12. Språklikheten har en av-
görande betydelse, därför att den ensam be-
stämmer modersmålstalarnas spontana mel-
lanförståelighet. Denna särställning hos den 
lingvistiska faktorn har på figuren markerats 
med den ingående pilen. Om de fyra utom-
lingvistiska faktorerna, som hör nära ihop 
sinsemellan, kvarstår, men språklikheten för-
svagas så att mellan förståeligheten förloras, 
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social kulturellt samhörighet 	samarbete 

i 	 ' I 

/ 	primär 
sprklikhet -p sprkgemenskap 

i - i 
ekonomisk 	 politisk 
intressegemenskap 	samverkan 

då upphör språkgemenskapen i dess primä-
ra innebörd. 

En sådan utveckling är dock inte alls 
sannolik. Tvärtom förhåller det sig så att 
språklikheten vidmaktshålls så länge de 
utornlingvistiska samfaktorerna är tillräck-
ligt starka. Om dessa försvinner eller för-
svagas avsevärt förloras också språklikheten, 
fastän med en betydande fördröjning på 
grund av det mänskliga språkets trögrörlig-
het historiskt sett. 

Vi måste alltså räkna med att det kan 
existera en temporär förekomst av mycket 
stor språklikhet utan egentlig språkgemen-
skap, nämligen mellan geografiskt eller po-
litiskt sinsemellan isolerade befolkningsgrup-
per som inte har tillfälle att tala eller skriva 
till varandra. Ett sådant förhållande har 
under långa perioder efter första världskri-
get förelegat mellan finskan i Sovjet-Karelen 
och finskan i Finland. För närvarande före-
kommer en viss kommunikation över grän-
sen. Det är bl. a. numera möjligt att i Fin-
land prenumerera på sovjetkarelska finsk-
språkiga tidningar. Språket i dessa studeras 
vid finska institutionen vid Helsingfors uni-
versitet. 

Det mänskliga språket i sina grundegen-
skaper beror visserligen enligt en modern 
uppfattning på biologiskt arv, dvs. språkför-
mågan är en egenskap hos Homo sapiens, 
som vi föds till och som har uppstått genom 
biologisk utveckling. Men det enskilda språ-
ket - svenska, norska, finska osv. - är  

enligt en likaledes bland nutida lingvister 
allmänt utbredd uppfattning en social in-
stitution. Härav följer att det bästa sättet 
att på lång sikt bevara och stärka den nor-
diska språkgemenskapen består i att utvid-
ga, fördjupa och befästa den sociala, kul-
turella, ekonomiska och politiska gemenska-
pen i Norden. 

Att skutan Nordek havererade i samma 
ögonblick som den skulle sjösättas är alltså 
det allvarligaste bakslag som den nordiska 
språkgemenskapen har lidit under senare 
ar. 

Här har jag efter ett ganska långt resone-
mang nått fram till en sats som kan te sig 
som en banal truism eller i varje fall som 
en kraftlös cirkel i en tilltänkt handlings-
kedja för att stärka den nordiska språkge-
menskapen. Vad jag har velat visa är emel-
lertid inte att allt arbete för nordisk ge-
menskap måste ske på det allmänna icke-
språkliga planet, utan jag har velat fästa 
uppmärksamheten vid de utomlingvistiska 
krafternas övermakt i det långa loppet. Vi 
måste vara medvetna om detta faktum när 
vi inom lingvistikens råmärken arbetar för 
att befästa den nordiska språksamhörighe-
ten. 

4 
Som jag ser det har vi språkvetenskapsmän 
inom den givna sociopolitiska och kulturella 
nordiska ramen tre områden att arbeta inom 
för att mera direkt värna och stärka den 
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nordiska språkgemenskapen: språkvården, 
språkundervisningen och språkanvändning-
en. 

a. En nordiskt inriktad språkvård innebär 
i det första passiva steget att språkvården 
inom vart och ett av de språk som kommer 
ifråga dels strävar efter att bevara sådana 
företeelser inom språket som överensstäm-
mer eller visar stor likhet med ett eller fle-
ra av de övriga språken och dels vid språk-
reformer ger företräde åt sådana nyheter 
som äger dessa egenskaper. Vid varje nöd-
vändig förändring eller reglering av språket, 
t. ex. vid införandet av nya ord, vid stav-
ningsreforrner eller vid uttalsnormeringar, 
bör den nordiskt inriktade språkvården allt-
så slå vakt om de alternativ - antingen de 
är nya eller gamla i ifrågavarande språk - 
som ger ökad nordisk språklikhet, och mot-
arbeta de alternativ som fjärmar de nor-
diska språken från varandra. 

