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Språkvården och massmedierna - 
en konferens 

Arbetsgruppen för språkvårdssamverkan 

anordnade den 15 november 1978 en kon-

ferens där massmedierna och deras språk 

stod i blickpunkten. Till konferensen hade 

inbjudits representanter för pressen, bok-

förlagen, radion och televisionen. Denna 

konferens hade samma rubrik, "Språk-

vård - rådgivning, normering, påver-

kan", som den konferens som arbetsgrup-

pen ordnade i mars 1978 och som referera-

des i Språkvård 3/1978. 

Arbetsgruppen för språkvårdssamverkan 

består av en representant för Svenska 

språknämnden (professor Sture Allén, 

ordförande), en för Tekniska nomenkla-

turcentralen, TNC (direktör Lars Algots-

son, sekreterare), en för SIS - Standardi-

seringskommissionen i Sverige (direktör 

Herman Sköldebrand) och en för Svenska 

Akademien (professor Carl Ivar Ståhle). 

De viktigaste föredragen och diskussions-

inledningarna vid konferensen bildar hu-

vudinnehållet av detta nummer av Språk-

vård. Som inledning kommer Carl Ivar 

Ståhles redogörelse för Svenska Akade-

miens språkvärdande verksamhet. Däref-

ter följer de fem inledningsanförandena 

till den diskussion med rubriken ''Effekti- 

vare samverkan?" som avslutade konfe-

rensen. Först kommer då två inlägg från 

chefredaktörerna Gunnar Fredriksson, 

Aftonbladet, och Bo Strömstedt, Expres-

sen. Nästa artikel är det anförande som 

hölls av rektorn för Journalisthögskolan i 

Göteborg, docent Lars Alfvegren, varef-

ter följer en diskussion om språket i radio 

och TV av programdirektör Håkan Uns-

gaard. Till sist skriver förlagschefen Gös-

ta Åberg, Bokförlaget Prisma, om förlags-

mannens syn på språk och språkbehand-

ling. 

Utöver vad som här publiceras gavs vid 

konferensen korta presentationer av 

språknämndens verksamhet (av Bertil 

Molde), av Tekniska nomenklaturcentra-

len (av Lars Algotsson) och av 515 (av 

Carl Johan Carlberg), och därvid ägnades 

särskild uppmärksamhet åt dessa institu-

tioners möjlighet att stå massmediernas 

folk till tjänst i språk- och termfrågor. 

Konferensens arrangörer har ansett att 

föredragen har ett så allmänt intresse att 

de bör publiceras i Språkvård. Redaktio-

nen hoppas att läsarna delar denna upp-

fattning. 
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Carl Ivar 	Om Svenska Akademiens språk- 
Si/ihle 

vardande verksamhet 

När Gustav 111 är 1786 stiftade Svenska 
Akademien var syftet främst nationellt 
och litterärt. För sjuttonhundratalets Eu-
ropa spelade svenskspråkig vitterhet - till 
skillnad från svensk naturvetenskap - 
ingen som helst roll. Det var inte tillfreds-
ställande för en monark som ville betrak-
tas och hyllas som den tredje Gustav, ef-
terföljare till befriaren Gustav Vasa och 
hjältekonungen Gustav Il Adolf, som en 
gång fört Sverige till stormaktsställning. 
Politiskt var den rollen slutspelad, men 
den kunde vinnas på ett annat område, 
och kungen såg sig i andanom som den 
tredje store i en annan konstellation: 
Augustus, den latinska guldålderns be-
skyddare, Ludvig, den fransk-klassiska 
epokens, och Gustav, i vars hägn den 
svenska, den gustavianska vitterheten 
skulle väcka den litterära världens häpnad 
och beundran. Han bör ha nickat nådigt 
bifall åt sekreterarens ord på högtidssam-
mankomsten den 20 dec. 1786: "Måtte 
svenska språket och svenska vitterheten, 
under det hägn de nu äga, med lika skynd-
sam fart, som svenska krigsäran under 
Gustaf Adolph, uppnå deras höjd". 

Franskan dominerande Europa, både som 
högre umgängesspråk och som litteratur-
språk, och det hade vunnit sin rang genom 
bl. a. Franska Akademien. stiftad 1635. 

Det blev självfallet denna som togs till fö-
rebild för den svenska. Man kan jämföra 
formuleringarna av de båda akademiernas 
huvuduppgifter: 

Franska Akademien 1635: "La principale 
fonction de l'Académie sera de travailler 

avec tout le soin et toute la diligence pos-
sible å donner des rgles certaines ä notre 
langue et ä la rendre pure, é!oquente et 
capable de traiter les arts et les 
sciences . 

