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Nya uppgifter för språk-
vård och språkforskning 

Av Bengt Sigurd 

Man kan inte med bästa vilja i världen på-
stå att språkvård är någon hjärtesak för 
svenska folket i dag. Det är inte som ishoc-
key, matpriser och almar. 

Språkvård är inte spännande, det upprör 
inte de nationella känslorna, det är inte nå-
got som krävs för ett drägligt liv för oss eller 
efterkommande generationer. Man blir inte 
sjuk om man säger 'större än mig' i stället 
för 'större än jag'. Ingen nedgång i kondi-
tionen kan förmärkas om man säger 'innan 
tisdag' i stället för 'före tisdag'. Inga skador 
på arvsmassan har kunnat upptäckas på 
grund av språkliga föroreningar. Språkvårci 
har inte klangen av miljövård 	inte ens av 
socialvård. Det är svårt att tänka sig insam-
lingar till en ung språkvårdare vars forsk-
ningsanslag riskerar att skäras ned. 

Andra iakttagelser bekräftar uppfattning-
en att traditionell språkvård håller på att 
stelna i sina former. Insändarna tuggar om: 
'di' eller 'dom', 'knagg' eller 'knast'. Språk-
männens spalter och lådor hänvisas gärna 
till slasksidan där de trängs med kåserier, 
notiser om upphittade jättepotatisar och 
skämtteckningar. Det är för många något av 
after-dinner-conversation över språkvård - 
över språkforskning över huvud taget. jag 
hörde en student som menade att språkvård 
var ett av etablissemangets redskap för att 
hålla massorna i schack. 

Klimatet var annorlunda tidigare. Det 
fanns känslosvall enligt historiska vittnes-
börd. Ännu på 50-talet när jag läste nor-
diska språk i Lund för K. G. Ljunggren 
fanns engagemang hos lärarna och respons 
hos studenter och 	inbillade jag mig i 
alla fall - hos en bredare allmänhet. När 
Wellanders Riktig svenska kom, väckte den 
en oerhörd upprrmärksamhet och blev en 
självklar presentbok i bildade eller bild-
ningstörstande kretsar. 

jag tror ändå att språkvård har en fram-
tid och att ordet kan få god klang. Men då 
måste man inmuta eller inkorporera nya om-
råden och agera som en del av något som 
man kanske kunde kalla medievård. Det 
finns faktiskt flera engagerande områden 
där man bedriver språkvård, fast man egent-
ligen inte vet om det. Lyckligtvis rör sig 

Institutet för svensk språkvård liksom Tek-
niska Nomenklaturcentralen redan i en mera 
samhällstillvänd riktning, men den gansla 
bilden av språkvård släpar efter. Det är 
snarast mot allmänhetens vrånghild man vill 
pol emisera. 

De former av språkvård och medievård 
jag tänker på är definitivt angelägna, i någ-
ra fall politiskt brännande. jag tänker på 
den verksamhet som bedrivs av konsument-
omhudsmannen (KO), på den styrning av 
reklamen och informationsmöjligheterna 
som diskuterades i samband med att man 
föreslog en reklamnskatt, på åtgärder för att 
hävda objektiviteten i massmedierna och på 
ansträngningar att motverka enögda vink-
lingar och skydda människor från massme-
diernas skadliga biverkningar. Det mest in-
tressanta området antyds av de kraftiga re-
aktionerna mot det politiska fikoospråket - 
tänk på Skärholinshusmödrarna som tyckte 
att Palme och Feldt bara surrade. 

jag skall ta upp några av dessa områden 
mera i detalj och visa i vad mån de berör 
språkvård i traditionell eller utvidgad be-
tydelse. jag skall också diskutera vad de nya 
typerna av språkvård kräver av språkforsk-
n ingen. 

KO - en språkvårdare med rätt 
att dra (inför marknadsrådet) 

Här är några exempel på ärenden av språk-
lig typ, som KO fått om hand. 1 en annons 
utlovades möjlighet till förtjänst på 250 kr. 
i veckan genom 'enkelt handarbete'. Svarar 
man på annonsen måste man sedan lösa ut 
annonsörens erbjudande med 7: 50, vilket 
visar sig vara insats i ett tipsbolag! Uttryc-
ket 'enkelt handarbete' måste anses vilse-
ledande i detta fall. 

En ambulerande tavelförsäljare annonse-
rade i landsortspressen om "fyndpriser" och 
"rabatter" upp till 70 %. (Observera att vi 
nu skriver orden med citationstecken för att 
antyda deras oriktiga bruk, vilket inte an-
nonsören gjorde.) 1 annonsen nämndes nor-
malpriset t. ex. 1 500 och fyndpriset 450. 
Annonsen KO-anmäldes därför att 450 sna-
rare verkade vara normaipris och 1 500 ett 
väl saltat pris. Bedömningen vilar här på en 
svår språkfråga: Vad är normalpris? Vad är 
fyndpris? När är det berättigat att beteckna 
en sak sons normal respektive ett fynd? 
Saken är oerhört komplicerad eftersom for-
malpriset eller värdet varierar efter kvalitet, 



tillgång, tid, plats, individ etc. 1 synnerhet 
konst är besvärlig att bedöma. Man måste 
också fråga sig, om inte åtskilliga butiker 
måste bli lite försiktigare med ordet 'fynd' 
på sina lappar efter KOs bedömning av 
detta fall. 

Tidskriften Villa och Hem hade en arti-
kel som handlade om sängens historia 
från hedenhös till våra dagar. Tidskriften 
anmäldes på grund av löpsedeln, där det 
stod 'Allt om sängar'. KO tyckte att sådana 
rubriker brukar täcka konsumentinforma-
tion. Även om man inte begär att allt verk-
ligen skall sägas om sängar, så är en histo-
risk överblick under minimum. 

Det är intressant att se att KO också har 
gått igenom vilka ord man får använda, 
t. ex. i information om farmaceutiska och 
kosmetiska preparat. Ett ord som helt enkelt 
förbjuds är 'hudnäring', eftersom det saknar 
täckning i verkligheten enligt KO. Huden 
får liksom andra delar av kroppen sin nä-
ring via blodet och tuggar inte i sig några 
krämer, hur hormonberikade de än är. Ett 
ord man kan fundera över i detta samman-
hang är 'miljöklapp' som jag har sett (på 
tåg) i annonser från IKEA: 'Miljöklappen 
från IKEA varar längre än till påska'. Vad 
är en mniljöklapp närmare bestämt? Är det 
inte att rida lite väl lätt på miljövårdsvå-
gen? Vi skall återvända till det märkliga 
förhållandet att människan så lätt faller för 
ord. 

KO har misstagit sig också, i synnerhet 
när den lingvistiska analysen brustit. Jag vet 
att man lade ner ärendet mot PIX AB vars 
annonser sade att tabletten PINGO (PIX 
lillebror) var tandvänlig. KO menade att 
något måste ha en positiv eller befrämjande 
effekt på tänderna för att få kallas 'tand-
vänligt'. Detta har knappast stöd i bruket av 
efterledet '-vänlig', vilket en analys av till-
gängliga materialsamlingar visar. Det räcker 
med att vara neutral eller icke skadlig. Var-
je tränad lingvist vet att man här berör de 
antonyma adjektivens intressanta semantik. 

Den princip som ligger bakom KOs in-
gripande är ofta enkel: 'Du skall icke ljuga'. 
Ett 'vad är det' bör bl. a. säga: 'Text får 
inte innehålla vilseledande uppgifter'. Man 
får inte ens uttrycka sig så att en av tolk-
ningarna av en flertydig sats är lögn. Det 
räcker inte med att en tolkning är sann. 1 
praktiken leder detta som antytts lätt in på 
besvärliga utredningar och på teoretiska pro-
blem, som är lingvistiska snarare än juri- 

diska och inte kan lösas utan tillgång till 
stora språkliga material och avancerad ana-
lytisk teknik. Det KO vårdar sig om är att 
man använder ord i rätt betydelse. Det är 
väl rimligt att kalla det språkvård likaväl 
Sons att man använder ord i rätt form. 
Språkmän blir nog mera sällan indragna 
för att stödja synpunkter från den anklaga-
de eller den anklagande. Tyvärr har man 
nog inte alltid klart för sig vilka möjligheter 
lingvister har att skaffa fram argument 
eller över huvud taget att detta är lingvis-
tiska frågor där språkmän har sakkunskap. 
Det finns många som tror att språkmän bara 
sysslar med ortnamn och etvmologier. 

Cocktailparty-effekten i 
i nformationsutbudet 

En frontalkrock inträffade nyligen mellan 
skolans språknormer och reklamens när en 
lektor i svenska fick tag i en annons för den 
nya gymnasieskolan publicerad av SÖ. Re-
dan rubriken fick håret att resa sig på väl-
tränade kriarättare: "Den nya gymnasiesko-
lan får du gå i, vare sig du vill bli bagare 
eller präst." (Gamla reaktionärer associera-
de till följande sats: "Det gamla hederliga 
gymnasiet får du inte gå i vare sig du vill bli 
bagare eller präst"). 

