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Margareta 	Språket mellan myndigheter 
Westman 

och människor 

Myndigheternas språk, den offentliga svenskan, berör varje 
enskild medborgare direkt eller indirekt. Det är därför natur-
ligt att detta språk sedan länge har diskuterats - och kritise-
rats. Under senare år har kritiken blivit allt starkare, men 
man har också från statsmakternas sida allt mera börjat in-
tressera sig för en förbättring av det språk som olika myndig-
heter använder i olika sammanhang. Docent Margareta West-
man vid språknämndens sekretariat beskriver i denna artikel 
olika huvudarter av myndighetsspråk och diskuterar vilka 
problemen är och hur de skulle kunna angripas. 

För att kunna diskutera problem i sam-
band med språklig kommunikation i verk-
ligheten måste man ta hänsyn till en 
mängd samverkande faktorer av olika art. 
Den vanliga språkvetaren har knappast 
full kompetens att behärska alla faktorer. 
1 det följande vill jag ändå försöka fixera 
några av de problem som finns i de språk-
liga kontakterna mellan myndigheter och 
människor. 

1 umgänget mellan myndigheter och män-
niskor kan de yttre medierna skifta och 
förfinas, men det är språket som är kärn-
mediet, det är där själva kommunikatio-
nen sker. Det som bestämmer vilken form 
av språk som kommer till användning är 
de faktorer som brukar sammanfattas i 
termen språksituationen: förhållandet 
mellan sändare och mottagare, meddelan-
dets ämne och syfte samt sändarens atti-
tyder till hela situationen (mottagarens at-
tityder till ett meddelande kan inte påver-
ka annat än möjligen nästa meddelande 
från samma sändare). Syftet med medde-
landet kan i sin tur bestämma valet av ytt-
re medium. Därtill tror jag att man bör 
räkna med vanans makt, eller med ett an-
nat ord: traditionen. 

Det myndiga språket 

Den språksituation som länge har rått 
mellan myndigheter och människor kän-
netecknas av att huvuddelen av strömmen 
av meddelanden har varit enkelriktad. Det 
är myndigheterna som har talat om för 
människorna vad myndigheterna vill, an-
ser och tänker göra. Därmed är det också 
myndigheterna som har angivit tonen och 
bestämt den språkliga formen i kontakter-
na med allmänheten. Den viktigaste arten 
av myndighetsspråk är det skrivna språ-
ket, det har störst räckvidd och det har 
också en mönsterbildande effekt på olika 
typer av talat myndighetsspråk. 

Vissa tydliga sociala drag är ofrånkomliga 
i de flesta av de speciella situationer som 
uppstår mellan myndigheter och enskilda 
människor. Den enskilda människan är 
principiellt svag i förhållande till myndig-
heter. Myndigheterna kan lägga makt bak-
om sina ord, och vad myndigheterna säger 
uppfattas som något fast och bestämt just 
därför att det är myndigheterna som säger 
det. Därmed har också myndigheternas 
språkliga egenheter kommit att fungera 
som särskilda tecken på makt och på att 
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det som sägs är orubbligt. Denna rent 
språkliga myndighet har också andra, en-
skilda och grupper, kunnat lägga sig till 
med när de vill verka särskilt oemotsägli-
ga. Myndighetsspråkets myndighet är nog 
alltså snarare en funktion av att det språ-
ket används av just myndigheter än av att 
det språket i sig skulle ha sådana karakte-
ristika. 

För att bryta myndighetsspråkets myndig-
het är nog enda vägen att så mycket som 
möjligt avkarakterisera det, dvs, närma 
det till allmänspråket. Annars kan man 
vänta sig att det bara utvecklas ett nytt 
myndighetsspråk. Men att genomföra en 
sådan förnyelse kan bli besvärligt, i syn-
nerhet på de områden där myndighets-
språk av hävd har varit allenarådande. En 
positiv följd om myndighetsspråket bleve 
mindre myndigt skulle bli att kommunika-
tionen åt andra hållet, från människor till 
myndigheter, med stor sannolikhet skulle 
fungera mycket bättre. 

Intressant i det här sammanhanget vore 
att undersöka språkformens inverkan på 
människors attityder till myndighetsmed-
delanden, oavsett den verkliga innebör-
den. Eller för att formulera problemet mer 
generellt: Hur påverkas mottagarattityden 
i en bestämd situation av olika förhållan-
den mellan innebörd och språklig form 
hos ett meddelande? 

Det svårbegripliga språket 

Myndighetsspråket, den offentliga svens-
kan, kan också betraktas från ett annat 
håll. En utbredd och ofta omvittnad erfa-
renhet är ju att det språk som myndighe-
terna använder är svårförståeligt eller till 
och med obegripligt. Klagomålen är 
många och de som inte bryr sig om att kla-
ga kanske ännu fler. Det finns otaliga ex-
empel på offentliga skrivelser och texter 

som är nästan ogenomträngliga. Själva 
obegripligheten i visst myndighetsspråk 
har också kommit att uppfattas som ett ut-
tryck för maktspråk: "Det är skrivet på 
det här sättet för att jag inte skall kunna 
säga vad jag tycker" är antagligen en rätt 
vanlig reaktion. 

Det är klart att svårbegripligheten hos 
myndighetsspråket till viss del beror på 
att de skrivande tjänstemännen inte alltid 
behärskar de språkliga uttrycksmedlen 
särskilt väl. Man uttrycker sig onödigt 
krångligt och abstrakt. Det är inte lätt att 
skriva enkelt. 

En annan förklaring ligger i att myndighe-
ternas verksamhet sträcker sig över så vi-
da fält och så många fack. Det blir därför 
ganska ofta starka inslag av fackspråk och 
facktermer i myndighetsspråket. Men 
utom att myndigheterna utnyttjar fack-
språk från olika områden när de verkar 
inom de områdena, så har det också ut-
vecklat sig särskilda fackspråk för själva 
myndighetsutövandet. Dit kan hänföras 
t. ex. lagspråk och kanslispråk och kanske 
också nyare arter av planerarspråk och 
beslutarspråk. 

Men om nu dessa utomstående fackspråk 
och de särskilda myndighetsfackspråken 
präglar det offentliga språket i så hög grad 
att det kan bli nära nog obegripligt för alla 
som inte är fackkunniga eller vana förvalt-
ningstjänstemän, då når inte meddelande-
na fram till andra människor. 

Jag tror att dessa problem bör angripas på 
flera plan. Dels behövs rent praktiska åt-
gärder bl. a. i form av utbildning och 
handböcker. Erik Wellanders bok Kom- 
mittésvenska 	(ursprungligen 	SOU 
1950:25; nytryckt i Svenska språknämn-
dens skriftserie 1974) är en sådan. En di-
rekt handledning är statsrådsberedning-
ens PM Språket i lagar och andra författ-
ningar, från 1967. Vidare bedrivs viss un- 
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dervisning i svenska för skrivande tjänste-

män, bland annat i Statens personalutbild-

ningsnämnds regi. Även inom kommun-

förbundet och landstingsförbundet ordnas 

sådan undervisning. Svenska språknämn-

den har engagerat sig för granskning av of-

fentliga texter, i utbildningen av offentliga 

tjänstemän och har bl. a. givit ut den lilla 

skriften Offentlig svenska - en textbok. 1 

sitt remissvar till riksdagens kulturutskott 
(sept. 1975) på motionen Bättre offentlig 

svenska (Mot 1975:262) föreslog språk-

nämnden dels att genom dess försorg sär-

skilda språkkonsulter utbildas för förvalt-

ningen, och handböcker och anvisningar 

utarbetas, dels att språklig skolning införs 

som ett obligatoriskt moment i de ordina-

rie kurserna vid universiteten för grupper 

som jurister, tekniker, läkare, ekonomer, 

samhälisvetare etc. 

Men även om de som skriver får mer 

språklig träning och andra praktiska åtgär-

der sätts in, finns det åtskilligt undersök-

nings- och utvecklingsarbete att göra. För 

att man skall få grepp om problemen med 

det svåra myndighetsspråket krävs grund-

liga analyser av vilka språksituationer 

som gäller för olika typer av offentliga 

texter. Man måste söka finna de typiska 

genrerna, och vilka villkor som gäller för 

dessa genrer. 

De frågor som måste ställas för varje si-

tuation är: Varför skrivs detta meddelan-

de? Vem är sändare? Vem är det avsett 

för? Är språket sådant att mottagaren kan 

förstå meddelandet? Den sista frågan tar 

upp det svåra problemet med vad "förstå-

else" är. Det problemet är ett djupare och 

större problem än det som studeras i 

gängse läsbarhetsforskning, vilken sna-

rast avser den rent tekniska avläsningen 

av en text - i och för sig viktigt nog. 

Förståelse studeras på åtskilliga håll, 

bland annat i projektet Automatisk text-

förståelse vid institutionen för lingvistik 

vid Stockholms universitet och i projektet 

Ordförståelse vid institutionen för nordis-

ka språk vid samma universitet. Sätten att 

bedriva läsar- och lyssnarundersökningar 

är ännu ganska primitiva: i det ovan 

nämnda ordförståelseprojektet syftar man 

bl. a. till att utveckla tekniker för att un-

dersöka ordförståelse. Men även om man 

lyckas komma en bit på väg återstår myc-

ket. Texter består inte av isolerade ord. 

Att undersöka hur olika språklig uppbygg-

nad av talade och skriva meddelanden for-

mar människors uppfattning av innehållet 

skulle kunna leda till viktiga insikter i hur 

språkligt förståelse går till. 

1 fråga om mottagarna tror jag att det är 

orimligt att räkna med att alla människor 

skulle kunna förstå alla myndighetstexter. 

Däremot tror jag att man genom att under-

söka språksituationerna och påverka 

språket skulle kunna få många fler att 

förstå mycket mer. Med dessa förutsätt-

ningar diskuteras i det följande tre stan-

dardsituationer där myndigheterna vänder 

sig till människorna. 

Situation 1 (lagtext och annan 
författningstext) 

Det är den situation då medborgarnas 

skyldigheter och rättigheter klargörs. Det 

sker i lagstiftning, genom lagar och andra 

författningar. När den vanliga människan 

kommer i kontakt med sådana texter är de 

bakomliggande besluten redan fattade. 

Lagtexter är inga diskussionstexter. De 

skall i princip tjäna som rättesnören och 

anvisningar - naturligtvis kan de diskute-

ras, men sällan vid det tillfälle då texten 

blir aktuell för den enskilde. Lagtexten 

skall också vara av den karaktären att den 

kan användas upprepade gånger. Den 

skrivs för framtida situationer, vilket gör 

att kraven på tydlighet, utförlighet och ut-

tömlighet är särskilt stora. Det principiella 

språkliga dilemmat med lagtexter är att 
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människor måste rätta sig efter vad som 
sägs i lagarna samtidigt som åtskillig lag-
text är skriven så att de flesta medborgare 
har stora besvär att tillägna sig innebör-
den. 

Det är naturligtvis naivt att tro att folk sit-
ter och läser lagar och andra författningar, 
men poängen är att om någon vill ta reda 
på vad lagen säger på en viss punkt, så 
kan han alltför ofta inte förstå det språk 
som används i lagtexten. Själva språkfor-
men kan antas hindra många människor 
från att förstå innebörden i olika bestäm-
melser. Åtskilliga lagar, förordningar, för-
arbeten och kungörelser behandlar visser-
ligen mycket komplicerade förhållanden. 
Men det inträffar också att även rätt enkla 
saker uttrycks komplicerat. 

Eftersom medborgarna har kravet på sig 
att lyda lagarna och eftersom man inte kan 
anföra okunnighet om lagens innebörd 
som förmildrande omständighet, är den 
språkliga svärtillgängligheten hos lagtex-
ter ett problem. 

Nägra egentliga undersökningar av om 
och hur vanliga människor förstår texter 
som avfattats i den stil som är typisk för 
författningar finns inte, såvitt jag vet, men 
det finns många vittnesbörd om att såda-
na texter är "svåra", och de återkommer 
ständigt. Det är för övrigt många grupper 
av medborgare som har svårt att tolka lag-
texter. 

Värt nutida lagspråk fyller nog en av sina 
funktioner någorlunda väl, nämligen som 
kodifiering av hur de rättsliga myndighe-
terna ska!l handla gentemot medborgarna 
och av hur myndigheterna skall se till 
medborgarnas rättigheter och skyldighe-
ter. Men den andra huvudfunktionen, som 
upplysningsmedel för människorna själva 
om vad de får och inte får göra och vad 
följderna kan bli, den funktionen fyller 
lagtexterna antagligen sämre. Problemet  

blir då följande: Kan myndigheternas eg-
na krav på lagtexterna över huvud taget 
förenas med medborgarnas krav i en och 
samma språkform? 

En självklar svårighet ligger i huruvida det 
är möjligt att precisera alla de enskilda 
människornas krav på en fungerande 
språkform. Redan att formulera och preci-
sera myndigheternas krav fordrar åtskil-
ligt arbete, men att i samma utsträckning 
precisera de mångas krav är knappast 
möjligt. På den punkten måste man söka 
sig fram med mera breda erfarenhetsmäs-
siga metoder som är öppna, dvs, har in-
byggd beredskap till förändring. Jag tror 
att det är vanskligt att jämka mellan (rela-
tivt) klara och precisa krav å ena sidan 
och diffusa, outtryckta krav å andra si-
dan. Även om man anser de senare minst 
lika berättigade är det svårt att veta när de 
är uppfyllda. 