1 det andra djärvare steget, som jag kal-
lar det aktiva, innebär en nordiskt inriktad 
språkvård att förändringar genomförs och 
nyheter införs i ett språk enbart därför att 
de leder till större likhet med ett eller helst 
flera av de övriga ifrågakommande nordis-
ka språken. 

Jag bortser här från den teoretiska svå-
righeten att i varje enstaka tillfälle rätt 
värdera och gradera "likhet" mellan språk. 
Här kan svåra avvägningar uppstå såväl 
på grund av motsättningar mellan olika ni- 
våer i språket 	mellan ljudlära, formlära 
osv, 	som mellan olika lingvistiska skolor 
- frågan om likhet i ytstrukturen eller i 
djupstrukturen o. dyl. 

En nordiskt inriktad språkvård i den en-
ligt steg ett framförda meningen har - 
mer eller mindre starkt - varit uppe i de 
nordiska språkvetenskapsmännens medvetan-
de alltsedan det nordiska rättstavningsmö-
tet 1869. Redan dansken Rasmus Rask tog 
för övrigt i sitt försök till en dansk rätt-
skrivningslära (1826) hänsyn till svenskan. 
Tidvis har den nordiska aspekten på språk- 
vården propagerats med stor iver, såsom av 
dansken Sven Clausen under andra världs- 
kriget och tiden närmast därefter. De nu-
tida språkvårdsnämnderna eller motsvaran-
de i de olika nordiska länderna är nordiskt 
orienterade.' 

Se här och för det följande Carl Sigfrid Lindstams histo-
riska översikt "Nordiskt rättstavning" (Skr. utg. av Nämn-
den för svensk språkvård, 1, 1946) och Carl tvar Ståhles 
föredrag till 100-årsminnet av rättstavningsmotet, publi-
cerat i Språkvård 1969:4. 

Som en av trådarna i ränningen till den 
nordiska språkutvecklingen under de senaste 
100 åren löper alltså strävandena till sam-
nordisk språkvård. Men där finns många 
andra trådar och värderingar i väven, både 
inom och utom språkvården, och de domi-
nerar oftast mönstret. 

Som Ståhle har visat var 1869 års rätt-
stavningsmän inte tillräckligt medvetna om 
att ljudstavningsprincipen och den samnor-
diska stavningsprincipen ofta måste råka i 
konflikt med varandra. 1 Sverige tog det av 
demokratiska och pedagogiska skäl motive-
rade intresset för en ljudenlig stavning över-
handen och ledde till 1906 års stavnings-
reform, som i flera avseenden bröt sönder 
en nordisk ortografisk enhetlighet, t. ex. i 
nystavningarna v- för ho- och -tt för -dt (i 
vit och gott m. fl.), även om den i andra 
fall gick i nordisk riktning, såsom i ny-
stavningarna -v(-) för -f(v-) och -t för -dt 

(i liv, leva och perf. part. kastat m. fl.). 
1 senare tid har vi svenska språkveten-

skapsmän och språkvårdare med tungan be-
känt oss till den nordiska aspekten, men i 
förverkligandet har vi varit oss själva nog. 
Frånsett en mer positiv inställning till de 
danska lånorden i svenskan (begivenhet 
m. fl., men de är redan gamla och inarbe-
tade nu) och till ett och annat samnordiskt 
nyord (t. ex. jet i st. f. rea) har vi gått vår 
egen väg. Vi är inte benägna till en enda 
väsentlig stavningsändring i den nordiska 
språkgemenskapens anda, kanske därför att 
vi inte tilltror oss förmågan att driva ige-
nom en sådan mot trycket av den allmänna 
svenska opinionen. Och i den utdragna 
tvisten om de, di eller dom i svenskt riks-
talspråk och uppläsningsspråk skjuts den 
nordiska aspekten ständigt i bakgrunden. 

1 Norge och Danmark har man genom-
fört vissa ortografiska reformer -- införan-
det av å i st. f. aa och av små begynnelse-
bokstäver i substantiv (som inte är egen-
namn eller står i meningsbörjan) - som 
innebär ett direkt närmande till svenskan. 
Men den rent norsknationella-demokratiska 
värderingen har dominerat den norska 
språkplaneringen och lett till sådana sär-
norska nystavningar som sentrum, nasjon 
och losji. Den nordiska synpunkten har norr-
männen bara beaktat subsidiärt, som stöd-
argument. 