Artikeln vimlade av (s. k.) fel, både 
språkliga och sakliga, och svensklektorn 
tyckte att SÖ borde föregå med bättre 
exempel. Det förelåg en besvärande diskre-
pans mellan SÖs anvisningar och dess egna 
tillämpningar. Den efterföljande debatten 
var intressant ur flera synpunkter. SÖ med-
gav vissa sakfel, men skyllde svenskan på en 
reklambyrå sons måst anlitas. Reklamskri-
benten hänvisade bara till att han vunnit 
tävlingen om årets bästa annons i hård kon- 
kurrens 	det gällde SONAB:s stereoan- 
läggningar. Det är anmärkningsvärt att SÖ 
som har huvudansvaret för landets skol-
undervisning inte själv förmår informera 
sina potentiella elever eller kunder. 

Trängseln i massmedierna gör att man 
måste ta till verkligt starka medel för att 
märkas och få fram sitt budskap. Det är 
som på ett cocktailparty. När de andra höjer 
rösten måste man själv följa med. Då höjer 
de andra rösten igen, och då måste man 
själv höja rösten, osv. Så småningom bru-
kar man nå en nivå, där alla skriker och 
informationsutbytet knappast fungerar alls. 
(Exakt när denna akustiska mättnad upp- 
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nås beror på faktorer som rummets storlek, 
antal personer, deras tillstånd, etc.) 

Det finns många tecken på att man nått 
för hög brusnivå i vissa av samhällets infor-
mationskanaler. Meddelandet om att To-
franil möjligen kunde vara skadligt för gra-
vida kvinnor gick t. ex. inte att få fram till 
läkarna bland all läkeinedelsreklam. Många 
läkare fick inte klart för sig hur det förhöll 
sig, förrän saken togs upp i Kvällsöppet 
troligen en av de bästa informationsplatser-
na. Är det dags att införa en het linje till 
medborgarna? 

Företag har länge vetat att man måste ta 
till inediespecialister för att bli hörd; nu har 
också statliga och kommunala myndigheter 
insett att deras språk inte duger. Man har 
också nått en nivå där det behövs helsidor 
och naket för att bli observerad. Situationen 
är fördelaktig endast för reklambyråerna. 

En del reklamtext verkar skriven i falsett 
och svensklektorn var rädd för att detta sätt 
att skriva skulle breda ut sig. Det skulle 
tvinga andra att följa efter och rubba nu 
gängse skrivnormer. Medievård kanske kun-
de ge en lägre ljudnivå i alla medier. Språk-
vård kunde sprida insikt i hur språk funge-
rar häst i det totala utbudet. Frågan om 
huruvida falsettspråket påverkar uttrycks-
normerna i övrigt är något att fundera över 
(och att forska i). Men framför allt bör man 
fundera över om inte tätheten på informa-
tionsvägarna blivit för hög. Det måste vara 
något fel, när man inte kan få fram livs-
viktig trafikinforination utan att ta till 
Bingo. 

Signaldisciplin 

1 diskussionen om reklam (vi bortser nu 
från de fiskala aspekterna) har det hävdats 
att vi å ena sidan har irrelevent och onödig 
reklam, å andra sidan har ett icke täckt be-
hov av information. Bakom dessa idéer kan 
man skymta ett allmännare krav på signal- 
disciplin 	för att använda en term från 
militär signaltjänst. Signaldisciplin innebär 
att man inte bryter mot överenskomna reg-
ler, framför allt att man inte stör nyttotra-
fiken genom att helamra kanalen med 
oväsentligheter. 

Frågan om vad som är viktigt och oviktigt 
är naturligtvis komplicerad, men man kan 
nog få mångas stöd för uppfattningen att 
kändisinformation är pseudonyheter som kan 
undvaras. Märkligt nog tycks denna infor- 

mation simmna mitt i kanalen. Notiser om 
Lill-Babs katt tränger sig på antingen man 
vill eller inte. Det är svårt att skydda sig. 
Man blir tvångsinformerad. Jag fann till 
min förvåning att jag inte tvekade om Tittis 
efternamn när jag stod framför löpsedeln: 
'Titti ej på kronprinsens party.' (Mitt in-
tresse för branschen har alltid varit svagt, 
men en imponerande kunskapsfond har nog 
samlats mccl åren. Vad kunde man inte lärt 
sig i stället?) 

1 reklamdiskussionen skymsitar också en 
annan tanke, nämligen att människan inte 
kan ta in eller konsumera hur mycket in-
formation som helst. Vi står här inför svåra 
mätproblem som den matematiska informa-
tionsteorin ingalunda löser: vad är normalt 
informationsintag och hur mäter man in-
formation av olika typer, vilken enhet skall 
vi räkna med? Utan att försöka utreda 
dessa problem kan vi betänka uppgiften att 
alltför kraftigt informationsintag leder till 
störningar liknande dem som schizofreniker 
uppvisar: man förlorar de normala associa-
tionerna mellan ord och ger en avvikande 
bild av verkligheten, gärna i ett blommande 
bildspråk. Människan kan skydda sig från 
optisk information genom att sluta ögonen, 
slå ihop tidningen eller slå av TV-n, men 
mars kan inte stänga öronen. 

1 praktiken är problemet närmast att man 
har begränsad tid till sitt förfogande och 
skulle uppskatta en medievård som gör att 
man slipper få sikten skymd och inte får in-
formationsvägarna fyllda av okynnestrafik 
och nöjesåkare. 

Nu tränger det sig på ett nytt argument, 
nämligen att människan inte kan ta in hur 
mycket saklig information som helst utan 
den måste glättas upp. Vi kanske behöver 
ett visst brus på kanalen, omväxlande diet 
etc. Det finns de sons tycker TRU-symbolen 
är ett säkert tecken på att man bör slå av 
TV-n. Om det är så bör man åtminstone 
själv få välja utportioneringen. Men män-
niskans egenskaper är föga utforskade och 
vi kan knappast bygga på den situation som 
har råkat uppstå och säga att det är så här 
hon vill ha det, utan att pröva andra alter-
nativ. 

På det rent språkliga planet innebär sig-
naldisciphin att man inte talar eller skriver 
i onödan, att man inte upprepar sig, att man 
inte talar eller skriver om man inte har nå-
got relevant, nytt, intressant etc. att säga, 
att man inte talar så att en del åhörare tyc- 



ker det är surr, och att man inte använder 
större bokstäver än nöden kräver. 

Språklig medvetenhet 

Med den nya radikalismen har följt medve-
tenhet om hur de styrande anpassar infor-
mationen, om inte genom annat så genom 
urvalet av nyheter, medvetenheten om svå-
righeten att nå objektivitet t. o. sa. i veten-
skapen. Man har kastat ljus över skillnader 
mellan klasser, raser, kön och yrken och visat 
att språket spelar en stor roll för vår världs-
bild. Språkvård och språkforskning hör för-
söka fånga upp detta nya intresse för seman-
tik och argumentation. 

DN håller sig med en särskild skribent 
(kåsör?) med uppgift att genomlysa poli-
tikers, byråkraters, professorers, hiskopars 
och militärers kultur- och andra yttringar. 
Narrengruppen och andra likasinnade har 
drainatiserat spelet mccl ord, t. ex. effekten 
av att tillägga 'ökad' framför 'jämlikhet' 
för att sikta mot ännu djärvare mål. Det 
oklara förhållandet mellan ord och verklig-
het har framstått ytterst handgripligt, när 
man försökt konkretisera sådant som (ökad) 
jämlikhet, företagsdemokrati, medinflytande. 

Det politiska spelet med ord har i USA 
lett till uttrycket "incredibility gap". Här 
hemma har många blivit allergiska mot val-
debatter och s. k. utmaningar, vilket är ett 
tecken på stigande språklig medvetenhet. 
Det förvånar många att man kan diskutera så 
allvarliga frågor i så grälsjuk ton. Det skulle 
inte gå att besluta i företag eller ens i 
hushåll, om man skulle hålla på att trakas-
sera varandra, misstänkliggöra varandras av-
sikter, dra upp gammalt groll, peka 1)å 
gamla synder eller utfästelser etc, såsom sker 
i valdebatten. Om någon politiker tror att 
allmänheten kräver sådana tuppfäktningar 
torde han vara illa underrättad. Skolan, 
vuxenundervisningen, folkbildningsrörelserna 
ägnar mycket tid till att lära ut hur man 
debatterar sakligt och målinriktat. 