Trots dessa svårigheter tror jag att ut-
gångsläget i fråga om författningsspråket 
är gynnsamt av en anledning. Det språket 
har en någorlunda enhetlig och väl utarbe-
tad form. Det finns en grund, ett system 
av fasta konventioner att utgå från. För-
sök skulle kunna utföras i samarbete mel-
lan jurister, språkvetare och människo-
forskare (psykologer, sociologer, social-
antropologer) att på ett begränsat område 
finna omformningstekniker och att skatta 
resultaten. 

Rent språkligt eller textligt kan man där-
vid tänka sig en förändring av själva lag-
textkonventionerna. Kunde man redan i 
de centrala lagtexterna inleda med en 
sammanfattning på "enklare" språk som 
följs av den detaljerade, utarbetade för-
fattningstexten? Eller skulle detta endast 
leda till en klyvning av författningsspråket 
i en mera allmän typ och en mera speciell, 
som ohämmat kan utveckla sig till att en-
bart fylla myndigheternas egna krav? 
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Det kanske för övrigt inte är lika angeläget 

med insatser för författningsspraket som 

för myndighetssprak i andra situationer? 

men i verkligheten kan han förbli lika ove-

tande som tidigare. 

Situation 2 (ärende mellan en 
myndighet och en enskild) 

Detta är den situation då den enskilda 

människan har nagot ärende ihop med en 

myndighet. Det kan gälla många olika 

slags ärenden och det kan gälla myndighe-

ter på olika nivåer. Ärendena kan röra 

taxering. underhäll. skolpliktighet. kör-

kort. pension etc, etc. Det karakteristiska 

för sådana situationer är att ärendet direkt 

angår den enskilda människan i hennes 

liv. 

Själva spräksituationen innebär vanligen 

att den enskilde underrättas om ett beslut 

eller att han blir ombedd att klargöra vissa 

förhållanden. Men trots att mottagaren är 

en bestämd person är ändå språkformen 1 

meddelanden av denna typ ofta dåligt an-

passad efter adressaten. Det är för övrigt 

just i den här situationen som det finns ett 

par mycket viktiga regler i det svenska 

förvaltningssystemet som kan bli till rena 

pappersregler om inte språkformen beak-

tas. Båda reglerna rör den enskildes rätt 

gentemot myndigheterna. 

Den ena innebär att den enskilda männi-

skan har rätt att få reda på och yttra sig 

över underlaget till ett beslut innan beslu-

tet har fattats, om detta beslut kommer att 

bli ofördelaktigt för honom. Det är den re-

gel som faktiskt kallas regeln om kommu-

nikation. Den andra regeln är rätten att 

överklaga ogynnsamma beslut som gäller 

en själv. Det är besvärsrätten. Den enskil-

de skall alltid upplysas om de här rättighe-

terna. Det sker också, men det sker ofta i 

en sådan form, med sådana formuleringar, 

att åtskilliga människor inte får innehållet 

klart för sig. Formellt sett har då den en-

skilde underrättats om sina möjligheter, 

Att folk faktiskt inte alltid förstär skrivel-

ser som är riktade till dem, framgår också 

av att det inte är helt ovanligt att männi-

skor överklagar beslut som i själva verket 

är fördelaktiga för dem. 

En förklaring till att t. o. m. den sortens 

meddelanden som är direkt avsedda till 

skydd åt den enskilda människan, oavsett 

språklig utbildning och träning, kan få en 

si dåligt anpassad språkform. kan man 

kanske finna om man undersöker språksi-

tuationen noggrannare. Vem skriver 

tänstemanneri för? Den mest påtagliga lä-

saren av hans alster är ofta nog inte den 

eller de personer som skrivelsen riktar sig 

till och handlar om utan hans överordnade 

och kolleger. Det är kanske en normal so-

cial mekanism. Det är svårt att föreställa 

sig och försöka meddela sig med någon 

som man aldrig hör eller ser. Finns det då 

andra läsare eller åhörare tillgängliga, är 

det antagligen rätt naturligt att man tar 

större hänsyn till dem. 

En annan liknande faktor som verkar i 

samma riktning är den som gör att många 
beslut och skrivelser i stora delar orda-

grant följer den författningstext de grund-

ar sig på. Den enskilda människan får 

brev från myndigheter fulla med utomor-

dentligt krångliga pensions- eller taxe-

ringsbestämmelser som hämtats direkt ur 

författningstexter. Den handläggande 

tjänstemannen har kanske inte vågat skri- 

va om och förklara bestämmelserna av 

osäkerhet och rädsla för att tolka dem fel. 

1 sak görs dock en tolkning, ett beslut fat-

tas. men grunderna för beslutet förklaras 

inte på vanligt språk, författningstexten 

översätts inte. 

Det är dock inte bara lagtexter och författ-

ningstexter som på det här viset får följa 

med långa vägar i myndigheternas språk. 
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När ett ärende skall behandlas är det rim-
ligt och vanligt att den som har hand om 
det ser efter hur liknande ärenden tidigare 
har behandlats. Och när ett ärende sköts 
som det brukar skötas är det begripligt att 
också formuleringarna följer med. Det 
kan till och med finnas mallar för hur de 
vanligaste skrivelserna skall formuleras. 
På så vis kan sådana formuleringar som 
fungerar bra inom verk och myndigheter 
upprepas mänga gånger i skrivelser till 
vanliga människor, fast de aldrig har fun-
gerat bra i den kommunikationen. Sådana 
meddelanden fyller alltså sin uppgift i den 
mer speciella språksituationen, att för-
medla kunskap från tjänsteman till tjäns-
teman. Men de fungerar sällan lika bra i 
den andra språksituationen, där det gäller 
att tala om för en osakkunnig hur sakerna 
står för hans del. 

En konsekvens av att myndighetsspråket 
är så särpräglat även i meddelanden till 
vanligt folk är att den enskilda människan 
kan känna sig tvungen att efterbilda detta 
sprtk när hon vill komma till tals med 
myndigheterna. Ofta nog kan detta möns-
tertvång leda antingen till att hon inte alls 
vågar yttra sig eller också till att hon ytt-
rar sig på ett krystat och tillkrånglat språk 
utan att kanske lyckas säga det hon me-
nar. Jag tror att detta tvång att följa ett 
mönster är ganska starkt och att det är än-
nu ett skäl att söka metoder för att ändt'a 
språket på myndighetssidan i den här sor-
tens språksituation. 

För att verkligen kunna förbättra kommu-
nikationen mellan myndigheter och en-
skilda människor så att språket mera an-
passar sig efter människorna utanför för-
valtningen, tror jag att man måste se skri-
vandet som en del av själva arbetet hos 
myndigheterna. Mycket av arbetet sker i 
språklig form. För att den formen skall 
kunna ändras måste arbetet ändras. Eller 
omvänt: ändrar man språket så ändrar 
man arbetet. Språket är ingen extra pryd- 

nad som kan bytas utan att det inverkar på 

huvudarbetet. det är tvärtom det allra vik-
tigaste verktyget. Och det verktyget kan 
man nog inte ändra utifran. annat än på 

det allra ytligaste planet. Därför tror jag 
inte heller att det är en bra lösning att ha 
särskilda kommunikatörer, sa att ansvaret 
för den språkliga utformningen skiljs frän 
ansvaret för besluten. 

En verkligt viktig uppgift vore att utveck-
la metoder för att studera växelverkan 
mellan organisation, arbetssätt och språk-
form vid en myndighet eller en del av en 
myndighet. Det är först när man har den-
na växelverkan klar för sig som man kan 
hoppas att mera systematiskt kunna pa-
verka den grundläggande sprakformen. 
Det är självfallet viktigt att då inte glöm-
ma bort att undersöka effekterna av olika 
språkliga förändringar på allmänhetens 
och tjänstemännens attityder. Kanske 
måste man ocksa räkna med att männi-
skors attityder till myndighetsspräk är 
blandade. Kan det vara så att själva beslu-
ten förlorar i kraft om de uttrycks på ett 
språk som är mer vardagligt och normalt? 

Situation 3 (utredningsbetän-
kande) 

Det finns ytterligare en typisk situation 
för kommunikation mellan människor och 
myndigheter. Den har betydelse för hela 
den demokratiska processen. Det är när 
frågor som hur vi vill ha samhället ordnat i 
framtiden blir ämne för språkligt utbyte 
mellan myndigheter och människor. Det 
är klart att den politiska debatten inte i 
första hand sköts av myndigheterna utan 
av de politiska organen. Men när en fråga 
har hunnit så långt att den skall utredas 
och förslagen konkretiseras, görs detta of-

ta i form av en offentlig utredning med ex-
perter från de områden som anses berör-
da. Och i vårt samhälle där de statliga, re- 
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gionala och lokala organen (den offentliga 
sektorn), verkar på så vida och så många 
fält, leder detta till att det samlade utbudet 
av expertutlåtanden i offentliga utredning-
ar är rätt stort. 

1 den offentliga utredningen ger man en 
resonerande framställning som mynnar ut 
i förslag till åtgärder. Betänkandena vän-
der sig till intresserade av olika typer, 
kanske framför allt till politiker och poli-
tiskt engagerade människor. Men inte säl-
Ian händer också att offentliga utredningar 
ger upphov till mycket breda allmänna de-
batter. 

Det är när resultaten av sådana utredning-
ar skall diskuteras som problemen upp-
står. Själva betänkandena må vara aldrig 
så offentliga. Verkligt tillgängligt är inne-
hållet ofta bara för en mindre grupp män-
niskor som redan är insatta i frågan. Att 
det är på det viset - att bara fackmän kan 
förstå diskussionen av problemen - spe-
lar i vissa fall inte så stor roll. Men i 
många andra fall kan den fråga som skall 
diskuteras vara av stort eller t. o. m. fun-
damentalt intresse för mycket stora grup-
per i samhället. Det kan gälla sjukvårdens 
inriktning, medborgarnas fri- och rättighe-
ter, skolans organisation, planeringen av 
Sverige etc. Om utredningar som berör 
sådana frågor skrivs som rena expertutlå-
tanden, svårforcerade för alla som inte är 
inne, då är kommunikationsproblemen 
allvarliga. Att detta är ett problem fram-
går av ett förslag som statssekreterarna la-
de fram våren 1975 och som bl. a. gick ut 
på att statliga utredningar bör skrivas på 
ett mera tillgängligt språk. 

Fackspråk i myndigheternas 
språk 

För att kunna angripa de här problemen 
krävs en mer ingående kunskap om fack- 

språkens natur och funktion. Det är myc-
ket lätt att göra narr av sådana fackspråk 
som man inte själv behärskar och ifråga-
sätta deras berättigande. Men det är inte 
någon fruktbar utgångspunkt. 

Bland språkvetare har man på flera håll - 
här och i utlandet - börjat intressera sig 
för fackspråk. Vid tyska institutionen vid 
Stockholms universitet har startats ett 
fackspråksprojekt. Svenska språknämn-
den anordnade en konferens om fack-
språk hösten 1975, se s. 25 i förra numret 
av Språkvård (1976:2). 

Fackspråken kan uppfattas som system 
av vissa bestämda fakta- och värdeomdö-
men. 1 fackspråket ligger ofta inbyggt 
själva vetandet eller kunnandet inom ett 
visst fack. Och för varje fackspråk finns 
antagligen vissa konventioner för hur det 
skall användas. Ett viktigt kännetecken 
på fackspråk är vidare att det är ett språk 
som används av folk inom ett visst yrke, 
ett visst fack eller med ett gemensamt in-
tresse när de språkar just om sådant som 
ingår i deras gemensamma kunskaps- och 
erfarenhetsområde. Av detta följer att det 
inte finns och inte kan finnas något fack-
språk som alla människor kan det finns 
heller ingen människa som kan alla fack-
språk. 

Svårigheten med fackspråk i kommunika-
tion med allmänheten ligger just i fack-
språkens natur. De kan alltså beskrivas 
som koncentrerade medel för tankeutbyte 
mellan fackmän inom samma fack. - Det 
ärju inte alls så att alla experter förstår al-
la andra experter, var och en behärskar i 
princip bara sitt område. - Men ekono-
min i fackspråken står antagligen i om-
vänd proportion till deras utbredning. När 
de koncentrerade fackspråksuttrycken in-
te väcker hela de sammansatta föreställ-
ningar som de är avsedda att väcka, då 
förfelar språket sin uppgift. 
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Det fackspråk som förekommer i utred-
ningar förefaller ibland att vara resultat av 
ett slags eko-effekt. 1 utredningen sitter 
experter från olika omraden för att disku-
tera och söka sig fram till rimliga och bra 
lösningar på problemen. När sedan betän-
kandet utformas tycks fackspråken från 
de berörda områdena rätt ofta blandas i 
texten utan att samordnas. Det innebär att 
ordens innebörd i sämre fall kan bli gans-
ka vag trots att det gäller fackord som 
inom sitt fack kan vara mycket precisa. 
Den här blandningen kan ge upphov till 
s. k. pseudofackspråk: uttryck och vänd-
ningar som låter och ser ut som fackspråk 
men som inte överbringar några klart av-
gränsade föreställningar. Det var just in-
slagen av flera blandade expertspråk i det 
statliga betänkandet Vägplanering som 
ledde till att flera kommuner i Stockholms 
län vägrade att yttra sig över utredningen, 
enligt artiklar i dagspressen i februari 
1976. 