Helhetsbilden av de samnordiska språk-
strävandena har under åren efter andra 
världskriget komplicerats av att Sverige och 
svenskan på grund av större folkmängd och 
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snabb ekonomisk tillväxt alltmer kommit 
att inta en ledande position i Norden. Vi 
svenskar riskerar att bli Nordens amerika-
ner. Svenskan dominerar - alldeles oav-
sett språkvårdarnas ansträngningar - språk-
utvecklingen i det inomnordiska kraftspelet. 
Mot den bakgrunden bör man se den för-
siktigt avvaktande för att inte säga avvisan-
de attityd som danska språkvårdare under 
senare tid har visat gentemot de flesta för-
slag till en mer energisk samverkan inom 
nordisk språkvård. Norrmännen har redan 
kastat sitt språk 	eller rättare sagt sina 
språk 	i smältdegeln och förefaller mer 
orädda och öppna för nordiska impulser. 

Strävandena för en nordisk språkgemen-
skap inom språkvårdens område kan sam-
manfattas så här: 

Vi har instrumenten i de tre språkområ-
dena för danskan, norskan och svenskan i 
form av väl utvecklade organ eller institu-
tioner för språkvård med god tillgång på 
erfarenhet och vetenskaplig expertis och med 
nordisk samverkan på programmen. Men 
dessa organ arbetar ännu i det mesta trögt 
och nationellt från en rent samnordisk syn-
punkt sett, i somliga fall därför att deras 
egen nordiska övertygelse inte är tillräckligt 
stark och i andra fall därför att de bedömer 
en språkvård och språkreglering i utpräglat 
nordisk riktning som orealistisk i förhållan-
de till den allmänna opinionen. Språkvår-
dens svåraste konst är just marknadsfö-
ringen. Trots en ivrig bevakning av språkets 
nyheter har de nordiska språkvårdsinstitu-
tionerna sålunda inte alltid förmått att till-
räckligt snabbt och effektivt i tiliblivelsens 
ögonblick leda strömmen av nya ord i sam-
nordisk riktning. Under senare år har vi 
upplevt att svenskan genom ensidigt beslut 
på yrkesfackligt håll fått ordet dator för 
'datamaskin' medan danskan införde data-
mat i samma betydelse, att svenskans mi-
tialord ADB svarar mot danskans och nors-
kans mer internationella EDB,1  att vi svens-
kar uttalar juice som [jo:s] (och ofta skriver 
ios), medan norrmännen uttalar [fu:s]. För 
att inte tala om ett sådant nyordens lågvat-
tenmärke som sv. porr gentemot da. och no. 
porno. 

Desutom är de nordiska språkvårdsorga-
nens ekonomiska resurser otillräckliga. Sam-
hället har svårt att fatta att språkvård och 

ADB kan uppfattas som automaösk eller administrativ 
databehandling. t bägge fallen skulle ordet ha en något 
avvikande betydelse från EDB för elektronisk databehandling. 
1 sjalva verket används ADB i svenskan vanligen med 
samma betydelse som EDB. 

språkplanering kostar arbete och pengar 
liksom annan samhällsplanering. 1 synner-
het ligger vi i Sverige långt efter i det av-
seendet. 

Efter ett initiativ från nordiska rådet är 
språkvårdsorganen i Danmark, Norge och 
Sverige nu beredda att stärka den nordiska 
sidan av sin verksamhet. Men de förefaller 
inte att vara beredda att ompröva grund-
värderingarna för sitt arbete och ge de nor-
diska synpunkterna högre prioritet. De vill 
med andra ord - så vitt jag har kunnat 
finna - inte medverka till ett övernatio-
nellt nordiskt språkråd eller ens språksekre-
tariat, som kan bidra till att styra språkut-
vecklingen i Norden utifrån rent samnor-
diska värderingar. 

För att förmå språkvården inom de 
nämnda länderna att arbeta mer helhjärtat, 
snabbt och effektivt i samnordisk riktning 
behövs det starka påtryckningar från poli-
tiskt håll. Språkvårdarna behöver både tryc-
ket av en opinion för att lägga om kursen 
och stödet av en opinion och av politisk 
makt för att våga marknadsföra en snabba-
re och vaknare nordisk språkvård. Därtill 
behöver de förstås större ekonomiska re-
surser. 

b. De samnordiska språksträvandcna måste 
också verka inom språkundervisningen. Vi 
måste se sanningen i vitögat och erkänna 
att språklikheten mellan danska, norska och 
svenska i n t e är tillräckligt stor för att 
räcka till för en praktiskt taget omedelbar 
och spontan förståelse mellan representanter 
för de tre olika språken. Televisionens ge-
nombrott har i varje fall i mellersta och 
norra Sverige visat att danskan där är ett 
främmande språk - åtminstone i tal. För 
norskans del har televisionen så vitt jag har 
kunnat finna i stället visat det motsatta. 
Människor som tidigare var obekanta med 
talad norska - och i regel också med skri-
ven - har genom teven i norskan liksom 
återfunnit ett bortglömt halvsyskon, som 
knappast ter sig konstigare eller svårare än 
det svenska riksspråkets mest avvikande re-
gionala talspråksvarianter. jag bortser då 
från vissa ovanligare underarter av norskan.2  