Något som stör kommunikationen mellan 
mnakthavare och vanligt folk är det noncha-
lanta bruket av tekniska ord i fel samman-
hang. Det är sant att all planeriig bygger 
på möjligheterna att abstrahera och gene-
ralisera, men man bör begränsa de generella 
kategoriernas användning till de flödesdia-
gram och nätstrukturer där de hör hemma. 
Det låter så egendomligt för oss vanliga, när 
bokhyllor kallas förvaringsenheter, när vårt  

lilla krypin kallas en modul, när vänner kal-
las besöksfunktionen (för vilken speciella 
stolar anvisas i tjänsterummen). Det är vik-
tigt att välja beteckning efter situation och 
att kunna ro•'ra sig mellan olika abstraktions-
nivåer. Generaliseringar och abstraktioner 
skapar distans mellan planerare och verk-
ligheten och går ofta hand i hand med cen-
tralisering. Det tycks då och då behövas 
några almdernonstrationer för att det skall 
stå klart för de styrande att det rör sig om 
människor av kött och blod, inte bara ano-
nymna trafikanter. Det visade sig vara betyd-
ligt svårare för Palme och Feldt att tas med 
husmödrar av kött och blod än med kon-
sumnenter och hushållsenheter. 

1 filmen Jänken var det människors svå-
righeter att tala med varandra som kändes 
soni roten till det onda. Flickan talade inte 
alls sammna språk som domstolen, socialarbe-
tarna. aclvokaterna. Hon talade knappast 
något begripligt språk över huvud taget. 1 
efterföljande debatter intygade socialarbe-
tare att detta ofta var situationen. Man 
skulle behöva en sorts tolkar för att över-
sätta mellan samhällets olika språkformer. 
Det är inte förrän på senare tid som man 
öppet diskuterat de sociala skillnaderna och 
de problem de skapar. 

Det dominerande intresset för teori - be-
skrivning av den språkliga kompetensen med 
transformationell grammatik 	har avlägs- 
nat lingvistiken alltför mycket från de prak-
tiska problemen. De praktiska språkfrågor-
na har kommit att överlåtas till sociologer, 
psykologer, mediespecialister, marknadsföra-
re, journalister, ekonomer, jurister, tekniker. 
Det är ingen bra utveckling. 

En utmaning för språk-
forskningen 

Det jag har talat om är exempel på kom-
munikationsproblemn i det moderna samhäl-
let, probleiii som kan vara mycket allvarliga. 
De dyker ofta upp under annan täckman-
tel: som sociala problemn, samlevnadspro-
blem, kontaktsvårigheter, informationspro-
bleni, problem med samarbetet, disciplinpro-
blem, konflikter, ,ven om ingalunda alla 
problem bara är språkliga 	vilket Haya- 
kawa kanske kunde få en att tro under 
1950-talet -- så är det åtskilliga problem 
sonm kan hyfsas, om man gör klart för sig vad 
som är effekter av språkets eller komumuni-
kationens svagheter. 



Vi kan gott erkänna att vi vet oerhört lite 
om människan i informationsnätet. Liksom 
inom många andra vetenskaper är det mest 
ekonomiskt (eller militärt) intressanta sidor 
som belysts. De kunskaper vi har är fläck-
visa undersökningar som framför allt gäller 
möjligheterna att sälja eller att övertyga 
människor, dvs, marknadsundersökningar. 
Människan kan dock ses som mycket annat 
än som konsument. Problemen är svåra. De 
modeller man behöver måste vara kom-
plexa, dynamiska och räkna med den obe-
räkneliga människan, men vi måste ändå ta 
itu med dem även ur andra synpunkter än 
kommersiella. 

Vi kan formulera följande generella pro-
gram: kartläggning av förhållandet mellan 
språk och samhälle. Utarbetande av exakta 
metoder för att bestämma och mäta hur in-
formation av olika slag sprids i samhället, 
hur människors språkliga och andra kon-
takter påverkar deras tankar och handling-
ar. Analys av kontaktproblem och konflik-
ter som uppstår genom skillnader i språk, 
l,ristfällig språkbehandling etc. 

Det är inga lätta uppgifter för språkvård 
och språkforskning, men utmaningar är säl-
lan lätta. 

Föredrag vid Nämndens för svensk 
språkvårcl årsmöte i mars 1972. 

Nordiskt språkmöte 1972 
Sedan 1954 har språknämnderna i de nor-
cliska länderna varje år samlats till ett nor-
diskt språkmöte. Det nittonde mötet av 
detta slag hölls i Bergen i början av okto-
ber 1972, och i det deltog ett trettiotal re-
presentanter för språknämnderna i Dan-
mark, Finland, Island, Norge och Sverige. 

Ett huvudämne för diskussionerna blev lag-
språket och förvaltningsspråket i de nor-
diska länderna och frågan om vad språk-
nämnderna har gjort och kan göra för att 
bidraga till att förbättra och modernisera 
dessa språkformer. Det rådde allmän enig-
lset om att de insatser som redan gjorts 
beträffande lagspråket, t. ex. genom prome-
morian "Språket i lagar och andra författ-
ningar", borde fortsättas. Förvaltningssprå-
ket, dvs, språket inom myndigheterna, mel-
lan myndigheterna och från myndigheterna 
till medborgarna, diskuterades särskilt. Detta 

språk var tidigare ett kanshispråk med stark 
juridisk färgning, men det har numera fått 
en delvis annan karaktär. Detta beror P5  
att tjänstemän inom den offentliga förvalt-
ningen under de senaste decennierna i sti-
gande grad har hämtats från andra utbild-
ningar än den juridiska - allt flera sådana 
tjänstemän har nu t. ex. ekonomisk, stats-
vetenskaplig, sociologisk eller teknisk utbild-
ning. 1 juridisk utbildning har ibland före-
kommit inslag av språklig skolning eller trä-
ning (t. ex. vid den svenska tingsmerite-
ringen), men i annan akademisk utbildning 
(bortsett från språkämnena) saknas i regel 
helt språkliga moment. Detta förhållande 
fann språknämnderna oroande, eftersoni 
språket spelar en så avgörande roll i alla 
kontakter mellan myndigheter och medbor-
gare. Språkmötet enades därför orn ett ut-
talande av följande lydelse: 

"Vid universitet och fackhögskolor bör, 
där så är möjligt, de studerande beredas 
tillfälle att få teoretisk och framför allt 
praktisk undervisning i modersmålet. 
Denna undervisning bo"r ta sikte dels på 
allmänna kommunikations- och informa-
tionsbehov, dels på speciella problem 
inom de studerandes fackområden." 

Det beslöts också att man skulle undersöka 
möjligheterna att anordna en nordisk kon-
ferens mellan språkmän och representanter 
för olika statliga myndigheter för att disku-
tera hur den föreslagna undervisningen 
lämpligen borde organiseras och hur den 
skulle kunna inpassas i de akademiska stu-
dierna. 

Bland andra ämnen som behandlades på 
språkmötet kan särskilt nämnas namn på 
stater, nationalitetssubstantiv och nationa-
litetsadjektiv. En gemensam svensk-norsk-
dansk-finsk lista över detta ordmaterial 
publicerades av språknämnderna 1961 (i 
Nordiska språkfrågor 1959 och 1960). Den-
na lista har nu hunnit bli starkt föråldrad, 
framför allt på grund av att så många nya 
stater har kommit till. 1 alla de nordiska 
länderna har man successivt skapat natio-
nalitetsord till nya stater, men en aktuell 
gemensamt nordisk förteckning motsvarande 
den från 1961 finns inte. Språknämnderna 
beslöt att omedelbart börja utarbeta en så-
dan gemensam lista, och i denna lista skulle 
uni möjligt också de isländska och färöiska 
beteckningarna tas med. 

Bertml A1'olde 



En bok om normer för 
svenskt tal och uttal 

Av Claes-Christian Elert 

1 det nutida samhället intar den muntliga 
kommunikationen en annan plats än tidi-
gare. Det är i stigande omfattning inte bara 
en begränsad, lokal och kanske privat affär. 
Meddelanden avsedda för stora grupper av 
människor och för mottagare från olika om-
råden var förr oftast skrivna, men är nu ofta 
muntliga. Det är därför helt i sin ordning 
att språkvården ägnar uttalet större upp-
märksamhet. Gun \Vidmark, professor i nor-
diska språk i Göteborg, har publicerat ett 
arbete Om uttal och uttalsnorinering (Ord 
och stil 4, Språkvårdssamfundets skrifter. 
Studentlitteratur. Lund 1972, 103 sidor). 
Skriften behandlar i två kapitel frågan om 
det finns och bör finnas ett talat svenskt 
riksspråk. 1 övriga kapitel, bokens huvud-
del, behandlas ett delproblem i denna större 
fråga, nämligen uttalet av bestämda ord. 
Där redogörs för det förekommande och det 
lämpliga uttalet av ord som uppträder i 
alternativa gestaltningar, t. ex. uttalet av 
första stavelsen i ord som ersätta, erhålla 
osv, med e- eller å-vokal. 