En annan livaktig mekanism i utrednings-
språket kan också vara bruket av s. k. 
blandade värdeord: i åtskilliga fackspråk, 
kanske i synnerhet i dem som gäller sam-
hällsvetenskaper, finns termer som ingår i 
system av värdeomdömen. Sådana termer 
är ofta dels beskrivande, dels värderande, 
åtminstone blir de det när de används 
utanför den rent fackspråk!iga kommuni-
kationen. De kan beteckna en företeelse 
som några/många/alla anser är bra, och 
denna attraktivitet hos det betecknade in-
nehållet kan smitta av sig på själva ter-
men. Många moderna ord som används i 
den allmänna samhällsdebatten tycks vara 
av denna karaktär. Vissa termer spårar ur 
och får så vag innebörd att debattörer kan 
tolka in vad de vill i dem och använda dem 
söm det passar dem själva. Följden kan bli 
att folk tror att man måste använda ut-
tryck som könsrollsrelevans, ambitions-
preferenser, personell resursstruktur etc. 
för att bli tagen på allvar och markera att 
man deltar i den allmänna debatten. 

Här är det alltså fråga om fackspråkens 
plats. Steget ut från det speciella kun-
skapsområdets sfär tar man ju i en utred-
ning då olika intressen och olika värde-
ringar och olika möjligheter vägs mot var-
andra. Detta tankesteg måste motsvaras 
av att man också språkligt lämnar det rena 
fackspråket. 

Hur skall då tankegångar och argument 
och idéer från ett visst fackområde kunna 
förmedlas så att vanliga människor kan 
forma sig en åsikt och delta i diskussio-
nen? Jag tror att språkmän skulle kunna 
göra en insats på det här området genom 
att utarbeta metoder och principer för 
"översättning". Det finns nämligen 
många fällor i den sortens verksamhet. 

En risk är att innehållet förenklas och för-
grovas så att innebörden förvanskas, fak-
taredovisningen blir osammanhängande 
och argumenteringen haltande. En annan 
risk är att man vid översättningen söker 
göra framställningen "intressant", t. ex. 
genom att lyfta fram detaljer som kan an-
tas vädja särskilt starkt till människors 
känslor och tycken. 

Att tillsammans med fackmän utarbeta en 
redigerings- och parafrasteknik som fyller 
dessa krav skulle vara en uppgift för till-
lämpad språkvetenskap. 

Även detta förutsätter att vi skaffar oss 
bättre kunskap om människans språkliga 
beredskap i olika situationer - och då 
måste vi räkna med att det handlar om 
människor på båda sidor i kommunikatio-
nen mellan myndigheterna och allmänhe-
ten. 
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Bertil 	 Svenska språknämndens verksam- 
Mo/de 

het 

Svenska språknämnden har enligt första paragrafen i stadgar-
na till uppgift "att följa det svenska språkets utveckling i tal 
och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet". Nämn-
dens stadgar finns tryckta i Språkvård 3/1974. Det dagliga ar-
betet sköts av nämndens sekretariat enligt de allmänna rikt-
linjer som anges av nämndens styrelse. 

Nämnden och styrelsen 

Nämnden har 30 ledamöter, varav 27 
representerar olika myndigheter, institu-
tioner och organisationer med intresse för 
och inflytande på svenska språkets ut-
veckling. De tre övriga ledamöterna är en-
ligt stadgarna utsedda av nämnden själv. 
Nämndens verksamhet bekostas dels ge-
nom statsbidrag (som utgår till avlönings-
kostnaderna för fyra tjänstemän), dels ge-
nom bidrag från Svenska Akademien och 
olika fonder, dels genom inkomster av 
nämndens skrifter m. m. Det kan nämnas 
att kostnaderna för nämndens verksamhet 
under budgetåret 1975/76 uppgick till om-
kring 670000 kronor. 

Nämndens styrelse består av nämndens 
ordförande, chefen för sekretariatet samt 
fem ledamöter som nämnden väljer inom 
sig. Ordförande är professor Carl Ivar 
Ståhle, sekreterare professor Bertil tv! olde 
och de övriga fem ledamöterna är profes-
sor Sture Allén, fil. mag. Sonja Cariberg, 
professor Karl -Hampus Dahlstedt, förfat-
taren Lars Gyllensten och professor Gun 
Widmark. Styrelsen brukar sammanträda 
en gång i månaden. Nämnden i sin helhet 
sammanträder i regel enbart till årsmötet, 
som brukar hållas i september. 

Sekretariatets verksamhet 

Språklig rådgivning 
En av huvuduppgifterna för de fyra språk-
vetenskapligt skolade tjänstemännen på 
nämndens sekretariat är att besvara 
språkfrågor av mycket skiftande slag från 
myndigheter, institutioner, företag och 
enskilda. Sekretariatets personal upplyser 
om hur det gängse språkbruket är i kon-
kreta fall (t. ex. i fråga om stavning, ord-
böjning, uttal, fraseologi och ordföljd), 
om vad som kan anses lämpligast i en viss 
situation o. d. Dessutom språkgranskas på 
sekretariatet texter av olika slag: lagtexter 
under arbete, olika typer av blanketter 
och standardbrev m. m. Antalet förfråg-
ningar till nämnden uppgår f. n. till över 
7000 om året, varav flertalet sker per tele-
fon. Många av de frågor som sekretariatet 
besvarar kräver omfattande undersök-
ningar eller utredningar. Ofta rådgör sek-
retariatets personal med nämnderna i 
Danmark och Norge innan ett svar ges. 

Offentlig svenska 
Språknämnden har sedan lång tid tillbaka 
varit särskilt intresserad av författnings-
språk, utredningsspråk, myndighetsspråk 
- det som kan kallas offentlig svenska. 
Under 1960-talet utarbetades inom dåva-
rande Institutet för svensk språkvård och 
i samarbete med Statsrådsberedningen 



promemorian "Språket i lagar och andra 
författningar" (publicerad i början av 
1967). Ett annat exempel är textboken Of-
fentlig svenska (1975) i nämndens skriftse-
rie. 

Till 1975 års riksmöte motionerade folk-
partisterna Gunnar Helén och Gabriel Ro-
manus om "bättre offentlig svenska" (se 
Språkvård 1/1975). Nämnden yttrade sig 
över denna motion till riksdagens kultur-
utskott och förklarade sig beredd att utar-
beta en handbok i offentlig svenska. 
Nämnden begärde också att två nya forsk-
ningsassistenttjänster skulle inrättas på 
nämndens sekretariat, tjänster som skulle 
avse just arbetet med den offentliga sven-
skan. Dessutom föreslog nämnden att det 
skulle anordnas en särskild utbildnings-
kurs för personer som skulle kunna enga-
geras som "språkkonsulter" av offentliga 
myndigheter. Riksdagens kulturutskott 
tog fasta på tanken att nämnden skulle ut-
arbeta en handbok och föreslog att riksda-
gen skulle ställa 133000 kronor till nämn-
dens förfogande för detta ändamål. Ansla-
get beviljades också av riksdagen i no-
vember 1975. Vidare uttalade kulturut-
skottet: "Vilka övriga åtgärder som bör 
vidtagas bör övervägas av regeringen som 
därefter hos riksdagen begär anvisande av 
de medel som anses nödvändiga för ända-
målet. Därvid bör det enligt utskottets 
mening beaktas att Svenska språknämn-
den bör få möjlighet att öka sina ansträng-
ningar att göra den offentliga svenskan 
bättre och effektivare". 

Handboken i offentlig svenska skall utar-
betas av Bertil Molde och Margareta West-
man på språknämndens sekretariat. De är 
under kortare eller längre perioder fri-
kopplade från huvuddelen av sina övriga 
arbetsuppgifter. De medel som riksdagen 
har anslagit används till avlöning av en 
extra forskningsassistent. Arbetet med 
handboken beräknas kunna avslutas un-
der 1977. 

Nya ord i svenskan 
Svenska språknämnden skall enligt stad-
garna "följa det svenska språkets utveck-
ling i tal och skrift". Nämndens sekreta-
riat intresserar sig framför allt för utveck-
lingen av det svenska ordförrådet, särskilt 
nytillskotten i ordförrådet och förändring-
ar i fraseologi och konstruktioner. Sedan 
lång tid tillbaka pågår en undersökning av 
det svenska ordförrådets tillväxt under ef- 
terkrigstiden (dvs, sedan 1945) 	denna 
undersökning görs parallellt med motsva-
rande företag i Danmark och Norge. Ar-
betet kommer att resultera i en "nyords-
ordbok" som f. n. är under utredigering 
och kan väntas bli färdig tidigast under 
1978. Efter det att denna ordbok är färdig 
kommer förändringarna i ordförrådet att 
följas kontinuerligt, och sannolikt kom-
mer kompletterande samlingar av nyord 
att publiceras med jämna mellanrum (vart 
femte eller tionde år). Nyordsundersök-
ningen sker i visst samarbete med Svens-
ka Akademiens ordboksredaktion i Lund. 

Eftersom nyordsundersökningar av i stort 
sett samma karaktär görs i Danmark, Nor-
ge och Sverige är det självklart med ett 
nära samarbete mellan språknämnderna i 
dessa tre länder i fråga om denna under-
sökning. Det är t. ex. meningen att de spe-
ciella "nyordsordböcker" som skall ges 
ut i de tre länderna skall redigeras enligt 
så ensartade principer som möjligt. 
Nämnderna i Danmark, Norge och Sveri-
ge samt Svenska språkvårdsnämnden i 
Finland har fått särskilda anslag från 
Nordiska kultursekretariatet för den ge-
mensamt nordiska delen av nyordsunder-
sökningen. 

Utgivning av skrifter 
Arbetet med de publikationer som utges 
av nämnden - skriftserien, denna tid-
skrift, ordböcker - sköts på sekretariatet. 
En förteckning över nämndens skrifter 
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publicerades i Språkvård 1/1976. Sedan 

dess har ytterligare två skrifter tillkom-

mit. nämligen Facksp,v)k (nr 57) och 

Spr)k i Norden /976 (nr 58). Närmast i tur 

står en skrift om språket i Göteborg av 

Bengt Holmberg - en skrift som skall er-

sätta den sedan länge utgångna Göte-

borgsspråket av Bertil Björseth. 

Nämnden har också två stora ordboks-

verk under arbete, nämligen en norsk-

svensk ordbok (redaktörer Birgitta Fowler 

och Kjell-Ivar Vannebo) och en svensk ut-

talsordbok (redaktörer Claes-Christian 

Elert, Bertil Molde och Peter af Trampe). 

Kurser och föreläsningar 

Sekretariatets personal undervisar eller 

föreläser sedan lång tid tillbaka vid olika 

kurser, seminarier, konferenser o. d. Sär-

skilt kan nämnas föredrag och kurser över 

ämnen som "Modern svenska", "Det 

officiella språket". "Myndigheternas 

språk". "Språket i förvaltningen". Före-

drag över dessa ämnen hålls ofta vid kur-

ser anordnade av Statens personalutbild-

ningsnämnd. Länsstyrelsernas organisa-

tionsnämnd, Statskontoret. Stockholms 

läns landsting m. fl. Personal från sekreta-

riatet har också sedan länge medverkat 

vid kurser och seminarier anordnade av 

Sveriges Radio för olika grupper av pro-

gramtjänstemän. t. ex. nyhetsläsare. 

Nordiskt samarbete 

Nämnden samarbetar nära med motsva-

rande organ i de andra nordiska länderna. 

Samarbetet sker dels genom täta brev-

och telefonkontakter, dels genom ett år-

ligt nordiskt språkmöte (1975 i Helsing-

fors, 1976 i Reykjavik), dels genom ett är-

ligt möte mellan sekreterarna i de nordis-

ka nämnderna. Viktigare resultat av detta 

samarbete publiceras i den gemensamma 

årsskriften Språk i Norden (1970—). En 

huvudpunkt i det nordiska samarbetet är 

strävandena att så långt möjligt få gemen-

samma nordiska ord och uttryck (i varje 

fall danska, norska och svenska) för nya 

företeelser inom olika områden. 

Sekretariatets personal - 
en presentation 

Föreståndare 

Tjänsten som föreståndare för sekretaria-

tet tillsätts av regeringen. Denna tjänst in- 

nehas av professor Bertil Mo/de (som un-
der tiden 1961-1974 hade motsvarande 

tjänst som föreståndare för dåvarande In-

stitutet för svensk språkvård). Han är 

också nämndens sekreterare (sedan 1962). 