Svenska Akademien 1786: "Academiens 
yppersta och angelägnaste göromål är, att 
arbeta uppå Svenska Språkets renhet, 
styrka och höghet, så uti Vettenskaper, 
som serdeles i anseende til Skaldekonsten 
och Vältaligheten . 

Mycket är gemensamt: språkets renhet är 
ett självfallet mål för en nationell språk-
akademi och hade i Sverige ända sedan re-
formationstiden stått i första rummet för 
den språkvård som förekommit. Egenska-
pen "höghet" nämns inte uttryckligen i de 
franska stadgarna men är given i samfund 
som har éloquence, vältalighet - élogen 
och äreminnet - som en av sina viktigaste 
uppgifter, och det var de höga genrerna, 
épopéen, tragedien, odet, som enligt ti-
dens värderingar skulle kunna föra in 
svenskan i de europeiska litteratursprå-
kens krets. 

Det intressantaste ordet är "styrka", som 
ger den svenska programförklaringen en 
annan klang än den franska, i vilken man 
på sin höjd i" capable" kan läsa in en 
motsvarighet, om än mycket blygsam. 
Värderingsorden "stark" och "styrka" 
om tanke och språk tycks under sjutton-
hundratalet ha varit vanligare än både förr 
och senare. Det finns skäl att misstänka 
att dessa gamla svenska ord liksom så 
många andra under denna tid påverkats av 
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de franska motsvarigheterna; man kan 
jämföra Franska Akademiens Diction-
naire "on dit figurement Une expression 

.forte, pour dire, Une expression significa-
tive et énergique" med t. ex. "styrkan 
och energien af det Bibliska talesättet" 
(instruktion för Bibelkommittén 1773 
§ 2:2); det "starka" språket är innehålls-
mättat, koncentrerat, uttrycksfullt. 

Men "styrka" kan i sådana sammanhang 
också ha en laddning av annat slag, redan 
antydd, den som kungen i sitt tal till aka-
demien 1786 ger sina ord om Axel von 
Fersen, vilken som lantmarskalk "med en 
så segrande styrka ("force victorieuse" 
den för Europa avsedda versionen) låtit 
höra sin röst" Det är då gärna samordnat 
med "manlighet", och man känner en 
pust "af denna luft och styrka", som en-
ligt Gyllenborg, den unga akademiens 
äldste skald, "de forne göter ammat opp" 
och som nu äter skall erövra Europa; i den 
första av akademien belönade skriften, 
Gustav 11I:s äreminne över f'ältmarskal-
ken Lennart Torstensson, hör man också 
omisskännligt författarens strävan att låta 
sina ord bäras av samma "segrande styr-
ka" som den lovprisades vapen. 

Franska Akademiens stadgar anger 
mediet, "donner des rgles certaines ä 
notre language" före målet, "la rendre 
pure ....., medan de svenska går rakt på: 
"Svenska Språkets renhet ..... 1 sitt häls-
ningstal till akademien väver Gustav 111 
samman vision och förverkligande: 

"Men, utan Språkets namnkunnighet i 
främmande Länder, blifver deras ära, som 
i Vitterhet det odla, ej kunnig; och utan 
dess stadgande med säkra Lagar, blir dess 
namnkunnighet omöjlig; ty utan stora 
Skribenter blir ej Språket kändi, och utan 
säkra reglor, kan ej ett Språk väl skrif-
vas 

Den bistra verkligheten var att svenskan 
ännu inte fyllde det grundläggande kravet 
för ett litteraturspråk, nämligen att i likhet 
med latinet och franskan ha en fast orto-
grafi - sjuttonhundratalet hade fyllts av 
en delvis förvirrad rättstavningsdebatt. 
Men "säkra regler" gällde även ordböj-
ning, syntax och betydelser, och akade-
mien ålades också uttryckligen att författa 
en grammatik och en ordbok. Båda förut-
satte en konsekvent rättskrivning, och det 
första resultatet av akademiens språkliga 
arbete blev "Afliandling om svenska staf-
sättet" (1801), författad av Leopold och 
så genomtänkt och användbar att reglerna 
kom att tillämpas under större delen av 
1800-talet - man befriades från det 
ofruktbara stavningskäbblet och kunde 
ägna sig åt innehålls- och uttryckssidan av 
språket. Mindre betydelse fick grammati-
ken, som kom först 1836 och hunnit bli 
förekommen av en rad mer eller mindre 
utförliga skoigrammatikor - den klandra-
des dessutom för att ha visat det lediga 
umgängesspråket alltför stor uppmärk-
samhet. 