Vi måste alltså trygga och stärka den 
nordiska språkgemenskapen genom språk-
undervisning. Däri påminner vår inomnor- 

2  En motsvarande iakttagelse framställdes sdd språkmöset 
på Hindsgavl av professor Finn-Erik Vinje beträffande 
norska barns förståelse av svenska inom de fotkrika områ-
den på norska Ostlandet som kan se svensk teve. 
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diska situation om förhållandet mellan vilka 
olika språk som helst. 

Men det finns en viktig skillnad. Vår 
nordiska språkundervisning behöver inte och 
skall normalt inte syfta till aktiv färdighet i 
målspråket (inlärningsspråket), utan bara 
till hörförståelse och läsförståelse. Skillna-
derna mellan våra språk ligger alltjämt un-
der ett tröskelvärde som innebär att vi kan 
använda språken till varandra, på samma 
vis som vi använder skilda riksspråksvarian-
ter i Sverige, bara vi har fått tillfälle att 
en kort tid öva oss i att förstå varandra. 
Isländskan måste däremot sägas ha över-
skridit det tröskelvärdet. 

En sådan undervisning i förståelse av de 
nordiska systerspråken innebär emellertid 
enligt min språkpedagogiska övertygelse inte 
att man från undervisningen i danska i 
Sverige bör bannlysa varje övning i att imi-
tera danskt uttal. Så vitt jag förstår är den 
auditiva och perceptuella förmågan att upp-
fatta ett talat språk psykologiskt mycket nära 
förknippad med den neuromotoriska och ar-
tikulatoriska förmågan att uttala det. För-
ståelseinlärning bör därför ge ett snabbare 
och varaktigare resultat om den understöds 
av uttalsövningar. 

Genom den scnaste universitetsreformen i 
Sverige, kallad UKAS (eller PUKAS), för-
sämrades de nordiska systerspråkens ställning 
i svensklärarutbildningen. En motsvarande 
sänkning är också i gång inom skolunder-
visningen på grund av att antalet svensk-
timmar har beskurits och att fler delämnen 

såsom argurnentationsanalys och filmkun- 
skap 	trängs på de reducerade svensktim- 
marna.1  1 Danmark visar undervisningen i 
svenska en likadan om inte starkare nedåt-
gående trend. 

Samtidigt breder engelskan ut sig på 
schemat i snart sagt alla årskurser. 

Den dag då det blir naturligt att tala 
engelska nordbor emellan har den nordiska 
språksamhörigheten brustit! 

Det är trångt i våra skolors läroplaner. 
Men vi måste övertyga nordiska rådet, våra 
ledande politiker och skolöverstyrelserna om 
att undervisningen i hör- och läsförståelse 
av systerspråken för den nordiska sakens 
skull bör placeras på en framskjuten plats 
på våra skolscheman. 

c. 1 användningen konfronteras de nordiska 
språken med varandra. Ingen aldrig så aktiv 

Se härom Rolf 1-Jillmans föredrag vid Nämndens för 
svensk språkvård årsmöte 1971, publicerat i Språkvård 
1971:2 (s. 13). 

nordisk språkvård eller språkundervisning 
kan ge ett gott och bestående resultat utan 
denna konfrontation, som leder till lån, 
ordbyten och interferenser av annat slag. 

1 vanlig språkundervisning gäller en god 
regel att olika språk bör hållas klart isär, att 
man bör skapa klart skilda språksituationer 
för skilda språk. 1 synnerhet hävdas den 
åsikten av dircktmetodens förespråkare. Man 
vill att eleverna skall lära sig ett främmande 
språk så rent och oblandat som möjligt, utan 
att deras modersmål förändras. Ofta bann-
lyses som bekant till och med varje form av 
översättningsövning. 