Han är född 1919, blev fil. kand. 1943, fil. 

lic. 1947, fil, dr 1950 (allt vid dåvarande 

Stockholms högskola) och fick professors 

namn 1971. Han var 1945-50 svensk lek-

tor vid Århus universitet, 1950-56 ord-

boksredaktör vid Svenska Akademiens 

ordboksredaktion i Lund, 1956-61 verk-

sam inom förlagsbranschen och sedan 

1960 (första året på halvtid) anställd hos 

Nämnden för svensk språkvård (senare: 

Svenska språknämnden). Han har 

1963-1976 varit språklig rådgivare i 

namnärenden hos Patent- och registre-

ringsverket. Han har sedan början av 

1950-talet medverkat i radio med olika 

språkprogram. särskilt (1957— 1976) med 

det fasta programmet "Språklådan" eller 

"Språkfrågan". 

Moldes viktigaste skrifter är: Källorna till 

Christian IIl:s bibel (doktorsavhandling. 

1949): Illustrerad svensk ordbok (huvud-

redaktör: 1955. 3 uppl. 1964): Dansk-

svensk ordbok (tills. med Niels Ferlov: 

1958, 2 uppl. 1968): 1900-talssvenska 

(tills. med Carl Ivar Ståhle: 1970: Skr. utg. 

av Nämnden för svensk språkvård 37): 

Offentlig svenska - en textbok (tills. med 

Margareta Westman: 1975: Skr. mg. av 

Svenska språknämnden 54): redaktör för 
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antologierna Studier i dagens svenska 
(1970: Skr. utg. av Nämnden för svensk 
språkvård 44) och Språkvårdsstudier 
(1974: Skr. utg. av Svenska språknämn-
den 53): svensk redaktör för de nordiska 
nämndernas årsskrift Språk i Norden 
1970-1975: ett stort antal artiklar i tid-
skriften Språkvård (vars redaktör han va-
rit sedan tidskriften började utges 1965). 

Forskningsassistenter 
Nämnden har tre statligt reglerade forsk-
ningsassistenttjänster, som innehas av do-
cent Margareta Westman, fil.mag. Catha-

rina Gränbau,n och fil.lic. Bengt Nord-

berg (tjänstledig 1976-1978). Som vikarie 
för Bengt Nordberg tjänstgör fil.mag. Per 

A. Petterssoii. 

Margareta Westman är född 1936, blev 
fil.mag. 1961. fil.lic. 1967. fil.dr 1975 (allt 
vid Stockholms universitet): hon är sedan 
1975 docent i nordiska språk vid Stock-
holms universitet. Hon genomgick Lärar-
högskolan i Stockholm 1961 —62 och hade 
lärartjänster i Stockholm 1963-65. Hon 
blev 1966 vetenskaplig medarbetare vid 
Institutet för svensk språkvård och är se-
dan 1974 forskningsassistent vid Svenska 
språknämnden (tjänstledig andra halvåret 
1976). Hon arbetar inom nämndens sekre-
tariat särskilt med språklig rådgivning och 
textgranskning. Hon är också biträdande 
föreståndare för sekretariatet. 

Margareta Westmans viktigaste skrifter är: 
Bruksprosa. En funktionell stilanalys med 
kvantitativ metod, med bilagan Brukstex-
ter (doktorsavhandling, 1974); Offentlig 
svenska - en textbok (tills, med Bertil 
Molde: 1975): uppsatser om olika drag i 
modern svenska i antologierna Studier i 
dagens svenska 1971, Förhandlingar vid 
sjunde sammankomsten för svenskans be-
skrivning 1973. Svenska studier från run-
tid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle 
1973, Språkvårdsstudier 1974, Språket i 

bruk 1974. Språket i skolan 1975. Fack-
språk 1976, ett antal artiklar och recensio-
ner i tidskriften Språkvård: litteraturöver-
sikter i Språk i Norden 1972-1976. 

Catharina Grä,ibauni är född 1944, blev 
fil.mag. 1969 vid Stockholms universitet. 
Hon genomgick Lärarhögskolan i Stock-
holm 1969-70 och anställdes som extra 
vetenskaplig medarbetare vid Institutet 
för svensk språkvård 1971 och är sedan 
1974 forskningsassistent vid Svenska 
språknämnden. Hon arbetar inom nämn-
dens sekretariat särskilt med nordiska 
språkfrågor och med nyordsundersök-
ningen. 
Catharina Grunbaum har skrivit bl. a.: Or-
det miljö - i olika miljöer (Språkvård 

2 / 1 973: också i antologin Språkvårdsstu-
dier) och Om att monopolisera ord 
(Språkvård 2 / 1 975): hon är sedan 1976 
svensk redaktör för Språk i Norden. 

Bengt Nordberg är född 1936. blev 
fil.mag. 1961 och fil.lic. 1972 vid Uppsala 
universitet. Han har bl. a. innehaft olika 
lärartjänster och varit forskarassistent, 
forskningsassistent och extra universitets-
lektor vid Uppsala universitet och Umeå 
universitet 1967-74. Framför allt har han 
arbetat inom Forskningskommittén i Upp-
sala för modern svenska (FUMS) som le-
dare för en omfattande undersökning av 
språket i Eskilstuna. Han anställdes 1974 
som forskningsassistent vid Svenska 
språknämnden men är tjänstledig för att 
upprätthålla en högre tjänst vid Uppsala 
universitet 1976-78. 

Bengt Nordbergs viktigaste skrifter är: Re-
censenter och läsare (Språkvårdssamfun-
dets skrifter 1, 1968); Böjningen av neu-
trala substantiv i Eskilstunaspråket (Ny-
svenska studier 51, 1971); därtill kommer 
flera uppsatser i språksociologi. 

Per A. Pettersson är född 1944. Han blev 
1969 fil. mag. vid Uppsala universitet, där 
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han varit forskningsassistent, assistent, 
vik. universitetslektor vid institutionen 
för nordiska språk 1969-75 med avbrott 
under vissa perioder då han tjänstgjort vid 
Göteborgs universitet och Universitetsfi-
lialen i Örebro. Han genomgick Lärarhög-
skolan i Stockholm 1973-74. Sedan den 1 
februari 1976 vikarierar han för Bengt 
Nordberg på nämndens sekretariat, där 
han framför allt arbetar med nyordsunder-
sökningen. 
Per A. Pettersson har skrivit bl. a.: Om 
läsförståelse i 2-årig gymnasieskola med 
teknisk yrkesinriktning (tills. med Ola 
Björlin, i Svensklärarföreningens årsskrift 
1975) och två rapporter från undersök-
ningen av Eskilstunaspråket. 

Extra forskningsassistenter 
Som extra forskningsassistenter för speci-
ella tidsbegränsade uppgifter tjänstgör 
f. n. fil. mag. Eva Aniansson (född 1947) 
och fil. kand. Birgitta Lindgren (född 
1945). 

Kontorister 
På sekretariatet tjänstgör två deltidsan-
ställda kontorister. fru Margot Nordgren 

(sedan 1970) och fru Birgitta Pettersson 

(sedan 1975). 

Nordiskt språkmöte 
1976 
Sedan 1954 har språknämnderna i de 
nordiska länderna varje år samlats till ett 
nordiskt språkmöte. Det senaste mötet av 
detta slag hölls i Hiisavik på norra Island i 
senare delen av augusti 1976. 1 mötet del-
tog 26 representanter för språknämnderna 
i Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige samt en medlem av Samisk språk-
nämnd. 

Diskussionerna vid språkmötet rörde 
framför allt två huvudämnen, nämligen 
fackspråk i allmänspriket och nordisk 
rättskrivning. Frågan om fackspråk av oli-
ka slag har allt mera kommit att intressera 
de nordiska språknämnderna, inte minst 
därför att skilda fackspråk i allt större ut-
sträckning tränger in i och färgar allmän-
språket, dvs. språknämndernas viktigaste 
arbetsområde. Överläggningarna om fack-
språken i allmänspräket gällde framför allt 
vilka områden som språknämnderna i 
första hand borde intressera sig för. Det 
rådde stor enighet om att det vore lämpligt 
att till en början särskilt uppmärksamma 
medicinens och sjukvårdens språk. Detta 
språk är just nu aktuellt i Sverige på annat 
sätt. På språknämndens sekretariat pågår 
en mindre undersökning om den språkliga 
kommunikationen inom sjukvården - 
denna undersökning skall presenteras un-
der 1977 i denna tidskrift. Dessutom skall 
socialstyrelsen, i samråd med bl. a. språk-
nämnden och Svenska läkarsällskapet, på 
regeringens uppdrag utreda frågan om 
lämplig organisation av den medicinska 
språkvården. Detta uppdrag hänger sam-
man med en riksdagsmotion (1975: 474) 
om inrättande av en medicinsk nomenkla-
turcentral och med socialutskottets betän-
kande (1975/76: 9) över denna motion. 

Frågan om en nordisk rättstavning disku-
terades med anledning av den systematis-
ka modell för en samnordisk ortografi som 
Allan Karker presenterat i Språk i Norden 
1976 (se härom artikeln på s. 24 i detta 
nummer). Mötesdeltagarna var ense om 
att denna väl genomtänkta modell för 
stavningen inte skulle kunna genomföras i 
praktiken. Karkers utredning borde dock 
kunna ha betydelse för alla framtida dis-
kussioner om eventuella stavningsänd-
ringar i Norden. 
Bland andra ämnen som diskuterades vid 
1976 års nordiska språkmöte kan särskilt 
nämnas språknämndernas råd och rekom-
mendationer i olika språkliga frågor. Det 
beslöts att nämnderna skulle försöka un-
dersöka vilken hållning språknämnderna 
intagit i sin rådgivande verksamhet och 
vilka riktlinjer som följts under årens 
lopp. 
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Staffan 	Analfabet och illitterat 
Hellberg 

Författaren till detta inlägg i en aktuell termfråga är fil. dr och 
forskarassistent vid Institutionen för nordiska språk vid Gö-
teborgs universitet. 

1 utredningen "Alfabetiseringsunder-

visning i Sverige'' (Stockholm. 1975) lan-

serar arbetsgruppen ALFAVUX en ny 

definition på begreppet ana/fabel: "en 

person som saknar elementära färdigheter 

i läsning, skrivning och matematik mot-

svarande ungefär medelnivån i dessa av-

seenden för elever i vanlig klass som gått 

ut årskurs 3 i grundskolan" (s. 10). Detta 

definitionsförslag tar Skolöverstyrelsen 

avstånd ifrån i den skrivelse där man 

överlämnar utredningen till regeringen. 

Motiveringen är att det avviker från den 

hävdvunna definitionen: en person som 

inte har någon läs- och skrivfärdighet alls. 

"Möjligen vore ordet illitterat att före-

dra." 1 själva verket kan man gå ett steg 

längre och utnyttja bägge termerna. Det 

internationella terminologiska läget råkar 

vara gynnsamt för en betydelsedifferen-

tiering. 

Tyskan motsvarar svenskan i bruket av 

Analphahet som beteckning på sådana 

som inte kan läsa och skriva. 1 engelskan 

och franskan är däremot illiterate respek-

tive illettré det vanliga. Men de sistnämn-

da termerna tar gärna en vidare definition. 

Det gäller för det första den äldre betydel-

sen 'olärd. utan (högre) boklig bildning', 

som länge var den dominerande betydel-

sen på svenskans illitterat. Men det gäller 

framför allt den distinktion mellan literate 

och illiterate som UNESCO har försökt 

standardisera (Alfabetiseringsundervis-

ning i Sverige, s. 8). Där räknar man en 

person som illitterat om han över huvud 

taget kan hindras av bristande läs- och 

skrivkunnighet från att ta del i någon sam-

hällelig aktivitet. 

1 svenskan har vi nu ett ord analfabet, som 

är etablerat i allmänspråket i betydelsen 

'en som inte kan läsa och skriva (alls)'. 

Skolöverstyrelsen har rätt i att man inte 

bör ändra ett ords hävdvunna betydelse 

beslutsvägen. 1 vart fall skall det starka 

skäl till. Här går skälen i motsatt riktning: 

den gängse betydelsen är lämplig därför 

att den är genomskinlig, eftersom analfa-

bet ungefär betyder 'en som inte kan alfa-

betet'. Vidare har vi ett ord illitterat, som 

knappast tillhör allmänspråket. Betydel-

sen 'icke lagfaren' i termen illitterat r)d-

man är för speciell för att tillmätas någon 

vikt, och dessutom är hela termen numera 

enbart historisk. Inte heller i betydelsen 

'olärd' kan ordet antas vara särskilt spritt 

eller livskraftigt. Trycket från engelskan 

torde i detta fall som i så många andra 

medföra att ordet här som där övergår till 

att förknippas med läskunnighet. Strävan-

dena inom engelskan att vidga definitio-

nen till sådana som har en viss men otill-

räcklig läskunnighet kommer då väl till 

pass när det gäller att på svenska definiera 

olika grader av färdighet. Jag föreslår att 

termen illitterat används för att definiera 

(vuxna) personer som inte når upp till den 

tidigare definierade nivån av läs- och 

skrivkunnighet, dvs, sådana som har en 

färdighet motsvarande de elevers som be-

finner sig någonstans på grundskolans 

lågstadium. Förslaget som sådant stäm-

mer med det som Skolöverstyrelsen med 

viss tvekan för fram. 