Den svåraste och viktigaste uppgiften var 
ordboken. Självklar förebild var Franska 
Akademiens Dictionnaire, som enligt 
företalet till fjärde upplagan (1762) "est 
devenu un Livre pour l'Europe". Den var 
mer än dubbelt så omfångsrik som den 
modernaste svenska (Sahlstedts från 
1773) och ägnade sig framförallt åt att ny-
ansera och exemplifiera ordens betydel-
ser. 1 Sverige hade särskilt Carl Gustaf 
Tessin intresserat sig för ordvalörer och 
betydelsenyanser, och i sitt berömda tal 
om svenska språkets rykt och uppodlande 
(1746) hävdade han t. o. m. "at inga enty-
diga ord gifvas" - en övad språkkänsla 
skiljer mellan t. ex. lysa och skina: "Lysa 
är sjelfva ljusets egenskap; skina är dess 
lånta verkan . . . Solen lyser, Månan ski-
ner". Som guvernör för den tioårige 
kronprinsen inskärpte han vikten av att 
finna "ordens wäsendteliga och rätta be- 



lydelse" (t. ex. mellan nog och fvllest: 

"En girug har aldrig nog", men "en slösa-
re har aldrig fyllest") och uppmanar ho-
nom uttryckligen att "stikta en Academie 
endast til wårt talesätts upodling" (1754). 
Man vill gärna tro att kungen hade sin 
uppfostrare i tankarna när han i stiftelse-
talet särskilt dröjde vid de höga ämbets-
männens roll i akademien: deras kall ford-
rar "en aktsamhet i tal, ett noggrant val af 
ord, som utgör den fina känslan, hvilken 
gifver hvart ord sin rätta mening och före-
skrifver den gräns, öfver hvilken de ej 
kunna föras". 

För stiftaren och hans samtid var det 
svenska kulturspråkets ordförråd ett 
system av fast avgränsade, beskrivbara 
betydelser speglande den värld som man 
nu genom upplysningen fått kunskap om 
och berikat i takt med att denna fortskred. 
De som huvudstupa kastades in i uppgif-
ten att skriva en ordbok som skulle ge 
normer inte bara för stavning och böjning 
utan också för betydelser fick snart nog 
klart för sig att den inte var lätt. Redan ur-
valet - hur skulle man ställa sig till mäng-
den av sammansättningar och avledning-
ar, främmande ord, arkaismer, dialektord, 
fackord? - vållade bekymmer som skulle 
visa sig bli bestående. Kellgren varnade 
för ett alltför finmaskigt betydelsenät och 
alltför stor njugghet mot främmande ord: 
eftersom ordboken kunde förväntas få 
stor auktoritet kunde för snålt urval bli ett 
hinder för språkets fria gång. Snart nog 
blev man också medveten om språkets 
föränderlighet; redan 1808 kunde Leopold 
konstatera att man nu hade ett annat 
språk att beskriva än tjugo är tidigare. 
Denna insikt blev under adertonhundrata-
let allt större och växte i takt med idéer-
nas, kulturklimatets och levnadsformer-
nas förändring. Ledamoten Hans Järta be-
tvivlade möjligheten att åstadkomma en 
normerande enspråkig ordbok, "minst då 
objektet är ett lefvande, föga stadgadt, 
dagligen omväxlande språk" (1835) och 

fann det viktigare att samla in den äldre 
litteraturens ordförråd och med en ordbok 
"göra förfädernas språk begripligt för det 
nya släktet samt att rikta det nya språket 
med ännu användbara, ehuru vanvårdade 
skatter, gömda i det gamla". Också de 
nyaste orden vållade bekymmer, som tyd-
ligast kan belysas med de exempel som 
Bernhard von Beskow anförde på "sådana 
främmande ord, som tillfälligtvis inkom-
ma i språket samt under någon tid allmänt 
begagnas och om vilka man på förhand 
kan bedöma, att de ej vinna stadigvarande 
burskap" - de är kommunism, socialism, 

krai'a/l, proletär (1849). Man trevade efter 
arbetsformer utan att finna någon annan 
än den ursprungliga, nämligen att fördela 
bokstäverna på akademiens ledamöter, 
vilket i förening med misströstan om att 
kunna slutföra uppdraget på det sätt stifta-
ren tänkt sig kom företaget att tidvis stan-
na av. Karakteristisk är biskop Agardhs 
reaktion på sin tilldelning: "För boksta-
ven R tackar jag. Den står så långt ned i 
alfabetet, att sannolikt akademien aldrig 