De båda problemen är ganska skiljaktiga. 
Det ena gäller variationen i uttalet av en-
skilda ljud, alltså fonemrealisationerna, och 
satsintonationen. Det är variationer som 
präglar alla yttranden. De är i stort sett 
omedvetna för den talande och svåra att 
beskriva . Ändringar kommer inte lätt till 
stånd, vare sig genom undervisning eller in-
dividens egen medvetna strävan. Det andra 
problemet är variationen i vissa ords fonem-
gestaltning, som bara i ringa utsträckning 
är regional. Den hänger nära samman med 
stavningen, och problemet reduceras ofta 
till en fråga om ett ords ursprung eller 
hur skriftbilden motsvaras av den uttalade 
formen. Psykologiskt och pedagogiskt skiJjer 
sig detta problem helt från det före-
gående. Ordens fonemgestaltning är lätt att 
beskriva, och det är i allmänhet inte svårt 
för den enskilde att ändra sitt tal i det av-
seendet om han så önskar. Skillnaden är klar 
för Gun Widmark (t. ex. s. 20), men den 
präglar inte hennes framställning starkt. De 
inledande kapitlen om ett rikstalspråk får 
inte mycken belysning av den efterföljande 
ordundersökningen. Inte heller kan uttals- 

ordböcker, som diskuteras i detta inled-
ningsavsnitt, göra mycket åt fonemrealise-
ringen, t. ex. sydsvensk vokaldiftongering 
eller västsvensk satsintonation - om det 
skulle vara önskvärt. LTttalsordhöckernas 
domän är avgjort ordens fonemgestaltning. 

Redogörelsen för det faktiska uttalet av 
ord med alternativa uttal bygger på enkä-
ter som har utförts av studenter som in-
tervjuat kamrater. Resultatet har blivit upp-
gifter om uttalet av ord, huvudsakligen så-
dana om vilka Språkvårdsnämndens uttals-
ordlista anger att det finns mer än ett uttal. 
Enkät 1 omfattade 79 personer och 65 ord, 
II 82 personer och ca 120 ord, III 102 per-
soner och ca 120 ord. Redovisningen är fyl-
lig. 1 många fall kan man i tahellen finna 
individuella uttal av enskilda ord. Om varje 
person anges den ort eller område den in-
tervjuade representerar, samt det antal år 
han har vistats i området. Intervjuarna krys-
sade för i en lista vilket av alternativa uttal 
som de använde. Metoden ger ett läsuttal 
och gynnar en relativt isög stilnivå, något 
som förf, är medveten om. 

Gun Widmark besvarar frågan om det finns 
ett svenskt riksspråksuttal med ja. Hon ac-
cepterar en central norm baserad på det 
bildade stockholmsuttalet och skriftspråket. 
Detta gäller fonemrealisation och satsinto-
nation. När det gäller enskilda ords fonem-
gestaltning vill förf. i största möjliga ut-
sträckning låta avgörandet fällas av "den 
spontana normeringen". Den sker genom 
att en uttalsform blir så vanlig att det är 
ofrånkomligt att betrakta den som riktig. 
Motiveringen är delvis ideologisk. Liksom vi 
i andra fall höjer oss för majoritetsbeslut, 
hör vi göra det när det gäller den förete-
else i samhället som språket är. Men det 
finns också en realistisk motivering: andra 
alternativ har svårt att slå igenom. Den 
spontana normeringen måste, anser Gun 
Widmark, vara utgångspunkten för den 
medvetna normeringen, dvs. språkvården. 

Det är i detta sammanhang som resulta-
ten från enkäterna sätts in. På grundval av 
vad som studenterna har funnit vid under-
sökningen av ord med mer än ett alternativ 
för uttalet, diskuterar Gun Widmark vilken 
form som skall rekommenderas. Men vid 
sidan om uppgifterna om bruket har hon en 
annan ledstjämna för rekommendationerna: 
hon förordar i regel skriftuttalet. 1 allmän-
het pekar den spontana normeringen och 



det skriftenliga uttalet åt samma alternativ. 
1 konsekvens därmed rekommenderar hon 
uttalet trad för trade ( 29), uttal med e i 
förstavelsen er-, t. ex. i ersätta, med y i jury 

och ponny, u i stället för y i debut och 
refusera. Liknande överväganden leder till 
rekommendation av uttal med cm- och en-
i cm pir, emblem, encyklopedi och sensmo- 

ral, med ji projekt, och med k i stället för 
tje-ljud i aråipelag och arkitekt. För bok-
stavskombinationen en förordar hon stav- 
ningsuttal i t. ex. neutrum och Europa (med 
avledningar). Ibland kan emellertid den 
spontana normeringen, dvs. majoritetsutta-
let, och stavningen leda åt motsatta håll. 
Förf:s rekommendation ges i regel åt det 
alternativ den spontana normeringen har 
lett till, t. ex. uttal mccl sje-ljud i dirigera 

och generalisera och å-uttal i en hel del lån-
ord stavade med o, t. ex. kodex, hormon 
osv.' Som en lösning då ett av majoriteten 
stött eller på annat sätt ofrånkomligt uttals-
alternativ avlägsnar sig alltför mycket från 
stavningen, föreslår Gun 1Nidinark resolut 
en stavningsändring. Hon lanserar därför 
sådana stavningar som reumatism, nevros, 
potensiellt, substansiell, tendcmtsiös (med 
hänvisning till substantiven potens osv.). 
Mer oklart är om förslagen differans, kon-
ferans, lakris och sär vis skall fattas som nå-
got förf, uppriktigt stödjer. Också i svenska 
ord med alternativa uttal får oftast slav-
ningsuttalet, underbyggt med iakttagelser 
om bruklighet, vara grunden för rekommen-
dationer. 1 bågna och sägner rekommende-
ras uttal mccl lång vokal och ng. Lång vokal 
anbefalls i absurd, därför att -rd brukar fö-
regås av sådan i svenskan, och uttalet vanlig 
med lång vokal godtags med motiveringen 
att det inte är språkvårdens uppgift att 
styra associationerna. Den som uttalar så 
associerar, enligt Gun Widmark, kanske till 
adjektivet vän. Snarare exemplifierar ordet 
vänlig ett av de relativt få fall då i denna 
undersökning behandlade uttalsdubbletter 
har olika regional fördelning. 

En språkvetenskapligt intressant iaktta-
gelse i enkäterna är att många av de sva-
rande har eller anser sig ha olika uttal i 

'Gun Widmark nämner företcelsen att kort o och kort å 
sammanfaller i öppen trycksvag stavelse, t.ex. i bo/se,,, och 
polityr, men anser att namnen Oh/is, och Ahlin hamnar 
utanför denna regel. Kanske borde de göra det, men on, 
man, som anmälaren har brukat göra sedan lange, 
frågar personer mccl något av dessa eller analoga namn, 
får man bekräftelse på att regeln fungerar också för dem. 
En Åtslin eller Ohlander måste alltid upplysa om stav-
ningen, utföra ett onaturligt stavningsttttal eller lopa en 
minst 50.procentig risk att få sitt namn felstavat. 

olika betydelsevarianter av ord även då stav-
ning och etymologi är desamma. Exempel: 
regemnemtte kan uttalas med g då det bety-
der styre och med j då det är militär terttt; 

agemtt med g är en satsdel, med j en person; 

romans med ng en sång, med tt en kärleks-
historia; cm pir uttalas stavningsenligt som 
stilbeteckning av samma person som uppger 
uttalet ampirklättoting; i barnen kravlar kan 
kort a användas, men i den mer abstrakta 
användningen i uttrycket kravla i dy får or-
det lång vokal. Andra sådana ord med olika 
uttal av semantiska varianter är front (i 
krig st, = framsida ng), briljant (adj. n 

och subst. ng), successivt (adv. -ivt och adj. 

seik-) och tangent (matematisk term g, 
enanöverknapp j). Om en sådan utveckling 
får fortsätta till spontan och medveten for-
Inering kan nya ord uppstå. 1 ordet styng 

tned varianten stygn har stavningen och i 
stort sett bruket redan kodifierat en skill-
nad mellan två varianter med olika stilvär-
de. Man kan jämföra ordpar som se och sia 

från fsv. sia, och hus och hos, båda ur-
sprungligen samma ord. 1 detta samman-
hang kan noteras att ett ordregister hade 
varit önskvärt. 

Gun Wicltnark tangerar frågan om språk-
vårdens värde men inrangerar sig raskt 
bland dess vänner. Hon är övertygad om 
att "huvudparten av all språkvård har till 
syfte att hjälpa människor att uttrycka sig 
så enkelt och klart och följaktligen lättbe-
gripligt som möjligt" (s. 15). På ett annat 
ställe karaktäriserar hon som en grundval 
för sina värderingar "en demokratism sådan 
som den beskrivs av Dahlstedt i uppsatsen 
Språkvård och samhällssyn" (s. 19). Tole-
ransen emot den som talar annorlunda har 
ett så stort värde att vi inte får äventyra 
den. Men det behövs en övernorm till stöd 
för förståelsen mellan den talande och den 
som lyssnar (s. 9). Uttalsnormeringen skall 
vara en hjälp till trygghet: "Full trygghet i 
sitt språk känner människan bara om hon 
behärskar det. Den kortaste vägen till trygg-
het är att vi behåller vår barndoms språk. 
Men otn det språket fungerar i en så be-
gränsad miljö att vi växer ur den, är vi i 
behov av en ny trygghet. Den tryggheten 
kan riksspråket hjälpa oss fratn till" (s. 
10). 