Termen litterat faller nu ut av sig själv 

som beteckning på dem som ,u)r upp till 

den definierade nivån. Det är en term som 

snarast fattas i ALFAVUX' system. Där 
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har man däremot en term fio,Istionellt lit-
terat. Den betecknar sådana som har en 
fullständig läs- och skrivkunnighet, vilket 
man för förhållandena i dagens Sverige 
tills vidare har definierat som medelnivån 
för elever som gått ut årskurs 6 i grund-
skolan. Mitt förslag kombinerat med AL-
FAVUX' innebär att motsatsparet il/ilie-
rut —litterat täcker in hela skalan, medan 
paret analj ahet —funktionell! litterat mar-
kerar ändpunkterna. Skulle man tillfälligt-
vis vilja ange att en person når upp till den 
lägre men inte till den högre nivån, kan 
man tänka sig beteckningenfriiiellt litte-
rat. 

Analfabetism används väl i allmänspråket 
inte så mycket för att beteckna en egen-
skap hos en enskild person utan mest i be-
tydelsen 'förekomst (inom visst område. 1 
viss folkgrupp etc.) av (vuxna) analfabe-
ter'. Det är då lämpligt att samma betydel-
se får gälla i fackspråket. Analogt kan 
man nyskapa facktermen illitieratism för 
att beteckna 'förekomst av (vuxna) illitte-
rater'. Huruvida det behövs någon term 
litteratisni verkar mera tveksamt. Den en-
skildes färdighet kan som hittills kallas 

Iiis- och skrivkunnighet med attribut som 
god, dålig, ingen för att ange graden. 
Dessa attribut kan om så behövs precise-
ras i fackspråket i anslutning till de upp-
ställda nivåerna. Eventuellt kan man med 
en anglicism tala om full läs- och skrivkun-

nighet för de funktionella litteraterna. Ef-
tersom allmänspråket talar om att kunna 

läsa och skriva, är kunnighet det sub-
stantiv som ligger närmast till. ALFA-
VUX talar gärna om läs- och skrivfärdig-

het i stället: det må man väl göra om man 
tycker sig vinna en pedagogisk markering 
med det. Däremot bör inte Iiis- och shrii-

förmåga användas i samma betydelse: 
förmåga bör snarast beteckna individens 
förutsättningar att lära sig läsa och skriva. 

Ord på -at har fördelen att kunna använ-
das både som adjektiv och som substan-
tiv. Ordet moderat har t. ex. länge funnits 
som adjektiv i svenskan, men efter höger-
partiets namnbyte började man också tala 
om moc/erater. Man kan således tala om 
antalet illitterata, litterata och funktio-

nellt litterata inom ett visst område, men 
också om antalet illitterater, litterater och 

funktionella litterater. 

(vuxen) person med läs- och skriv- kallas 

kunnighet motsvarande den hos 

elev som lämnat grundskolans funktionell litterat 

mellanstadium 

litterat elev på grund- 
skolans mellanstadium 

elev på grund- 
skolans lågstadium illiterat 

elev före skolstarten analfabet 
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Gunnel 	Baka steka och koka - en studie 
Käligren 

1 matlagningstermernas semantik 
1 den här artikeln visas på ett populärt sätt hur några av de 
nyare grepp som används inom betydelseforskningen kan till-
lämpas på ett konkret och avgränsat material, nämligen en 
viss grupp av matlagningstermer. Författaren är doktorand i 
ämnet allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet. 

1 litteraturen för en tentamen i universi-
tetsämnet allmän språkvetenskap ingick 
en bok av Adrienne Lehrer: Semantic 
Fields and Lexical Structure. Där använ-
der författaren genomgående matlagnings-
termer för att exemplifiera olika slag av 
betydelseförhållanden. Hon gör bl. a. en 
hierarkisk klassificering av verb som be-
tecknar olika processer inom matlagning-
en. Boken var mycket bra, och gjorde mig 
både fysiskt och intellektuellt hungrig. Jag 
beslöt att översätta hennes uppställning 
till svenska. Med besläktade språk och 
besläktade matvanor borde det ha varit en 
rutinsak kunde man tycka, men det var 
det inte. Det visade sig att Lehrers upp-
ställning inte alls fångade allt som fanns 
att fånga. Svensk kokkonst tycks ha di-
mensioner som den amerikanska saknar, 
det behöver man bara sätta tänderna i en 
hamburgare för att förstå. 1 svenskan 
finns det minst två olika faktorer att ta 
hänsyn till vid valet av matlagningsterm; 
detta åskådliggörs här genom en uppställ-
ning i två dimensioner (s. 23). 

De termer jag behandlar är beteckningar 
på förfaranden på eller i spisen vars hu-
vudsakliga syfte är att framställa ätbar 
mat och som ansetts behöva uttryckas 
med egna verb. Vissa av verben har myc-
ket specialiserad betydelse och används 

ofta bara tillsammans med ett enda slag av 
råvara. 

Metod - och resultat 

De två faktorer som påverkar valet av 
dessa termer är den netod som används 
och det resultat som åsyftas. (Som mat-
road amatör vet jag att det kan vara stor 
skillnad på åsyftat och verkligt resultat.) 
För båda faktorerna kan man göra samma 
tredelning. Metoden kan vara att koka, att 
steka eller att anrätta i ugn, vilket jag i 
brist på adekvat term kallat att baka. Re-
sultatet kan vara kokt, stekt eller bakat. 1 
skärningspunkterna mellan dessa dimen-
sioner kan sedan samtliga termer placeras 
in, se uppställningen. 

Tillämpningen ger många överraskande 
rön, t.ex. att man kan koka saker så att 
de blir stekta och vice versa. Dessutom 
visar det sig att om man anrättar något 
med öppen eld eller glöd som värrnekälla 
är det en underordning till matlagning i 
ugn och inte till stekning, vilket hade 
verkat naturligare. Gemensamt för be-
handlingen i ugn och över eld e. d. är att 
maten där kommer i direkt kontakt med 
värmekällan, medan kokning och stekning 
av en vara sker med hjälp av ett medium, 
vätska eller fett. 
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Vad sker i ugnen? 

Uppställningen kompletteras med en re-
dovisning av viktiga distinktiva drag eller 
särdrag, dvs, sådana drag som tjänar till 
att skilja termerna från varandra och som 
sammanställda ger varje term en unik be-
skrivning (se listan s. 21). Där dyker det 
upp ytterligare intressanta samband. De 
distinktiva dragen kan delas upp i tre ty-
per, varav två är en utförligare specifice-
ring av de två faktorer som nämnts ovan, 
metoden och resultatet, medan den tredje 
typen specificerar råvaran. Olika metoder 
betonar olika aspekter vid finklassifice-
ringen: vid kokning är metoden den vikti-
gaste, vid stekning resultatet. Den tredje 
huvudmetoden, i ugn eller vid öppen eld. 
är mer problematisk. Jag har inte kunnat 
hitta någon tillfredsställande huvudterm 
för gruppen. Baka som används ovan är 
mindre lyckad. Här är det avgjord skillnad 
mellan engelska och svenska. På engelska 
är hake = " anrätta i ugnen" i vid bemär-
kelse. Svenskans haka har också vid bety-
delse, men åt annat håll. Det inbegriper 
allt som har med framställningen av bröd 
att göra: mäta upp ingredienser, knåda 
deg, trilla bullar etc. Det som händer med 
bullarna i ugnen är att de gräddas, men 
man kan inte grädda något annat än bak-
verk. Engelskans hake används däremot 
om nästan allt som man stoppar in i ug-
nen. Den här skillnaden har gett upphov 
till ett av de uttryck som gör tillvaron svår 
för en systematisk gourmet. Om jag näm-
ligen tar en potatis, ett äpple och en fisk-
filé, lindar in dem i varsin bit folie och 
stoppar in dem i samma ugn lika länge så 
blir potatisen bakad, äpplet stekt och fis-
ken kokt. Hade jag däremot skurit potatis-
en i skivor eller klyftor och lagt in den 
utan folie hade den blivit stekt. Den baka-
de potatisen är inlånad med anglosaxisk 
stekhuskultur och kan nog avfärdas till-
sammans med de pocherade äggen och 
det skirade smöret. De är fasta, idiomatis-
ka uttryck. 

Oppositionella fiskar 

Men äpplet och fisken? Beträffande fisk, 
kött och charkuterivaror tycks det vara så 
att allt som inte har en brynt yta är att be-
teckna som kokt. Två hela fiskar i ugn kan 
utgöra ett s. k. minimalt par - strör man 
'korpsmulor på den ena, har hög värme 
och äter skinnet (om man är välupp-
fostrad) så är den fisken ugnsstekt; gör 
man inget åt skinnet på den andra och pe-
tar bort det innan man äter så är den fis-
ken ugnskokt. 

Det stekta äpplet betraktas troligen som 
en analogi med äpplen som anrättas i stek-
panna ovanpå spisen. 1 båda fallen blir 
äpplet brunt och geggigt och kan serveras 
med grädde eller vaniljsås. 

Engelskan har termen sten' "koka någon-
ting så länge att det blir mjukt''. Det finns 
ingen motsvarighet till det på svenska. 
Göra långkok, långkoka, blir det närmas-
te, men det är diskutabla termer i stil med 
tryckkoka, som egentligen inte heller har 
något berättigande här, även om man i 
andra fall måste acceptera sammansatta 
ord. Stava kan inte heller användas för 
sten'. Det har en helt annan betydelse och 
hör inte riktigt hemma i det här semantis-
ka fältet. 1 begreppet " stuva" ingår förfa-
randet ''hälla mjöl i vätska för att göra den 
tjock" och termen kan inordnas bland ter-
merna kräm—stuvning—sås med intrikata 
förfaringssätt som toppredning, botten-
redning och beurre manié, ett område som 
jag icke vågat beträda vare sig i teorin el-
ler i praktiken. 

Rivarans roll 

Så långt de osystematiska idiomen, men 
vad hittar man för storslagna samband när 
man gör en sådan här uppställning? Det 
överraskande sambandet mellan ugn och 
öppen eld är redan nämnt. Kastar man sig 
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in i listan över termer hittar man genast 
paren förvälla —blanchera som är exakt 
samma process men med olika råvaror. 
Syftet varierar också med råvaran, men 
gemensamt är att det rör sig om en sorts 
förberedelse före den egentliga tillagning-
en. Liknande gäller vid de processer som 
huvudsakligen syftar till att ge någonting 
en brynt yta. Den brynta ytan ingår som 
ett nödvändigt drag i fyra termer. Dess-
utom kan den vara en följd av andra pro-
cesser. De termer där ytan måste vara 
brynt för att man ska kunna säga att man 
har gjort det man avsåg är bryna, bräcka, 

gralinera och griljera. Brvner gör man 
ganska snabbt i början av tillagningspro-
cessen, sedan fortsätter man ofta med läg-
re värme under längre tid. Detta gäller bå-
de om man bryner fläskkotletter i en stek-
panna och om man bryner en stek i ugnen. 

Gratinera, "ge brynt yta åt något som är 
täckt av sås eller stuvning", är egentligen 
tvetydigt. Dels kan man utgå från ätfärdi-
ga ingredienser och i så fall gäller det bara 
att få en brynt yta. Ingredienserna kan 
också vara helt råa och gratineringen syfta 
till att dels göra ytan stekt, dels göra in-
kråmet kokt! Här börjar även den tvådi-
mensionella ramen att skälva. 

Bräcka och griljera är ett intressant par. 
Båda förutsätter nämligen att man i princip 
skulle kunna äta varan som den är före 
processen. Det rör sig alltså om en sorts 
ytfinish. Bräcker gör man tunna skivor av 
t. ex. korv, skinka eller kassler som man 
lägger i en het stekpanna för att få dem 
(lätt) brynta och varma. Om jag har en 
tunn lövbiff som jag steker lika snabbt i li-
ka het panna som en skiva falukorv kan 
jag ändå aldrig säga att jag bräcker biffen. 
Griljerar gör man i ugn med större saker 
som dessutom har fått ytan behandlad på 
något särskilt sätt, t. ex. panerad eller 
täckt av ägg, senap e. d. Syftet är ändå 
detsamma: att ge brynt yta åt något som 
är ätfärdigt för övrigt. 

Koka genom stekning 

En i sammanhanget ytterst intressant 
term är hriisera. Men viss rätt skulle man 
kunna säga att hriisera är omvändningen 
till bi-äcka. Bräsera är den term som gett 
mig mest huvudbry att klassificera. Om 
något är bräserat, är det då stekt eller 
kokt? Först bryner man något på utsidan, 
sedan häller man vätska i stekpannan, läg-
ger på lock och låter det stå på svag värme 
tills det är färdigt tvärs igenom. Vart hör 
processen och vart hör resultatet? Bräse-
ra har den svenska synonymen eftersteka 

och kan alltså betraktas som ett slags 
stekning. Resultatet är visserligen att mat-
varan blir brynt utanpå, men den får ingen 
knaprig stekyta, och innandömet är av-
gjort kokt. Jag har därför valt att betrakta 
resultatet som kokt. Det ska medges att 
jag tagit hänsyn till att jag därigenom lyc-
kats fylla det semantiska "hålet" "att ste-
ka något så att det blir kokt". 

och steka genom kokning 

"Koka något så att det blir stekt" var lät-
tare att hitta. Där finns nämligenfrirering, 
fritvr- och flottvrkokning. Fältet är ganska 
luddigt, de flesta använder nog termerna 
synonymt och försöker undvika ordet 
flottyrkokning, eftersom det hörs hur fett-
bildande den metoden är. Jag har infört en 
förmodligen rätt subtil distinktion för att 
påvisa en skillnad i råvaran. Å ena sidan 
kan det vara något som doppas i frityr-
smet och sedan kokas i olja, t. ex. scampi 
fritti, som då anses som friterat. Å andra 
sidan kan det vara enbart smet eller deg 
som sänks ner i oljan, t. ex. munkar eller 
klenäter, som blir flottyrkokt. Processen 
är i båda fallen en kokning och resultatet 
är typiskt stekt. 1 engelskan betraktas där-
emot både metoden och resultatet som 
stekning, eftersom friryrkoka motsvaras 
avfrench fry. 
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Även grädda visar sig höra hemma inom 
flera metodfldt. Man gräddar bröd i ugnen 
och man gräddar = steker pannkakor på 
spisen, och man kan faktiskt grädda = ko-
ka leverpastej i vattenbad på spisen, även 
om det då inte är fråga om kokning i 
egentlig mening eftersom råvaran inte 
kommer i kontakt med vätskan. 