Men den nordiska språkgemenskapens 
kännemärke är just att vi var och en kan 
använda vårt eget språk till varandra, i en 
och samma språksituation. Om vi vill vid-
makthålla denna gemenskap genom historien 
framöver i tiden får vi inte inta en skolmäs-
taraktig renhetsattityd i förhållande till de 
nordiska systerspråken. Tvärtom bör vi som 
en naturlig företeelse godta en viss påver- 
kan och interferens 	både i la langue och 
i la parole (för att tala med Ferdinand de 
Saussure), dvs, både i språksystemet och i 
det tillfälliga språkbruket.2  

Vi kan visserligen inte skapa eller dirige-
ra mellannordiska språksituationer i det all-
männa dagliga livet, i synnerhet inte i det 
talade språket. Sådana situationer måste 
uppstå genom kulturell, ekonomisk eller po-
litisk samverkan. (Under dessa rubriker in-
nefattar jag också turism, nöjesliv o. dyl.) 
Men vi kan verka för att naturliga mellan-
nordiska språksituationer kommer till stånd 
eller framställs i våra massmedier och i när-
besläktade uttrycksmedel, i radio och teve, 
tidningspress, film och teater. En tendens i 
den riktningen har i själva verket åtmins-
tone i Sverige gjort sig klart märkbar under 
senare tid, i synnerhet i teve och film. 

jag har i det föregående försökt att i stora 
drag reda ut vari den nordiska språkge-
menskapen består och hur den kan bevaras 
och stärkas. jag har därvid utgått från att 
den nordiska gemenskapen överhuvudtaget 
tillmäts ett stort värde. Den som i huvudsak 

Vid språkmötet på Hindsgavl förordade flera talare, 
Sven-Gustaf Edquist, Poul Engberg och Rolf Hillman, en 
integrering av undervisningen i danska och norska med 
svenskan (eller omvänt i andra länder). Detta stämmer i 
princip med min här hävdade uppfattning. Men jag är 
liksom det svenska utbitdningsdepartementet rädd för att 
en sådan ordning kan bli ett skalkeskjul för läroplansför-
fattare och lärare, som gör det lättare för dem att förbigå 
de nordiska systerspråken i svenskundervisningen. 
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delar min uppfattning kan naturligtvis ha 
avvikande åsikter både om de olika värde-
ringarnas inbördes rangordning och om de 
vägar till en bevarad och stärkt nordisk 
språkgemenskap som är praktiskt och tak-
tiskt mest framkomliga. Men jag hoppas att 
min framställning i varje fall har stimulerat 
till en fortsatt givande debatt inom ämnet. 

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). 

Vad menas med ordet charisma som har 
börjat användas allt oftare i pressen under 
senare tid? Är det besläktat med orden 
charm? 

Charisma synes vara den form som an-
vänds mest i pressen nu, men den tidiga-
re allmänna och fortfarande i teologiskt 
fackspråk vanligaste formen är karisma. 
Ordet har använts i svenskan sedan slutet 
av 1800-talet (SAOB:s äldsta belägg är 
från 1884) i teologiskt fackspråk. Ordet 
används i fråga om religiösa förhållanden 
i allmänhet i betydelsen "av en gudomlig 
makt given förmåga eller kraft", särskilt 
i fråga om förhållandena i den urkristna 
församlingen "om sådana underbara gå-
vor o. krafter som ansågos vara den heli-
ge andes värk (t. ex. förmågan att pro-
fetera 1. göra undervärk m. m.)" 
(SAOB). SAOB har också ett exempel 
från 1931 på att ordet används allmän- 
nare i betydelsen "nådegåva". 	Numera 
har ordet, i regel i stavningen charisrna, 
efter engelskt mönster kommit att använ-
das bildligt i betydelsen "förmåga eller 
kraft e. d. som tillskrivs en person som vi-
sat särskild förmåga att leda människor 
och att få många anhängare; personlig 
utstrålning". 1 denna användning kan 
ordet betraktas som ett nytt 	och svårt 
- modeord. 

Ordet är av grekiskt ursprung och bety-
der "nådegåva, gunstbevisning"; det är 
besläktat med grekiskans chans "behag, 
välvilja m. m." (härtill: kanter, behagets 
gudinnor, gracerna). 

Det gängse uttalet av det teologiska 
fackordet karisma är med trycket på första 
stavelsen, men i den nu vanliga modean-
vändningen av ordet tycks oftast uttal 
med tryck på andra stavelsen användas 
(efter engelskt mönster). 

Ordet charm är icke besläktat med 
karisma, utan charm stammar (via frans-
kans charme) från latinets carmen, sång, 
trollsång - den som har charm förtrol-
lar alltså! 

Vad heter ordet budget i pluralis? 
1 SAOL anges endast pluralformen bud-
geter, men en form budgetar är också 
vanlig i språkbruket och kan knappast 
anses felaktig (den kanske borde tas med 
i nästa upplaga av SAOL). Däremot mås-
te den ibland förekommande pluralen 
budgets anses som mindre lämplig - den 
har bl. a. den nackdelen att den inte kan 
förses med ändelse för bestämd form. 
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