hinner dit" (1836). Men insamlingsarbetet 
fortskred, framförallt genom anlitade 
krafter utanför akademien och tack vare 
hängivna insatser av Beskow. Ett prov-
häfte kom 1870, i huvudsak författat av 
Shakespeareöversättaren C. A. Hagberg 
(död 1864), akademiledamot och profes-
sor i nordiska språk i Lund. Dess princi-
per godtogs emellertid inte av J. E. Ryd-
qvist, akademiens och tidens främste kän-
nare av svenska språkets historia, som i 
stället genomdrev en utmärkt lösning: den 
normerande uppgiften anförtroddes 
Svenska Akademiens ordlista, i vilken 
man nöjde sig med att ge besked om stav-
ning och böjning av en central del av det 
svenska ordförrdet. Den var utarbetad 
av F. A. Dahlgren under Rydqvists över-
inseende och kom ut 1874. 

För redovisning av ordens historia och be-
tydelser erbjöd nu den historiska språk-
forskningen europeiska förebilder av helt 
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annat slag än Franska Akademiens Dic-
tionnaire, nämligen utförliga historiska 
ordböcker. Den tyska hade börjat utges 
1854, den holländska 1865, den engelska 
1884, och till den anslöt sig nu Svenska 
Akademiens ordbok, vars första häfte 
kom 1893, väsentligen efter plan och för-
arbeten av Th. Wisén, Hagbergs efterträ-
dare i Lund och Rydqvists i Svenska Aka-
demien, och K. F. Söderwall, Wiséns ef-
terträdare både som professor och akade-
miledamot - det är orsaken till att Svens-
ka Akademiens ordbok från början varit 
knuten till Lund. 

Svenska Akademiens ordlista fyllde trots 
sitt ringa omfång (334 s.) ett stort behov 
och kom 1874-83 ut i fem upplagor, alla 
med den Leopoldska stavningen av 1801. 
1 den sjätte (1889) jämkades denna något 
efter de alltmer högröstade nystavarnas 
krav, och ordlistan lades genom ett kung-
ligt cirkulär samma år till grund för stav-
ningsundervisningen i skolorna. Den sjun-
de (1900) bibehöll den föregåendes stav-
sätt, och ordlistan kom med stavningsre-
formen 1906 i otakt med den av departe-
mentet föreskrivna stavningen, som bara 
delvis följdes i den åttonde (1923) men 
restlöst godtogs i den nionde (1950), var-
vid ordlistan genom kungl. brev till Skol-
överstyrelsen fick samma status som den 
tillerkänts 1889. 

Den nu gällande tionde upplagan kom 
1973 och är utarbetad av universitetslek-
tor Gösta Mattsson i Lund under samråd 
med ordbokschefen prof. Sven Ekbo och 
akademiens språkkommitté, som då be-
stod av Harry Martinson och professorer-
na H. S. Nyberg, Ture Johannisson och 
Elias Wessén, de båda sistnämnda företrä-
dare för universitet säm net nord i ska 
språk. 1 slutskedet rådde också nära sam-
arbete med dåvarande Nämnden för 
svensk språkvård, särskilt med chefen för 
dess institut, prof. Bertil Molde. 

Det är meningen att tidsavståndet till näs-
ta upplaga skall bli betydligt kortare än 
det mellan nionde och tionde, som ju var 
24 år. Man räknar med att elfte upplagan 
skall vara färdig till jubileumsåret 1986. 
Redaktör är den nu avgående chefen för 
ordboken, prof. Sven Ekbo. Arbetet har 
redan börjat och kommer att bedrivas på 
samma sätt som förut, under samråd med 
akademiens språkkommitté och Svenska 
språknämnden. 

För ordlistans historia och uppläggning i 
övrigt hänvisar jag till Ture Johannissons 
och Gösta Mattssons skrift "Svenska 
Akademiens ordlista under 100 år" (1974, 
Skrifter utg. av Svenska språknämnden 
55). Ordlistans där definierade uppgift, 
"att utgöra en grundval för ett enhetligt 
skriftspråk, ett angeläget önskemål för 
varje kulturspråk", svarar fullkomligt mot 
Gustav Ill:s motivering: "utan säkra reg-
lor kan ej ett språk väl skrifvas". Med 
ordlistan kan Svenska Akademien sägas 
ha fullgjort en del av sitt uppdrag, men så 
länge det svenska språket lever blir det 
aldrig fullbordat. Ordlistans första uppla-
ga hade omkr. 34000 uppslagsord, den se-
naste omkr. 140000. Det betyder inte att 
det svenska ordförrådet har blivit fyra 
gånger större på hundra år - ett ordförråd 
kan inte mätas eller räknas - men det är 
en illustration till att vårt samhälle under 
det senaste seklet blivit så mycket mer 
komplicerat och vår kultur så mycket in-
nehållsrikare, och att därmed också den 
läsande och skrivande delen av det svens-
ka folket - som också den blivit större - 
har ökat behov av kunskap om skriftsprå-
kets ordförråd. Ordlistan är enligt företa-
let till senaste upplagan "en fyllig exem-
pelsamling, som syftar till att förteckna ett 
i allmänt språkbruk gängse ordförråd, 
utan att därmed ange eller antyda, att ute-
lämnat stoff vore av mindre värde". Det 
är en viktig upplysning - Kellgren hade 
rätt när han befarade att akademiens auk-
toritet skulle bli hämmande därför att man 