Vattenhad är med andra ord ett gränsfall. 
Jag tog med det mest för att ge en riktig in-
nebörd åt ångkoka. Ångkoka kan man gö-
ra med fisk, grönsaker och couscous. Då 
hänger råvaran i ett kärl med små hål i 
botten över en kastrull med kokande vat-
ten och ångan tränger upp genom råvaran. 
Om man har något i vattenbad, t. ex. när 
man smälter blockchoklad, är det viktigt 
att vattenångan inte kommer i kontakt 
med råvaran. 

Skolastik i köket 

Det är väsentligt att skilja på vad man inte 
kan göra och vad man av en eller annan 
anledning inte gör. Man kan inte bryna en 
kotlett 1 två liter kokande vatten, man 
måste åtminstone låta vattnet koka bort 
först, och det tar sin tid. Däremot har jag 
hört talas om en flicka som bodde inne-
boende i ett rum där hon endast fick an-
vända en elektrisk vattenkokare med vär-
meslingor i botten. 1 den apparaten lycka-
des hon steka korv, ett semantiskt myc-
ket intressant fall som torde ha gett upp-
hov till livliga diskussioner om den defini-
tionsmässiga aspekten av saken om hon 
blivit upptäckt av sin hyresvärdinna. 

Man kan rosta bröd i het ugn och på en as-
bestskiva på kokplatta. Det är tämligen 
etablerade förfaringssätt hos folk som inte 
har någon brödrost, och jag har tagit upp 
dem här. Man kan antagligen rosta bröd 
om man trär upp det på en pinne och hål- 

ler det mot öppen eld men metoden kan 
knappast anses etablerad. 

Det finns stekpannor som är randiga i bot-
ten och kallas grillpannor - resultatet ser 
grillat ut, men är det grillat? 

Det finns hiskeliga anordningar med 
dubbla väggar för att man skall kunna 
grädda sockerkaka på kokplattor. 

Det finns på det hela taget förflirligt myc-
ket om man lyfter näsan från skrivbordet 
och går ut i köket. Den utflykten kan vara 
väl värd mödan även om den inte slutar 
med en lukullisk måltid utan med en teori. 

Distinktiva drag 

De distinktiva dragen är av tre slag, dels 
en ytterligare specificering av de två di-
mensionerna i uppställningen på s. 23: 
metoden eller det åsyftade resultatet; dels 
en specificering av råvaran. De står inom 
olika slag av parenteser enligt följande: 
(metod), [åsyftat resultat]. /råvara/. 

Grädda faller under alla tre metoderna 
och har fått en egen rubrik. 

koka (i vätska) (ovanpå 
spisen) 

förvälla (kort tid) [göra mjukt 
el. ta bort gift] 
/grönsaker, svamp! 

blanchera (kort tid) [ta bort 
dålig smak] /inälvor/ 

sjuda (svag värme) 
puttra (svag värme, men 

starkare än sjuda) 
ångkoka (ånga, direkt kontakt) 
vattenbad (ånga el. kokande 

vatten, indirekt 
kontakt) 
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tryckkoka 	(tryck> 	 Grädda 	(ge brynt yta och torr, 
pochera 	lägg/ 	 fast konsistens) 
fritera. 	 /bakverk i vid bemär- 
frityrkoka 	(i olja) /doppad i smet! 	 kelse (innehåller 
flottyrkoka (i olja> /smet el. deg! 	 mjöl)l 

Skira 	[smälta] !fett/ 

Steka (i fett) (ovanpå 
spisen) 

bryna [ge brynt yta] 
bräcka [ge brynt yta] [hetta 

upp] !(rökt) kött el. 
dyl./ lej rått! 

fräsa [ta bort vätska] 
bräsera [göra genomstekt] 

lredan brynt/ 
Baka (i ugn el. över öppen 

eld el. glöd el. i 
annan direkt kontakt 
med värmekällan) 

ugnskoka inga speciella drag, 
skiljer sig med 
avseende på 

ugnsbaka råvara men 
med stor överlappning; 
skillnader brynt - 

ugnssteka icke-brynt beror på 
råvaran, ej på metoden 

gratinera [ge brynt yta] ltäckt 
av sås el. stuvning! 

griljera [ge brynt yta] !kött 
el. dyl.! /ytan panerad 
e. d.l /ej rått! 

grilla (stark strålvärme) 
halstra (stark strålvärme) 

(halster> 
rosta (stark strålvärme) 

/bröd, kastanjer/ 
glödsteka (stark strålvärme) 

/potatis el. fisk el. 
kastanjer! 

steka (stark strålvärme) 
(ev. i folie) !äpplen! 

baka (stark strålvärme) 
(ev. i folie) 
!potatis el. leverpastej! 
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Svenska matlagningstermer i och på spisen 

METOD 

\ 
RESUL 
lAT 

KOKA 
(i vätska) 
(ovanpå 
spisen) 

STEKA 
(j fett) 
(ovanpå 
spisen) 

(i ugn) 
BAKA 

(öppen eld 
el. glöd 
el. annan 
direkt kontakt 
med värmekällan) 

KOKT koka ugnskoka 
förvälla ugnsbaka 
blanchera 
sjuda puttra 
ångkoka bräsera 
koka i 
vattenbad 
tryckkoka 
(pochera 
/ägg!) 

STEKT fritera steka ugnssteka 	 halstra 
frityrkoka grilla 
flottyrkoka 

bryna gratinera 	 glödsteka 
bräcka griljera 
fräsa 

(rosta /bröd/) 	 rosta /bröd/ 
(steka /äpplen/) 

BAKAT grädda grädda grädda 
baka /potatis/ 
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Catharina 	Språk i Norden 1976 
Gränbaum 

Årets volym av de nordiska språknämndernas gemensamma 
årsskrift Språk i Norden anmäls här av fil, mag. Catharina 
Grunbaum vid Svenska Språknämnden. Boken ingår som nr 
58 i nämndens skriftserie. 144 s. Ca-pris 17:65 inki. moms. 
Den kan köpas direkt hos Svenska språknämnden. 

Språk i Norden 1976 har som huvudinne-
håll en artikel om möjligheterna och svå-
righeterna att genomföra en gemensam 
nordisk rättstavning. Dessutom presente-
ras de viktigaste organen för finländsk 
språkforskning och språkvård. Som van-
ligt innehåller årsskriften redogörelser för 
de olika nordiska språknämndernas verk-
samhet och för det nordiska språkliga 
samarbetet samt resonerande bibliografier 
över ny nordisk litteratur av intresse för 
språkvården och listor över nya ordböc-
ker och ordlistor i Norden (den bibliogra-
fiska avdelningen är f. ö. mycket omfat-
tande i årets volym). Årsskriften innehål-
er också ett register över tidigare årgång-
ar. 

Finländska språkfrågor 

För det arbete som rör språken i Finland 
har nyligen inrättats Forskningscentralen 
för de inhemska språken, dit en mängd 
olika institutioner, forskargrupper, lång-
tidsprojekt o. d. har sammanförts. Forsk-
ningscentralen presenteras av Lars 
Huldén. Centralen är en statlig institution, 
underställd undervisningsministeriet. Den 
är indelad i sex byråer med olika verksam-
hetsområden: en byrå för finska språket, 
främst riks- och skriftspråket, en namnby-
rå för olika slag av namnfrågor, däribland 
sådana som rör orter med namnet på både 
finska och svenska, ett forskningsarkiv 
för finskan och för samiskan, en byrå för 
svenska språket samt en forsknings- och 

planeringsbyrå och en förvaltningsbyrå. 1 
forskningscentralen ingår nu även de tre 
finländska språknämnderna (den finska, 
den svenska och den samiska). Forsk-
ningscentralens uppgifter blir framför allt 
att ägna sig åt de arkiv som finns, åt ord-
boksarbete o. d. och åt större projekt. 
Mindre uppgifter och avhandlingsarbete 
m. m. kommer som förut att bedrivas vid 
universiteten och vid andra vetenskapliga 
institutioner. 

År 1974 fick Finland ett samarbetsorgan 
för det tekniska terminologiarbetet: Tek-
niikan Sanatokeskus - Centralen för tek-
nisk terminologi. Dess chef Osmo Ranta 
redogör för centralen och för dess uppgif-
ter. Verksamheten, som går ut på att ska-
pa teknisk terminologi som är särskilt 
lämpad för Finlands förhållanden, avser 
både svenskan och finskan. Man har ett 
samarbetsavtal med Forskningscentralen 
för de inhemska språken och arbetar i nä-
ra kontakt med språkvårdsorganen där. 
Terminologicentralen är organiserad som 
en förening, där avlöningen av personalen 
sker genom statligt understöd medan 
själva verksamheten bekostas med avgif-
ter från betalande medlemmar från olika 
intresseområden. 

1 Sverige bildades förra året den Sverige-
finska spr)knärnnden. Den har till uppgift 
att "vårda och utveckla finska språket i 
Sverige". Åtskilliga av de företeelser som 
finns i Sverige saknar motsvarighet i Fin-
land, men det måste skapas finska ord för 
dem för de många finsktalande här i Ian- 
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det. En huvuduppgift blir därför arbetet 
med termer inom olika områden, och där-
vid skall nämnden söka åstadkomma stör-
sta möjliga samstämmighet mellan finskan 
i Finland och finskan i Sverige. Den Sven-
gefinska språknämnden presenteras utför-
ligare i Språkvård 3/ 1975. 

Nordisk rättskrivning 

År 1973 väcktes ett förslag inom Nordiska 
Rådet om att de nordiska länderna gemen-
samt borde gå in för endera av bokstäver-
na ä eller e och ö eller ø. De nordiska 
språknämnderna, som ombads att yttra 
sig i frågan, avrådde från ett mekaniskt ut-
byte från ä till x och ö till ø eller omvänt. 
Språknämndernas argumentation i frågor 
som rör samnordisk stavning har dock hit-
tills inte varit särskilt utförlig, medan det 
på politiskt håll tycks finnas tendenser till 
ett växande intresse för gemensamma 
nordiska skriftformer. Det kan därför vara 
av behovet påkallat med en mer systema-
tisk genomgång av de skillnader i skrivsätt 
som finns mellan de nordiska språken, i 
första hand danskan, norskan och sven-
skan, och av de följder för vart och ett av 
dessa språk som sammanjämkande åtgär-
der skulle innebära. En både grundlig och 
elegant sådan genomgång har Allan Kar-

ker gjort, under titeln Nordisk retskriv-

ning - den idealefordring. 

Karker presenterar några olika principer 
som i olika utsträckning skulle medföra 
gemensamma skrivsätt för de tre språken. 
Den mer moderata - den som också till-
lämpas av språknämnderna - är den att 
inga ändringar bör företas som fjärmar de 
tre språken från varandra (ett argument 
som ofta kommer i konflikt med propåer 
om ljudenlig stavning). De, som författa-
ren skriver, "revolutionära" principerna 
vore att "två slår den tredje" - dvs, att 
där två språk redan har ett gemensamt 
stavningssätt får även det tredje lov att 

anamma det - eller att man i de fall där al-
la tre språken skiljer sig åt väljer ett ge-
mensamt skrivsätt. Inget språk skall dock 
behöva införa någon stavning som strider 
mot uttalet: t. ex. motsvaras danskans och 
norskans long av svenskans hng. 

Författaren går sedan igenom en rad bok-
stäver och bokstavsförbindelser i fråga 
om vars bruk danskan, norskan och sven-
skan skiljer sig och visar vilka resultaten 
blir för de olika språken om de "revolutio-
nära" principerna följs. För svenskans del 
skulle det i somliga fall innebära en åter-
gång till tidigare skrivsätt; 1906 års stav-
ningsreform som följde ljudenlighetsprin-
cipen innebar ett avsteg från tidigare idéer 
om hänsyn till gemensamt nordiska stav-
ningsformer. Som exempel på en sådan 
återgång kan nämnas hv för v i ord som 
hvit, hvilken, hvarför, dt fört eller tt i neu-
trum av adjektiv och particip på d, t. ex. 
godt, fäd!, e för ii i t. ex. hest, hjelpa. 