Förenar Gun Widmark alla dessa syn-
punkter till ett realistiskt språkvårdspro-
gram? Jag är benägen att ifrågasätta det 



ccli vill diskussionsvis göra två slag av in-
vändningar. Den ena har giltighet då man 
har de regionala varianterna i deras helhet, 
fonemrealisationer och satsintonation, i 
blickpunkten. Om vi erkänner det centrala 
standardspråket baserat på det bildade 
språket i Stockholm och skriftspråket som 
en övernorm, betyder det ingalunda att 
man behöver ålägga svensktalande från and-
ra områden att behärska det aktivt. Måttet 
på önskad tillnärmelse sätts inte av det verk-
ligen talade bildade språket i Stockholm 
utan av det för alla gemensamma skrift- 
språket. Övernormens plats är 	sons Gun 
\Vidmark också noterat - att fungera i 
ett fåtal kvalificerade men i begränsad ut-
sträckning förekommande sociala samman-
hang, t. ex. i vissa radio- och tevesändning-
ar, i undervisning för utlänningar eller för 
de yngsta i skolorna och i stort sett på sce-
nen. Den andra invändningen gäller norme-
ringen av enskilda ords fonematiska ge-
staltning. Beträffande den kan man knap-
past hävda att en enda gestaltning måste 
vara normen för att "det man säger helt och 
fullt skall gå fram till nsottagaren". 1 de 
diskuterade orden är de olika alternativen 
så lika och så lättolkade att något bestämt 
alternativ inte måste förorclas bara för 
förståelighetens skull. Dessutoin är ju fler-
talet av orden mycket ovanliga. Man kan 
utan risk för kommunikationsstörningar to-
lerera att det finns mer än en uttalsform av 
ord som hormon, dessert, vigsel och av den 
stora gruppen av ord romanska lånord på 
-ont, -ans och -ens. Även när den föreliggan-
de situationen tyder på en "spontan for-
niering'', skulle minoritetsuttalen kunna få 
vara kvar. 

Vad bör då vara språkvårdens uppgift när 
det gäller uttalet? När det gäller de regio-
nala varianterna av fonemrealisatjon och 
satsintonation kan kraven inskränka sig till 
anslutning till skriftspråket i ordens gestalt-
ning och höjning samt den utfördhet och 
tydlighet i artikulationen som är lämplig i 
de situationer då muntlig kommunikation är 
avsedd för andra än blott och bart den 
tdsngsta omgivningen. 1 övrigt bör man 
bara söka att förstärka den önskan till lika 
värde för olika befolkningsgrupper och re-
spekt för deras egenart som är gemensam för 
de flesta i vårt samhälle. När det gäller ut-
talet av enskilda ord, deras fonemgestalt-
ning, bör språkvården se sin uppgift som 

informativ. Vissa ord har ett visst uttal, och 
det är inte alltid niöjligt att utläsa det ur 
skriften. Det gäller t. ex. termer. Det heter 
t. ex. sarkom med tryck på sista stavelsen. 
Det finns inte något uttal med tryck på 
första stavelsen att utrota, mnen för den som 
möter termen för första gången är kanske 
inte stavelsetrycket så givet. Än mer behövs 
uttalsupplysning när det gäller namn, svens-
ka och utländska. En god bandlingsregel är 
att namnbärarens eller, i fråga om ortnamn, 
de boendes eget uttal bör respekteras. Nå-
got annat vore hänsynslöst mot personer 
och kunskapsmässigt otillfredsställande. Vi-
dare är nästan varje mer kvalificerad fack-
text bemängd med citat. De undersökning-
ar av tidningstext som har gjorts av göte-
borgsgruppen under Sture Alléns ledning 
visar vilken enormt stor andel namn och ut-
ländska citat som ingår i en svensk text. 
Upplysning behövs om uttal ofta om utta-
let av ord i facktexter, och ofta finner man 
den endast i ordböcker för främniande 
språk. 

1 undersökningar av samhällen av den väs-
terländska typen, också det svenska, har 
man med skäl räknat med tre socialgrupper 
(med något diffusa gränser). 1 språksocio-
logiska undersökningar om uttal, t. ex. av 
William Labov för amerikansk engelska och 
av Bengt Loman och av Gun \Vidmark 
själv när det gäller svenskan, motsvaras des-
sa socialgrupper av grupper med olika be-
teende när det gäller uttalet. 1 ett lägre 
socialt skikt är uttalet inte föremål för nå-
got övervägande eller ändring, i det högsta 
sociala skiktet talar man i trygg förvissning 
om sin sociala och bildningsmässiga status. 
Mellan dessa bekymmersfria grupper finns 
en som inte utan ängslan söker normer, och 
alltefter utbildning och läggning och tal-
situation mer eller mindre fullständigt an-
sluter sig till dem. Språkvården får inte se 
som sin uppgift att tillbandahsålla denna 
sökande mellangrupp de normerna, även om 
de efterfrågas. Den bör skapa en atmosfär 
där alla får den bekymmnersfrihset som de 
andra socialgrupperna redan har. 

Gun Widmnarks undersökning har med sina 
begränsningar ett värde i att den skänker 
något ljus över ett område där man inte 
haft några fakta alls utan bara mer eller 
mindre välgrundade uppskattningar. När 
det gäller rekornnscndationer för uttalet av 

10 



enskilda ord, kan man - om man tycker 
normering är så påkallad - helt acceptera 
både hennes grundvalar och detalj resone-
mang. När det gäller de mer bvergripandc 
principerna för uttal och uttalsnorincring 
innehåller boken utgångspunkterna för vida-
re undersökningar och en mer omfattande 
debatt. Den debatten bör leda fram till en 
syn på språkvårdens uppgift när det gäller 
uttalet, där olika synpunkter bringas till mer 
harmoni dels mccl varandra, dels med de 
värderingar och mål som samhället i sin 
helhet har. 

Svecismer i modern 
norska 

Av Catharina Griiubausn 

De skandinaviska språken har genom tider-
na påverkat varandra - olika starkt och i 
olika riktningar under skilda perioder. Minst 
betydelse som långivande språk har norskan 
haft; det norska skriftspråket är förhållande-
vis ungt och det litterära norska språket 
stod länge danskan mycket nära. Det lån-
givande språket har i första hand varit dans-
kan, och svenskan för sin del tog särskilt 
under 1880- och 1890-talen emot en mängd 
danska ord och uttryck. Det kulturella ut-
bytet de nordiska länderna emellan var då 
intensivt, särskilt på den litterära sidan. 

Tiden efter andra världskriget har åter-
igen fört med sig ett livligt nordiskt språk-
utbyte, iucn nu till följd av ett ökat sam-
arbete inom de politiska och ekonomiska 
områdena. Inom t. ex. post, tele och flyg 
samarbetar man för att inom de nordiska 
språken få så snarlika termer som möjligt, 
inte minst då man översätter från utomnor-
diska språk. När det gäller en mera spon-
tan inlåning av ord och uttryck är det 
emellertid påfallande hur litet svenskan i 
våra dagar hämtar från sina systerspråk, 
medan dessa å andra sidan tar emot åtskil-
ligt från svenskan. Detta kan förklaras med 
att Sverige nu är det politiskt, ekonomiskt 
och befolkningsmässigt dominerande landet 
i Norden. En sådan dominans medför också 
socialt och kulturellt inflytande, vilket i 
sin tur ökar de psykologiska förutsättning-
arna för språkliga inlån Isos de mottagandle 
länderna. 

Om svenskans påverkan på norskan handlar 
Finn-Erik Vinjes bok Svecismer i inoderne 

norsk (Norsk språknemnds skrifter 9, Oslo 
1972, 158 sidor). Vinje redogör för tiden 
från ca 1940 och framåt, och som under-
lag för sin studie har han använt dels tid- 

ningstexter 	på hokmål, eftersom bokmål 
är förhärskande i norsk dagspress 	dels 

nyordslistorna i skriftserien Nordiska språk-
frågor 1955-1967. Författaren har också 
undersökt ett antal brev, skrivna av norska 
flyktingar i Sverige under andra världskri-
get. 1 boken beskrivs de vägar på vilka 
svenska språkdrag kommer in i norskan, de 
olika sätt på vilka ord anpassas till språk-
systemet, de områden inom ordförrådet som 

lämnar lånord samt de metoder med vilka 
man fastställer 	eller försöker fastställa 
lån eller påverkan. 