Dessutom skulle svenskan ge upp stav-
ningen ck för kk, ändra dubbelsknivningen 
av konsonant till enkelskrivning i vissa 
förbindelser, t. ex. framför annan konso-
nant, rasla, tjokna, och i en del småord, 
t. ex. at, til, skal, ändra enkelskrivningen 
till dubbelskrivning i t. ex. mann, venn 

(vän), mann. 

Skrivtecknen x och ä, ø och ö bör behål-
las. Visserligen står här danskan och nor-
skan mot svenskan (isländskan har ö och 
- om än med ett annat uttal - ), men å 
andra sidan har finskan ä - som en myc-
ket vanlig bokstav - och ö, och för de 
många tvåspråkiga finländarna skulle det 
på många sätt bli komplicerat att ha dubb-
la uppsättningar av tecken. Ett verkligt 
närmande i fråga om skrivningen av ä-lju-
det skulle det för övrigt inte bli enbart ge-
nom ett utbyte av ä mot x eller tvärtom, 
så länge fördelningen mellan xlä och e är 
så olika i de olika språken, där e i norskan 
och danskan ofta motsvaras av ä i sven-
skan. Överensstämmelse skulle det där- 
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emot bli om den norska stavningsprinci-
pen tillämpades, där x betecknar långt ä-
ljud samt omljud till å, medan e betecknar 
kort ä-ljud. 1 svenskan skulle det 1 så fall 
skrivas där, färre, hest, venta. 

Det av de tre språken som oftast har en 
skrivform gemensam med någotdera av de 
andra två är det norska bokmålet. Det är 
det språk som skulle drabbas minst av 
ändringar vid en samnordisk stavningsre-
form. (Ett undantag utgör visserligen de 
främmande orden, där norskan tillämpar 
en mer ljudenlig stavning, medan danskan 
och svenskan i större utsträckning behål-
ler det ursprungliga skrivsättet. Frågan 
om skrivning av främmande ord lämnar 
författaren dock därhän med motivering-
en att den kräver en särskild utredning.) 

Med de olika avfattningarna av arbetsord-
ningen för Nordiska Rådet och med några 
korta skönlitterära avsnitt som underlag 
har Allan Karker räknat ut hur omfattan-
de ingreppen skulle komma att bli för vart 
och ett av de tre språken: för svenskan 
skulle det röra sig om genomsnittligt 19 
ändringar per 100 löpande ord, för dan-
skan 13 och för norskan 3. 

Som en illustration till en genomförd stav-
ningsreform presenterar författaren slutli-
gen de skönlitterära textavsnitten där 
stavningen ändrats. Den svenska texten 
är ett avsnitt ur Pär Lagerkvists "Ahasve-
rus död". Det är en märklig upplevelse att 
läsa en sammanhängande text med den 
samnordiska stavningen konsekvent ge-
nomförd ( - dock inte märkligare än den 
man kan känna inför Pär Lagerkvists egna 
programtexter med ljudenlig stavning). 
Här följer ett par rader: 

"Han såg inte upp, tyktes inte merka at 
någon satt sig bredvid honom. Fremlingen 
låtsades inte heller om honom, bara sneg-
lade något åt hans håll. Hans ansikte med 
den hvassa, rödaktiga skeggstubben ok 

den hopbitna munnen var knotigt ok in-
stengt, slepte ingen inpå sig." 

Svårigheterna att vänja sig vid ett nytt 
skrivsätt lär emellertid vara ännu större 
för de skrivande än för de läsande. Men 
vad som ytterligare talar mot en samnor-
disk stavningsreform är att litteratur, ord-
böcker, uppslagsböcker, alla slag av regis-
ter, förteckningar med namn av olika slag 
m. m. kommer att bli föråldrade och där-
till under en längre tid hopplöst tilltrassla-
de för brukarna. Inget land lär heller vara 
villigt att självt göra ett sådant - även 
ekonomiskt sett - betungande offer i 
nordismens anda, även om man, som för-
fattaren påpekar, finner ändringar i grann-
språken utomordentligt tilltalande. 

Allan Karkers utkast till program för en 
samnordisk stavningsreform är med andra 
ord en hypotetisk konstruktion som inte 
går att tillämpa i verkligheten - vilket för-
fattaren själv också påpekar. Men som 
hypotes är framställningen intressant, och 
den utgör ett konkret underlag för tänkba-
ra diskussioner om möjligheter och hinder 
för en gemensam nordisk rättstavning. 
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Bertil 	 just, juste eller schysst? 
Molde 

"En mycket artig hovmästare ledde oss till ett fönsterbord. 

Så långt var allt schysst." Barbro Alving (Bang) i Vecko-Jour-

nalen 1970, nr 30. 

Adjektivet just har använts i svenskan än-
da sedan början av 1600-talet. (Ordet an-
vänds också som adverb, t. ex. "uppträda 
just", men för enkelhetens skull kallas 
detta ord just här "adjektivet just".) Det 

äldsta belägget på detta adjektiv i Svenska 
Akademiens ordbok (SAOB) är från 1626, 

då i formen just. Annars var tidigare for-

men juste vanlig, och den förekommer 
stundom fortfarande, men den upptas inte 
i Svenska Akademiens ordlista, som alltså 
anför enbart formen just. Ordet betyder 
"korrekt, riktig; oklanderlig, som sig bör; 
hederlig" o. d. Det är ett lånord från 
franskans juste. Detta ord (använt som 
adjektiv och adverb) går tillbaka på det la-
tinska adjektivet justus med betydelser 
som "rätt, rättvis, riktig, hederlig" o. d. 
Det latinska ordet är avlett av substanti-
vet jus (gen. juris) "rätt, stadga, förord-
ning", grundordet för ord som juridisk, ju-

ridik, jurist. 

Adverbet just ("precis, alldeles" m. m.) 
har också använts i svenskan sedan bör-
jan av 1600-talet. Det är ett ord som kan 
sägas ha samma ursprung som adjektivet. 
Det stammar nämligen från franskansjus-

te använt som adverb. 

De båda nära. samhöriga orden just har 

emellertid i svenskan fått olika uttal. Ad-
verbet - förmedlat till svenskan via tys-
kan - har såvitt man nu kan bedöma all-
tid uttalats som det stavas, dvs. rimmande 

på lust, kust, dust osv. Adjektivet - som 
troligen lånats in direkt från franskan - 
tycks nästan alltid ha haft ett mer eller 
mindre franskt uttal, dvs. "sjyst". Det är 
det enda uttal som ges i Svenska Akade- 

miens ordbok, i Akademiens ordlista och i 
andra ordlistor och ordböcker. 136 uppla-
gan av Östergren-Dahlstedt Våra vanligas-
te främmande ord (1976) sägs det t. o. m. 
uttryckligen att uttal med sj-ljud plus 
u-ljud är "uttalsfel". 1 SAOB återges en 
uppgift från tidskriften De svenska lands-
målen 1912 att ordet bland hantverkare ut-
talades "sjust" eller "just". Det senare 
uttalet - alltså samma uttal som används 
för adverbet just - tycks alltid ha varit 
ovanligt, och man hör det mycket sällan 
numera. Däremot förekommer uttalet 
"sjust" inte så sällan, vilket naturligtvis 
är anledningen till att detta uttal särskilt 
nämns (men som fel) hos Östergren-Dahl-
stedt. 

Adjektivet just har alltså använts i svens-
kan i ungefär 350 år, men det betraktades 
tydligen länge som ett mindre vanligt 
främmande ord. Det finns inte med i de 
allmänna ordböckerna över svenskan från 
1800-talet (Dalins från 1850-talet och 
Sundéns från 1890-talet), och i Svenska 
Akademiens ordlista kom det inte in förr-
än i den åttonde upplagan 1923. Numera 
är ordet ganska vanligt, men det torde för 
de flesta ha en mer eller mindre utpräglat 
vardaglig klang. Det kan också förefalla 
som om det vore vanligare i tal än i skrift, 
och också vanligare i vardagligt eller tal-
språksimiterande skriftspråk än i normalt 
skriftspråk. 

Om det är riktigt att adjektivetjust är van-
ligare i tal än i skrift, kan detta bero på or-
dets skrivna form. Adverbet just är oer-
hört mycket vanligare i både tal och skrift 
än adjektivet. En som ser skriftformen 
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just torde därför i regel vara inställd på att 
det är fråga om adverbet, inte adjektivet. 
Och av liknande skäl kan många dra sig 
för att skriva adjektivetjust (kanske också 
i en böjningsform som justa). 

Bland annat för att undvika missförstånd 
skriver många juste i stället för adjektivet 
just - en form som dock aldrig har uppta-
gits i Akademiens ordlista. Men vanligare 
är i mycket ledig stil en annan skriftform, 
nämligen schysst (se t. ex. citatet i ingres-
sen till denna artikel). Detta är uppenbar-
ligen ett försök till ljudenlig stavning, men 
ett mindre lyckat försök. Att stava detta 
franska lånord med den tyska sj-ljudsstav-
ningen sch är inte särskilt lämpligt: det är 
heller inte lämpligt att mot normala 
svenska regler dubbelteckna s 1 konso-
nantförbindelsen st. 

Om adjektivet just skall ges en försvens-
kad stavning borde denna stavning lämpli-
gen vara sjyst. Finns det då någon anled-
ning att införa en sådan försvenskad stav-
ning? 

Sedan mycket lång tid tillbaka har i svens-
kan lånord från olika håll (särskilt från 
franskan och engelskan) i stavningen an-
passats till svenskan. Gamla välbekanta 
exempel är ord som sås (fra. sauce), sky 

(fra. jus), löjtnant (fra. lieutenant), följe-

tong (fra. feuilleton), biff  (eng. beef), kex 

(eng. cakes),pläd (eng. plaid). 

Sådan "försvenskning" av lånord har vis-
serligen blivit mindre vanlig under 1900-
talet - vilket har många orsaker, bl. a. 
den ökade kunskapen i engelska. Men det 
finns en del moderna exempel också, 
t.ex. tejp (eng. tape) och sprej (eng. 
spray). Det är inget tvivel om att åtskilliga 
lånord har kommit att bli värdefulla och 
livskraftiga delar av det svenska ordförrå-
det tack vare att de har fått en för svenska 
språkbrukare hanterligare stavning. 

Adjektivet just har visat sig vara svårhan-
terligt för många, dels genom att stavning- 
en har vållat problem, dels genom uttalet, 
dels och inte minst genom sammanfallet 
med det andra ordet (adverbet) just. Om 
man vill göra adjektivet just användbart 
för alla behov som kan finnas att använda 
det såväl i tal som i skrift, så behövs en 
förändrad stavning. Och denna stavning 
bör då vara sjyst - och motsatsordet bör 
stavas osjyst. Det är inget fel på den for-
men, även om den kanske för en del kan 
te sig "slarvig" eller "slangartad" eller 
dylikt. Börjar man använda den konse-
kvent och tar med den i auktoritativa ord-
böcker och ordlistor, så behöver det inte 
ta lång tid innan sjyst har accepterats som 
ett normalt ord. Det är just sjyst som är 
den bästa formen! 

Justera 

Verbet justera är naturligtvis besläktat 
med adverbet just (sjyst). Det har liksom 
detta adverb använts i svenskan sedan 
början av 1600-talet. Det betyder "rätta, 
korrigera" o. d. och har dessutom ett par 
speciella användningar i samband med 
"justering" av mått och av protokoll. 
Skall man då införa en stavning "sjyste-
ra" av detta verb också - för konsekven-
sens skull? Det finns det ingen som helst 
anledning till. Orden är visserligen nära 
besläktade med varandra, men för normal 
nutida språkkänsla är det inte något starkt 
samband mellan dem. 

Det är emellertid också så att verbetjuste-
ra används i en starkt avvikande betydel-
se, en betydelse som förbryllar många. 
Det är den betydelse som ordet har fram-
för allt i sportspråk, nämligen "(avsiktligt 
1. oavsiktligt) under fotboll, bandy, ishoc-
key o. d. tillfoga (spelare) kroppsskada; i 
pass. med intr. bet.: erhålla kroppsskada 
på nämnt sätt" (SAOB, J 299, 1934). Här 
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rör det sig om ett slags ironisk användning 
av justera i betydelsen "korrigera, rätta 
till''. Den som "justerar" en motspelare 
kan tycka att han därigenom "rättar till" 
ett missförhållande, dvs, det förhållandet 
att motspelaren kanske är bättre eller dy-
likt. En sådan "justering" beror ofta på 
ojust (osjyst) spel. 1 den här betydelsen 

hos justera kan man mycket väl tänka sig 
stavningen sjvstera. Den stavningen gör 
att ordet skils från justera i vanlig använd-
ning, att man får klart besked om uttalet 
och att orden sjyst, osJvst och sjvstera 

som alla används mycket i sportspråk får 
gemensam stavning. 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har 
frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok; SAOL = Svenska 
Akademiens ordlista, tionde upplagan, om inget annat an-
ges). 

Återbäring - prisledare 

Konsumentombudsmannen (KO) begär 
ibland att Svenska språknämnden skall 
yttra sig om betydelsen och användningen 
av olika svenska ord. 1 april 1976 fick 
nämnden följande begäran från KO: "1 
ärenden hos KO enligt lagen (1970: 412) 
om otillbörlig marknadsföring har fråga 
uppkommit om innebörden av dels ordet 
'återbäring' dels ordet 'prisledare'. 
KO anhåller om Svenska Språknämndens 
yttrande i ärendena." Nämndens svar 
(den 20maj1976) hade följande lydelse: 

"Återbäring 
Ordet återbäring har enligt de upplysning-
ar vi inhämtat från redaktionen för Svens-
ka Akademiens Ordbok i Lund använts i 
svenskan åtminstone sedan senare hälften 
av 1700-talet. 1 äldre tid tycks ordet ofta 
ha använts liktydigt med "återlämnande" 
(av egendom o. d.), liksom verbet c)terbä-

ra bl. a. i juridiskt språk användes i bety-
delsen "återställa, lämna tillbaka" (denna 

betydelse ges t. ex. i Dalins Ordbok öfver 
svenska språket från 1850-talet). 

1 varje fall sedan slutet av 1800-talet har 
återbäring särskilt använts om olika slag 
av återbetalningar, såsom följande exem-
pel ur samlingarna hos Svenska Akade-
miens ordbok kan visa: 

All skyldighet för kanalbolaget till återbäring 
förfaller, då ej derom väckes anspråk inom sex 
månader efter afgiftens erläggande. Svensk 
Författningssamting 1893, nr 110, s. IS. 

För de lyftade statsmedlens återbäring, i fall 
mot kontraktet brytes, skal! ställas . . . säker-
het. Svensk Författningssamling 1912, nr 423, 
s. 1092. 

Icke blott talan om utbekommande af arren-
deafgift utan äfven talan om återbäring af arren-
deafgift, som arrendator förpliktats utgifva, an-
hängiggöres vid detta forum. Kallenberg, 
Svensk civilprocessrätt, s. 470 (1918). 

Däremot bör 275 000 kronor till återbäring av 
inkomstskatt åt Nobelstiftelsen vara försvunna 
från utgiftssidan ett kommande år. Wigforss, 
Hur en svensk riksbudget blir till, s. 30(1927). 
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Medlem (av konsumtionsförening) 
äger ej utfå någon del av återbäringen kontant, 
förrän han äger minst 50 kronor på sitt insats-
konto. Handel och industri ... utg. av Belfrage 
och Hörlin, s. 950 (1927). 

Visar skattskyldig, att bensin . . . till annan le-
vererats, . . . äger Kungl. Maj:t ... bestämma, 
att skattskyldigheten skall åligga köpare, eller 

medgiva befrielse från eller återbäring av 
skatten. Svensk Författningssamling 1932, s. 
135. 

Bolagsordning för försäkringsaktiebolag skall 
angiva ... För livförsäkring skola grunder upp-
rättas beträffande 1. beräkning av försakrings-
premier ... 7. återbäring till försäkringstagar-
na. Svensk författningssamling 1948, s. 760. 

Prisnedsättningar till följd av borttagen återbä-
ring är bara en utväg till prisreducering. På vis-
sa platser har man gått in för successiva pris-
nedsättningar med bibehållen återbäring, på 
andra åter har man infört systemet med bortta-
gen återbäring endast på en del varor. Lunds 
Dagblad 1958. nr 3. s. 1(0. 5. 6). 

Besked om skatteåterbäring får inte lämnas ut i 
förväg. Uppgifter om återbäring på skatten kan 
inte anses vara tillgängliga för envar innan ar-
betet med att upprätta en färdig debiteringslista 
gjorts klar, heter det i ett uttalande från rege-
ringsrätten. DN (A) 1963, nr 326, s. 8. 

Ordet återbäring behandlas i flera upp-

slagsverk av olika slag, t. ex. i Rupert Bei-

jes Svenskt Banklexikon (1942) och i and-

ra upplagan av Svensk Uppslagsbok. 1 det 

förstnämnda verket definieras återbäring 

på följande sätt: 

1) rabatt, som beviljas en köpare, vanligen då 
dennes inköp under en viss bestämd tidsperiod 
överskridit ett angivet belopp. Å., som ibland 
utgår in natura, brukar beräknas i procent på 
inköpssumman och utbetalas helårsvis. Å. be-
nämnes även bonus. 2) En särskild form av å, 
utgör den restitution av viss del av forsakrings-
premie, som tillämpas av försäkringsbolag, då 
försäkringspremiens storlek icke exakt kunnat 
beräknas på förhand utan ett överskott därige-
nom uppstått. 

Som framgår av de exempel på använd- 

ningen av ordet återbäring som här har gi-

vits, har detta ord i 1900-talets svenska en 

vidare innebörd och användning än den 

som är känd från kooperationen. Återbä-

ring kan -. ehuru numera inte så ofta - 

förekomma också inom andra former av 

handel än den kooperativa (jfr citaten från 

Svenskt Banklexikon och från Lunds Dag-

blad 1958). Ordet har också en speciell 

och bl. a. i lagtext förekommande använd-

ning i fråga om försäkringsrörelse. Dess- 

utom används ordet i allmänt språkbruk i 

fråga om återbetalningar av annat slag, 

kanske särskilt om återbetalning (restitu-

tion) av skatt (jfr exemplen från Wigforss 

1927 och DN 1963). 

Utöver här diskuterade användningar av 

ordet återbäring bör nämnas den som 

förekommer i det material som KO fogat 

till sin skrivelse till Svenska språknämn-

den. Ett typiskt exempel finns i en She!!-

annons från SSD 28/ 1  1976: 

Nu återbäring inte bara på Shell Villaolja utan 
också på Shell värmeservice. Du får 29 Shel-
ling Banco återbäring på service och material. 
All återbäring dras direkt på fakturan. 

Denna användning av ordet återbäring 

skiljer sig i ett väsentligt avseende från de 

ovan exemplifierade och diskuterade, 

nämligen därigenom att återbäring i 

Shell-annonsen inte (som i de andra fal-

len) är en viss summa pengar som betalas 

tillbaka vid en senare tidpunkt än den då 

köpet sker eller avtalet träffas. Den för de 

övriga diskuterade användningarna av or-

det återbäring gemensamma betydelsen 

kan sägas vara "återbetalning" (av en 

mindre eller större del av ett tidigare er-

lagt belopp). 1 Shell-fallet är det däremot 

icke fråga om någon återbetalning - nå- 

gon betalning har över huvud taget inte 

skett då "återbäringen" inte betalas till-

baka men dras av. Detta bruk av ordet 

återbäring synes oss strida mot gängse 

svenskt språkbruk (jfr exemplen ovan). 

Det finns ju för denna form av prisreduk- 

tion ett vedertaget och i alla andra sam-

manhang normalt använt ord, nämligen 
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rabatt, ett ord som vid behov kan kom-

pletteras med förleder som kontant-, kas-
sa-, färinc)ns- e. d. 

Vi anser att ordet )terbäring kan använ-

das inom marknadsföring liksom i gängse 

språkbruk så snart det är fråga om återbe-

talning av en del av tidigare erlagda likvi-

der av olika slag. Ordet bör enligt vår me-

ning varken inom marknadsföring eller i 

andra sammanhang nyttjas som liktydigt 

med rabatt. Återhiiring bör alltså fortfa-

rande brukas endast när det är fråga om 

en återbetalning som sker en viss tid efter 

det att den ursprungliga betalningen har 

skett. Någon bestämd tidsgräns torde det 

däremot vara omöjligt att ange. Om t. ex. 

ett företag vill betala tillbaka en viss del 

av ett belopp som en viss kund har erlagt 

för en vara eller en tjänst under ett visst 

antal månader, kan ordet c)terhiiring vara 

det lämpliga. 

Vi vill också tillägga att ordet )terbäring 

inom den nyss angivna betydelseramen 

sedan länge i svenskan har flera olika an-

vändningar i allmänt språkbruk och i skil-

da fackspråkliga sammanhang jfr exem-

pelsamlingen ovan). Det kan och bör där-

för inte reserveras enbart för den form för 

återbetalning som tillämpas inom koope-

rationen. Ordet (terhäring tillhör det all-

männa svenska ordförrådet, och en viss 

språkbrukare eller grupp av språkbrukare 

kan inte göra anspråk på något slags en-

samrätt till det. 

Prisledare 

Ordet prisledare är relativt nytt i sven-

skan. Det upptas inte i Svenska Akademi-

ens ordbok, där det avsnitt som behandlar 

pi-is med sammansättningar är tryckt 

1954. Ordet upptas inte heller i tionde 

upplagan (1973) av Svenska Akademiens 

ordlista. Språknämnden har tre belägg på 

ordet i sina samlingar: 

Detta oerhört viktiga prisbeslut tillkommer inte 
som resultat av konkurrensen på en fri mark-
nad. Några ståldirektörer är helt ensamma om 
att dra i trådarna. Det är ett typiskt fall av s. k. 
administrativ prissättning, som nu är så vanlig 1 
branscher vilka domineras av några storföre-
tag. Ett av dem, ofta det största fungerar som 
prisledare och sedan följer de andra snällt och 
villigt efter. (Stockholms-Tidningen 17/4  1962, 
s. 2, sp. 2) 

Andra bolag väntas följa efter. Internationellt 
anses Esso (Standard 011 of New Jersey) vara 
prisledaren. 1 Sverige är det emellertid OK (ko-
operativa Oljekonsumenterna) och Johnson-
koncernens Nynäs Petroleum som dominerar 
marknaden då det gäller import av eldningsol-
jor till den tunga industrin och ångkraftverken. 
(Veckans affärer 1970, nr 29,s.29. sp. 1,27/8). 

De oljeproducerande länderna har bidragit till 
att priserna pressas upp, säger man på OK, 
som oftast fungerar som prisledare. (SvD 12/7  
1972, s. 16). 

1 dessa tre fall synes ordet prisledare ha 

betydelsen "den eller det som styr pri-

ser(na)". Denna betydelse är dock inte 

självklar. Verbet leda kan ju också betyda 

"vara främst, ligga först, visa det bästa re-

sultatet" och bildligt "intaga främsta rum-

met, vara bäst ställd" o. d. (jfr Svenska 

Akademiens ordbok, leda, v.2  5 a, b). Om 
prisledare skulle anslutas till denna bety-

delse (dessa betydelser) hos verbet leda, 
skulle det få innebörden "den eller det 

som intar främsta rummet när det gäller 

priser(na)", vilket dock är åtminstone 

dubbeltydigt. Det skulle kunna innebära 

dels "den eller det som tar ut de högsta 

priserna", dels "den eller det som ligger 

bäst till i fråga om priser(na)''. Den första 

av dessa betydelser torde inte ligga sär-

skilt nära till hands för en som möter or-

det. Däremot ter den andra sig rimlig, lika 

rimlig som den betydelse ("den eller det 

som styr priserna'') som ordet har i de tre 

ovan anförda exemplen. Vad som bestäm-

mer den vanlige språkbrukarens tolkning 
av ordet prisledare är snarast det sam-

manhang som ordet uppträder i. 
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Betydelsen "den eller det som styr priser-
na", alltså den betydelse som är styrkt i 
det material som har varit tillgängligt för 
oss, kan knappast fixeras närmare rent ge-
nerellt. Hur priser styrs eller leds bestäms 
inte av ordet prisledare eller av andra ord. 

Och ordet prisledare säger heller ingen-
ting om någon viss storlek på priset eller 
priserna. Ordet måste förekomma i ett 
sammanhang och förbindas med en viss 
verklighet för att kunna tolkas helt. 1 or-
det torde dock ligga en viss biton av att 
det är någon annan eller några andra som 
"leds" av den som kallas "prisledare", 
någon eller några som anser det lämpligt 
eller nödvändigt att följa denna "ledare". 
Det förefaller oss rimligt att antaga att det 
"prisledande" företaget har en viss, rela-
tivt betydande storlek och kan göra sig 
gällande på en stor del av den svenska 
marknaden, om konkurrerande företag 
skall anse det mödan värt att ta hänsyn till 
företagets prissättning. 

Det bör också nämnas att ordet prisledare 

inte är enbart svenskt. Det förekommer 

också i både danskan och norskan i for-
men pris/eder, i danskan omväxlande med 
det 1 ikbetydande pris fører. Ordet pris/e-

der upptas t. ex. i det danska verket 
"Børsens okonomiske leksikon" (1974) 
med följande förklaring: "når markedspri-
sen for en vare bestemmes af en bestemt 
producent (som regel den storste), og de 
ovrige udbydere sdvanligvis tilpasser 
deres priser hertil, taler man om prisleder-
skab eller prisførerskab. Den pris, der be-
stemmes på denne måde, må antages at 
ligge hojere, end hvis der havde hersket 

fu/dkominen konkurrence. 

Ordet prisledare synes oss kunna använ-
das inom marknadsföring och i allmänt 
språkbruk i den betydelse som här särskilt 
har diskuterats, förutsatt naturiigtvis att 
denna användning i varje enskilt fall har 
täckning i verkligheten. Ordet är i och för 
sig invändningsfritt, och det ter sig orim-
ligt att bannlysa det inom handel o.d. Att 
ordet eventuellt kan missbrukas - något 
som gäller mängder av ord - är en helt an-
nan sak." 
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