Svenskans inflytande är alltså stort i 
Norge, även om skönlitteraturens betydelse 
numera är minimal. Vinje nämner att upp-
skattningsvis 1/4 av alla Norges tv-licens-
hetalare kan ta in åtminstone en svensk 
programkanal och att svensk tv står högt 
j kurs och allmänt anses vara bättre än den 
inlseniska. Ungdomen lyssnar gärna till Sve-
riges melodiradio, svenska grammofonartis-
ter säljs framgångsrikt, svenska filmer står 
ständigt på repertoaren och svenska fack-
och veckotidningar säljs i kioskerna. Därtill 
kommer att svensk press levererar nyhetsma-
terial, och vid de hastigt utförda översätt-
ningarna kommer svenska språkdrag lätt att 
slinka med; i vissa fall används de avsikt-
ligt när det begrepp de står för är nytt i 
Norge, t. ex. ordet socialgrupp (sosialgrup-
pv). Ibland fungerar svenskan också som 
transitstation för engelska lånord; Vinje an-
tar att t. ex. ordet indoktrinering med stor 
säkerhet kommit in via svenskan, liksom 
uttrycket ny giv (eng. new deal). 

Att när det gäller två så närbesläktade 
språk som svenskan och norskan säkerställa 
vad som är ren inlåning, vad som är en för-
stärkning av redan existerande iucn mindre 
frekventa ord eller syutaktiska mönster 
(s. k. lexikahiskt stöd) och vad som är re-
sultatet av inhemska förutsättningar vid 
t. ex. nybildning av ord eller vid översätt-
ningar från andra språk än svenskan är 
ofta vanskligt och ibland inte alls möjligt. 
Vinje ägnar ett kapitel åt diskussion och 
beskrivning av undersökningsarbetets meto-
der, och han återkommer till metodfrågorna 
på ett flertal andra ställen i boken. 
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Anpassningen av nya ord till det inhems-
ka språksystemet kan ske på olika sätt. Ofta 
kommer nyheterna in som citatord, men 
smälter efter hand in i språket, mer eller 
mindre förändrade till uttal, stavning och 
höjning. Vinje gör en indelning av de olika 
typerna av lån, men påpekar samtidigt svå-
righeterna att dra skarpa gränser mellan de 
olika grupperna. Han skiljer mellan å ena 
sidan det han kallar långods (äkta lån och 
hybridlån) och å andra sidan distributions-
lån (semantiska lån och översättningslån), 
dvs, lån som innebär nya arrangemang av 
redan existerande morfern. De äkta lånen 
innebär import av helt nya morfern (om 
dessa är homonyma med redan existerande 
fonem har ingen betydelse). Dit hör t. ex. 
ordet knark i betydelsen "narkotika", ett 
inlån som enligt Vinje alltså inte kan be-
traktas som stött av det norska knark, "gi-
rigbuk". Hybridlånen består av kombina-
tioner av norska och svenska morfem, som 
t. ex. ordet kvakker, av det sv. kcackare, 
där avledningsmorfemet -are ersatts med 
motsvarande no. -er. (Här inför författaren 
begreppen s-morfem och g-morfem och visar 
i en fotnot vilket som är vilket 	kanske 
hade det för begriplighetens skull här varit 
på sin plats att åtminstone första gången 
de förekom i texten skriva ut termerna se-
mantiskt och grammatiskt morfem.) Till 
hybridlånen hör också den lustiga nybild-
ningen semrere som författaren förklarar 
med att den sv. komparativen sämre retro-
graderats till en positivform scrnrne,-, som se-
dan fått en ny komparativ efter mönstret 
inager, snagrcre. 

Det största antalet svecismer finns emel-
lertid inom gruppen distributionslisn. Den-
na typ av lån innebär alltså att främmande 
morfeni ersätts med inhemskt material. Hit 
hör de semantiska lånen, som innebär att 
redan existerande inorfem får ändrad eller 
vidgad betydelse. såsom t. ex. ordet stall, 
som under påverkan från svenskan numera 
också har betydelsen "grupp av idrottsmän". 
Till översättningslånen hör t. ex. sådana ord 
som skattepakke, sosialgruppe, fraserna 
skjerpe seg, på si/st, på tale om och en syn-
taktisk konstruktion som den artikellösa 
talen ffulle Eva Opaker. 

Vinjes undersökning visar att inlåningen i 
huvudsak sker på det lexikalisk-fraseologiska 
området. Svenskans och norskans inbördes 
likhet underlättar lån 	orden är i allmän- 

het lätta att förstå, och ju genomskinligare 
morfemsegmenteringen är hos ett ord eller 
uttryck, dess snabbare kan detta acklimati-
seras i det nya språket. Avledningsmorfemet 
-are ersätts i allmänhet av det no. -er i t. ex. 
TV-tittcr, ettertreder. När rotmorfemet där-
emot är okänt eller svårförståeligt blir mor-
fenssegmenteringen ogenomskinlig, vilket 
försvårar anpassningen; rotmorfeinet ragg-
i raggare har ingen semantisk motsvarighet 
i norskan, och därför har ordet heller inte 
fått den annars väntade formen ragger utan 
har förblivit raggare. 

Annars är det inte vanligt att gramma-
tiska morf cm, t. ex. avledningsändelser, före- 
kommer som lån. Ett sådant morfem 	som 
dessutom blivit produktivt - är emellertid 
suffixet -is; de svenska modeorden kändis, 
friickis har i norsk översättning (kjendis, 
frekkis) gett impulsen till vidare inhemsk 
ordbildning: oldis 	med inorfemet old 
(gammal, forn) som i olding, oldtid, kan-
ske också från cng. old-, TV-slovis - en 
som slötittar på tv. Däremot kan mönster 
sons redan finns, men som är nundre fre-
kventa, genom påverkan bli produktiva. Dit 
hör bl. a. adjektivändelserna -ig i från svens-
kan lånade ord, t. ex. raggig (mot det tradi-
tionella raggete), sexig (annars vanligen i 
den eng. formen sexy), och -bar, som är van-
ligt i reklamspråk och ofta får ersätta -hg 
i t. ex. anvendbar, utbytbar. Inhemska för-
utsättningar har också den retrograda verb-
bildningen av typen databehaudle, trafikk-
overvåke, men det tilltagande bruket måste 
enligt Vinje tillskrivas inflytande från svens-
kan. 

Det förekommer inte sällan att ord som 
svenskan och nynorskan har gemensamt 
plötsligt uppträder i bokmål. Vinje vill här 
inte gärna räkna med att bokmålet skulle 
ta tipp nynorska eller dialektala språkdrag; 
han finner det ofta rimligare att räkna med 
påverkan från svenskan, som har större 
prestige än nynorskan (och prestigemotivet 
återvänder han ofta till) - en påverkan 
som dock i hög grad understöds av att ut-
trycket redan finns i norskan (s. k. lexika-
liskt stöd). 

Vinje konstaterar att inlåningen koncentre-
rar sig till vissa betydelseområden och stil-
arter. De centrala delarna av ordfo••rrådet, 
dvs. vardagsorden, namn på människokrop-
pens delar, släktskapstermer, väderförhållan- 
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den rn. ln, visar sig motståndskraftiga niot 
inlån. Sådana delar av ordförrådet som står 
friare gentemot traditionen, t. ex. modeord, 
slang, jargong, emotionella förstärkningsled, 
strömmar däremot in, slits, försvinner och 
ersätts av nya lån. Inom idrottsspråket är 
inlåningen stor. \Tinje förklarar det med att 
behovet av förnyelse inom denna stil är 
stort: eftersom det som beskrivs ofta är hän-
delser av ett och samma slag måste uttrycks-
sätten varieras för att framställningen inte 
skall bli stereotyp. Därtill kommer att Sve-
rige i fråga ons idrottsevenemang har led-
ningen i Norden. Ett stort antal svecismer 
har Vinje också funnit inom det bil- och 
trafiktekniska området; svensk bihindustri 
har en stark ställning i Norge och många 
norska tekniker inom facket får sin utbild-
ning i Göteborg. Boken tar upp förteckning-
ar över lånord inom idrottsspråket och tra-
fikterminologin och den har slutligen också 
en längre lista över svenska inlån i allmän-
språket. 

\Tinjes bok är överskådlig och lättläst. För-
fattaren vecklar inte in sig i krångligt sys-
tembyggande utan håller sig till översikt-
liga och klara definitioner och indelningar. 
Ordlistorna blir ingen torr uppräkning; dels 
redovisas orden i det textsamrnanhang de 
står i, dels ger författaren ofta upplysande 
kommentarer 	om inlåningsväg, stilvärde, 
användningsområde, anknytning till norskan 
och mycket annat. Och för den svenske läsa-
ren är det intressant och roande inte bara 
att se vilka delar av hans språk det är som 
går på export och i vilka sammanhang och 
i vilka former de dyker upp i systerspråket 
- han får också en bild av vilka företeelser 
inom svenskt kultur- och samhällsliv det är 
som förs över gränsen. 

Nya ord i danskan - och 
svenskan 

Av Bertil Molde 

Språknämnderna i Danmark, Norge och 
Sverige arbetar sedan flera år tillbaka med 
undersökningar av tillskotten i danskans, 
norskans och svenskans ordförråd under 
efterkrigstiden. Det arbetet sker dels genom 
studier av äldre texter från och med 1945 

(för Danmarks del från och med 1955), 
dels genom att man försöker fånga in de 
nya ord, framför allt i allmänspråket, som 
börjar användas i pressen och på andra 
håll. Denna senare del av arbetet består 
alltså i en fortlöpande nyordsregistrering. 
Resultaten av denna registrering har för 
tiden 1953-1967 publicerats i en serie 
skrifter med titeln Nordiska språkfrågor (i 
Danmark: Nordiske sprogprohlemer, i Nor-
ge: Nordiske språkspørsmål). 1 den första 
av dessa skrifter, Nordiska språkfrågor 1955 
(1956), fanns det en norsk och en svensk 
nyordslista för åren 1953-1955, men ingen 
dansk - Dansk Sprognvn bildades först 
1955. Men i fortsättningen innehöll denna 
serie skrifter alltid en dansk, en norsk och 
en svensk nyordslista. Dessa skrifter är Nor-
diska språkfrågor 1956 (1957), Nordiska 
språkfrågor 1957 och 1958 (1959), Nordiska 
språkfrågor 1959 och 1960 (1961), Nor-
diska språkfrågor 1961 och 1962 (1963), 
Nordiska språkfrågor 1963-1965 (1966) 
och Nordiska språkfrågor 1966 och 1967 
(1968). Enbart i de svenska nyordslistorna 
i de sammanlagt sju volymerna Nordiska 
språkfrågor förtecknas över 2 000 "nyord". 

Även om registreringen av nya ord har 
fortsatt också efter 1967 i alla tre länderna, 
har det av olika anledningar blivit allt svå-
rare för den svenska och den norska nämn-
den både att registrera nya ord och att sam-
muanställa års- eller tvåårslistor över dem. 
För den svenska nämndens vidkommande 
har svårigheterna framför allt sin orsak i att 
de övriga arbetsuppgifterna för Institutet 
för svensk språkvård har vuxit mycket starkt 
under de senaste åren - utan att nämnden 
har haft (eller av de anslagsgivande nmyn-
digheterna har fått) ekonomiska möjligise-
ter att göra en nödvändig ökning av perso-
nalen på institutet. En enda jämförelse kan 
visa hur institutets arbete har vuxit. Under 
1967 besvarades omkring 2 400 språkfrågor 
av skiftande slag av institutet, 1971 besva-
rades över 5 000 och för 1972 kommer an-
talet att stiga till mellan 6 000 och 7 000. 
Det kanske bör påpekas att åtskilliga av 
dessa frågor kan kräva mycket omfattande 
och tidskrävande undersökningar för att be-
svaras - men flertalet är lyckligtvis lätta 
att snabbt besvara. Registreringen och 
sammanställningen av nyord i svenskan är 
det område som har blivit mest lidande 
genom den mycket kraftigt ökade (och fort-
farande ökande) efterfrågan på institutets 
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tjänster, dvs, det stigande antalet förfråg-
ningar om olika språkliga företeelser och ett 
ständigt ökat antal granskningsuppdrag o. d. 

Den svenska nämnden ansåg för några 
år sedan att det inte längre var försvarligt 
att regelbundet publicera svenska nyordslis-
tor, eftersom dessa av de skäl som här har 
antytts måste komma att bli ganska ofull-
ständiga och otillförlitliga. Något liknande 
har gällt också för den norska språknämn-
den. Detta medförde att serien Nordiska 
språk/rågor lades ner, och den kom att er-
sättas med en för nämnderna gemensam års-
skrift, Språk i Norden (1970—). 

Dansk Sprogmcvn har emellertid kunnat 
fortsätta och t. o. in. effektivera sin bevak-
ning av nyorden i danskan. Och den danska 
nämnden har också kunnat fullfölja den 
fortlöpande publiceringen av resultaten av 
arbetet med nyorden. Hösten 1972 har 
Dansk Sprognvn utgivit den första voly-
men i en särskild skriftserie, Ny ord i dansk. 
Denna första volym heter Ny,  ord i dansk 
1968-69 (Odense 1972, 79 sidor, pris 
15: 50 danska kronor), och i den behandlas 
omkring 450 nyord, inberäknat nya fraser, 
nya användningar av äldre ord osv. 

Det är naturligtvis sällan som det går att 
exakt ange när ett visst ord användes för 
första gången. Det kan vara möjligt i t. ex. 
fall som sputnik i danskan eller svenskan 
(oktober 1957). Det är också möjligt ibland 
med vissa vetenskapliga termer, t. ex. många 
av namnen på grundämnena. Det finns ock-
så en del andra områden där det kommer 
till ord eller benämningar som går att da-
tera. Men för de nya ord som kommer in 
i allmänspråket är dateringen ofta svår 
(även i de fall där den kunde vara av in-
tresse, vilket den knappast alltid är). Svå-
righeterna blir särskilt stora för ord som 
framför allt eller åtminstone till en början 
tillhör talspråket, men också de mera ut-
präglade skriftspråksorden kan ofta vålla 
dateringssvårigheter. Det händer ibland att 
ett ord skapas i ett språk eller lånas in i det, 
utan att det därför blir allmänt använt 
men efter längre eller kortare tid kan det 
av något skäl bli högfrekvent. Skall i ett 
sådant fall ordet betraktas som ett nyord 
enbart vid det första uppdykandet? Det är 
väl inte möjligt att ge ett allmängiltigt svar 
på den frågan - omständigheterna kan vara 
olika från ord till ord. Men för den som 
sysslar med inte enbart ren registrering av  

ords första förekomst är det naturligtvis 
synnerligen viktigt att få klarhet i när ordet 
verkligen kommer till utbredd användning. 
Problem av denna art har inte alls varit 
främmande för dem som har redigerat Ny 
ord i dansk 1968-69, men för att komma 
helt till rätta med dem skulle det behövas 
så väldiga insatser av "ordletare" och peng-
ar att knappast något land torde ha råd 
med dem. 

En praktiskt användbar definition på "ny-
ord" kan kanske vara "ett ord som börjat 
användas i sådan utsträckning att det har 
blivit observerat", och, kanske man skulle 
vilja tillägga, "har kommit till någorlunda 
utbredd och fast användning". Danskan har 
ju liksom svenskan möjlighet att för tillfäl-
liga uttryckshehov nybilda ord genom sam-
mansättning. En lista över nyord kan kal-
las en nyordslista, och om sådana listor före-
kommer eller omtalas mera allmänt, så kan 
det vara rimligt att registrera detta ord som 
ett nytt ord. Men denna lista har ju en 
eller flera redaktörer, och om en sådan per-
son kan naturligtvis vid behov ordet nyords-
listeredaktör brukas. Detta ord (för ett ord 
är det ju även om det när det används sna-
rast kan sägas fylla ett rent syntaktiskt be-
hov) torde knappast komma att bli använt 
i någon större utsträckning. Det fyller ett 
tillfälligt behov, och det kan nybildas på 
nytt när ett liknande behov uppstår (och 
utan att man behöver känna till att ordet 
har använts tidigare). Sådana mera tillfäl-
liga och för övrigt till betydelsen helt själv-
klara sammansättningar ägnas i regel ett 
mera förstrött intresse vid registrering av 
nya ord, och det skall alldeles speciella om-
ständigheter till innan någon finner på att 
ta med dem i listor över nyord. 

Nyordslistor för en viss tidrymd måste av 
praktiska skäl alltid vara urvalslistor. Allt 
kan inte tas med redan därför att det torde 
vara omöjligt att fånga alla nya ord, om 
man inte begränsar sig t. ex. till att ta upp 
alla nya ord i en viss sorts texter, och då 
helst i texter som direkt kan bearbetas med 
datarnaskinella metoder. Det viktiga för ny-
ordslistor av den typ som tidigare har 
publicerats i Nordiska språkfrågor och nu 
senast i Nyord i dansk 1968-69 är att man 
har skalat bort det som redan vid redige-
ringen har tett sig som rent tillfälligt (annat 
kan senare komma att visa sig vara tillfäl-
ligt också) och kan koncentrera sig på det 
som verkligen är nyord i den meningen att 
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det är ord som har kommit till en viss, nå-
gorluncia utbredd användning. Här kommer 
man naturligtvis in på ords frekvens och 
metoderna att mäta denna frekvens, men 
hållbara mätningar av nya ords frekvens kan 
inte göras om man vill försöka publicera 
resultaten av nyordsregistreringen någor-
lunda snabbt. För sådana listor som den nu 
aktuella danska måste man nöja sig med en 
mera intuitiv uppfattning om ordens fre-
kvens - om nyordslisteredaktören (för att 
öka detta ords frekvens) märker att han ser 
ordet ofta i pressen eller hör det ofta i radio 
osv, så kan det räcka för honom. Men na-
turligtvis är det all anledning att ständigt 
försöka få säkrare kunskaper än de mera in-
tuitiva om nya ords utbredning och sprid-
ning. 

1 Ny ord i dansk 1968-69 tycks det som 
om redaktörerna har velat antyda något om 
ords frekvens genom att ge flera och fylliga 
citat, även i fall där detta kunde verka 
ganska överflödigt. Ett exempel, och jag 
citerar en hel "artikel" om ett ord: 

A-indkomst skattepligtig indkomst, hvori 
A-skat skal indeholdes, benawnes »A-ind-
komst«. Lov nr. 100 31.3.67 § 41 stk. 2; 
den såkaldte A-indkomst. Barsen 24.4.69. 
5,2; A-indkomst. . er navnlig Ian og 
pension . . . Den forelabige skat opkrves 
i vidt omfang ved intgtskilden, idet skat-
ten bliver trukket fra, før De får md-
t2cgten udbetalt. Det er dog kun i visse 
indt2cgter, at skatten tilbageholdes, nem-
hg de såkaldte A-indkomster. Kildeskat 
1969, s. 2 og 3. 

Se også A-skat og B-indkomst. 
1 stället för att ge en förklaring eller över-
sättning av ordet har man valt ett antal 
exempel som klargör betydelsen, men resul-
tatet tyeks ändå ha blivit en onödigt lång 
artikel, f. ö. (liksom vid en del andra artik-
lar) med inslag av sådant som snarast hör 
hemma i en uppslagsbok, inte i en ordbok 
eller ordlista. Problemet med vad som är 
rent ordboksmaterjal och vad som hör hem-
ma i encyklopediska verk är ju välkänt för 
alla som har sysslat med ordboksarbete. Men 
rent principiellt tror jag det kan vara lyck-
ligt om man i sådana här med nödvändig-
het begränsade nyordshistor försöker spara 
plats genom att inte offra för mycket på de 
mera encyklopediska upplysningarna (som 
ingen i alla fall söker i en bok av denna 
typ). Om man hade varit sparsammare 

med upplysningar av denna art och i andra 
fall hade nöjt sig med färre exempel, hade 
det varit möjligt att få plats med ytterligare 
ett betydande antal nyord, och det är väl 
många som i likhet med mig hellre vill ha 
ett stort antal olika uppslagsord i en bok av 
denna typ än ett mindre antal med onö-
digt bred behandling. 

Dessa principiella invändningar mot den 
danska nyordslistan väger emellertid inte 
särskilt tungt, om man mot dem sätter allt 
det positiva som kan sägas om boken. Den 
är nämligen synnerligen omsorgsfullt redi-
gerad, och i regel har man, säkert på grund 
av den mycket breda nyordsexcerperingen 
i Danmark, lyckats välja goda och målande 
exempel på ordens användning. 

En sådan här nyordslista blir också en 
sorts tidsspegel. De sista åren av 1960-talet 
var t. ex. studentupprorens och universitets-
debatternas tid. Det speglas i den danska 
nyordsboken med ord som studie-, udden-
nelses-, undervisningsdemokrati, elevstyret 
och Irerstyret undervisning, professorvl-
de, prastationssamfusid, studenteroprer, -op-
TorrT, -revolte m. fl. Ett helt annat fält med 
många nya ord (i varje fall i allmänt bruk) 
är det sexuella området, med nyord som 
sexrevolntion, billedporno ("bildporr"), 
gruppesex och intim massage. Klädmoder-
nas växlingar kan följas också i en nyords-
lista, med de danska exemplen bodystocking 
(från 1968) och kropsstronspe (från 1969). 
1 det senaste fallet rör det sig ju om två ord 
för samma sak, och här liksom på en del 
andra håll i boken hade man gärna sett inte 
bara en ren registrering utan en rekomnnsen-
dation av ettdera av orden för danskt nor-
rnalspråks vidkommande, i så fall givetvis 
kropsstrompe (no. kroppsstrompe, sv. kropps-
strumpa). 1 ett fall som ekstraparlamenta-
risk, uden parlamentarisk och udenomsparla-
men tarisk finns i ordlistan korshänvisningar, 
men man saknar en diskussion av de olika 
ordens fördelar och nackdelar och en därav 
följande rekommendation av det bästa och 
mest spridda (väl udenomnsparlamentarisk). 

De exempel på danska nyord som här har 
nämnts är alla sådana att de har exakta 
eller nära motsvarighet i svenskan (och f. ö. 
också i norskan). Det vore lätt att dra fram 
clussintals andra danska nyord som samtidigt 
är norska och svenska. Det är naturligtvis 
av mycket stort intresse att en så betydande 
del av alla nytillskott i danskans, norskans 
och svenskans ordförråd numera är gemen- 
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sam. Orsakerna till detta är flera. En vik-
tig orsak är naturligtvis att det ofta är 
fråga om direkta lån eller översättningslån 
från främmande språk, i synnerhet från eng-
elskan. En annan är att det också sker en 
inte obetydlig utväxling av lånord mellan 
de nordiska länderna, där det dock huvud-
sakligen är svenskan som är den givande 
parten (jfr artikeln om svecismer i norskan 
i detta nummer av Språkvård). 

Ny ord i dansk 1968-69 inleds med en 
översikt över ordtyper, och där finns listor 
över ord som anses lånade från olika språk. 
Det kan givetvis ofta vara svårt att avgöra 
om t. ex. svenskan eller norskan har varit 
långivare i ett visst fall, eller om en dansk 
översättning av t. ex. ett engelskt ord har 
skett direkt eller om man i danskan har 
tagit upp en något tidigare svensk eller 
norsk översättning. Även i sådana fall då 
man kan ha rimlig grund att tro att det 
rör sig om inhemsk dansk (eller svensk 
eller norsk) ordbildning, kan man ofta inte 
utesluta möjligheten till främmande påver-
kan. De exempel som här ges hör alltså lä-
sas med detta i åtanke. 

Från svenskan anges följande nya danska 
ord stamma: befolkningsunderlag, fartids-
pension, fertidspensionering, infantokrati 
(lanserat av tekn, dr Uno Lamm i DN 
26/10 1968), lavprisvarehus, lix, lanpot-
systern, rna gtspil, mediatek, Nordek, rets-
hj,xlpsforsikring, socialstyrelse, trafikunder-
lag, tredirnensionel, uderniljo, udemabel, 
vognbjorn. Till detta kommer följande ord 
som anges som översättningslån från svens-
kan: flugtsikker, jobbe, rniljobeskyttelse, 
rniljoplanlasgning, miljopleje, nsillirneterret-
fardighed, underlag, virksornhedsnmxvn. Med 
en vissa reservation upptas också följande 
ord som influerade av svenskan: adb (eller 
oftast ADB - i danskan oftare edb, EDB; 
A står för "automatisk", ibland "administra-
tiv", och E för "elektronisk", och DB bety- 
der 	"databehandling"), dokurnen tariurn, 
gruppeteater (kan också ha kommit från 
eng.), (drive noget til en) spids. 1 andra 
fall har man inte velat eller kunnat avgöra 
om det är svenskan eller ett annat språk som 
varit imnpulsgivaren. Som lån från svenskan 
eller norskan anges: arbejdsforrnidler, ar- 
bejdsforrnidling, grillbar och restskat. Och 
som svenska eller engelska lån anges: futu-
rolog, futurologi, gruppesex och radiograf. 

Det framgår av listorna över de olika ny- 

ordens härkomst (oavsett om man håller 
med redaktörerna i alla detaljer eller ej) att 
engelskan spelar störst roll för tillväxten i 
det danska ordförrådet (vid sidan av in-
hemsk ordbildning som dock företrädesvis 
sker genom sammansättning), men därnäst 
kommer svenskan med ett betydande in-
flytande. Andra språk, däribland norskan 
och tyskan, spelar i det material som publi-
cerats i nyordslistan för 1968-69 en mnyc-
ket underordnad roll. 

Även en sådan samling danska nyord som 
den som här har diskuterats innehåller myc-
ket av stort intresse för svenska (och norska) 
läsare. Trots den begränsade tid boken om-
fattar och det relativt lilla antalet nyord 
som behandlas är det tydligt att det på ny-
ordens område i hög grad rör sig om en 
samnordisk språkutveckling. Sons svensk 
känner man ren och ska•r avundsjuka mot 
danskarna, som har kunnat fortsätta publi-
ceringen av nyord, och fortsätta den så 
skickligt. Det skulle behövas liknande publi-
kationer i både Sverige och Norge. Det är 
verkligen beklagligt att den svenska nämn-
den arbetar under så knappa ekonomiska 
villkor att en så viktig del av verksamheten 
som registreringen och publiceringen av ny-
ord måste nära nog ligga nere. Den sam-
nordiska aspekten på arbetet med de nya 
orden är också betydelsefull. Det vore syn-
nerligen värdefullt om alla de nordiska 
språknämnderna, särskilt de i Danmark, 
Norge och Sverige, hade resurser att följa 
inflödet av nya ord med långt större upp-
mnärksamhet, så att man snabbt kunde sätta 
in åtgärder i syfte att få så gemensamma 
ord som möjligt. Detta strävar språknämn-
derna redan efter, nien för att en sådan verk-
saisshet skall kunna ske med önskad effek-
tivitet krävs långt större arhetsinsatser än 
vad någon av nämnderna f. n. kan åstad-
komma. 