7 



inte skulle våga använda andra ord än ord-

bokens; man hör inte sällan att ett ord för-

klaras ogiltigt med motiveringen "det står 

inte i Svenska Akademiens ordlista". Att 

detta inte kan drabba ord som löntagar-

fond, aktiesparare och tusentals andra 

som hinner att bli oumbärliga innan nästa 

upplaga lämnar trycket är självklart. Men 

det finns andra, mer tillfälliga ord som i 

sitt sammanhang kan vara utmärkta och 

kanske t. o. m. de enda rätta, fast de inte 

har ansetts tillhöra det gängse språket och 

därför inte tagits med i ordlistan: en i 

ögonblickets behov skapad sammansätt-

ning eller avledning, ett mycket speciellt, 

men i situationen nödvändigt fackord, ett 

uttrycksfullt dialektord med begränsad ut-

bredning osv. Några gränser för det 

svenska språkets förmåga att vid behov 

träda i tjänst kan inte stakas ut 	rätt är 

vad som störningsfritt tjänar en fullgod 

kommunikation. Ordlistan skall där vara 

till hjälp, inte till hinders: den ger trygghet 

för varje skrivande svensk att oklanderligt 

stava och böja ord som hör till allmän-

språket, och den ger dessutom en rad upp-

lysningar om betydelser och uttal av ord, 

då sådana kan vara till nytta. Den som går 

till ordlistan kan lita 2å att det som står 

där är användbart, det garanterar att man 

får ett innehåll framfört utan att mottaga-

ren störs av brott mot den teoretiskt ytli-

gaste och mest formella (men praktiskt 

viktiga) delen av den språkliga konventio-

nen, den som gäller stavning och ordböj-

ning. Men man skall som sagt för den 

skull inte tro att det som inte står i ordlis-

tan måste vara oanvändbart eller "fel". 

Svenska Akademiens ordbok, vars nuva-

rande chef är docent Anders Sundqvist, 

har ett helt annat omfång och syfte än ord-

listan. Den omfattar nu 27 band. Det 

första häftet kom som nämnt 1893, och 

det senaste, som slutar med ordet sluv (ett 

nu dialektalt ord som betyder 'hornslida'), 

bär tryckåret 1977. Det första häftet av 

band 28 är att vänta under 1979. Ordbo- 

ken, som bygger på mer än sju miljoner 

språkprov ur skrivna och tryckta källor, 

ger de svenska ordens historia från 1521 

(begynnelseåret för Gustav Vasas brev) 

fram till häftets tryckår. Datum för tryck-

ningeneller för avslutningen av artikelns 

redigering står angivet för varje ark. Det 

är inte oviktigt för läsaren att beakta att 

t. ex. artikeln alain är tryckt 1903 - redan 

nu har ordet ett helt annat innehåll, och 

vilket skall det ha när ordboken någon 

gång efter är 2000 börjar sin andra runda? 

För ordbokens historia, uppställning och 

användning hänvisar jag f. ö. till Sven Ek-

bos och Bengt Lomans orientering "Väg-

ledning till Svenska Akademiens ordbok" 

(1965; Skrifter utgivna av Nämnden för 

svensk språkvård 32). 

Ett nytt häfte av Svenska Akademiens 

ordbok är en viktig händelse för svensk 

humanistisk forskning. Det ger inte bara 

språkhistorikern utan också historikern 

ett ovärderligt redskap, eftersom en arti-

kel inte bara ger besked om ordet utan 

också perspektiv på det som ordet står 

för. För språkvården är den av värde bl. a. 

därför att ordlistans redaktör har tillgång 

till ordbokens rika samling av prov på nu-

tida svenskt skriftspråk i alla funktioner. 

Ett nyutkommet häfte är också ett viktigt 

komplement till ordlistan därför att det för 

många ord ger besked om - inte vad som 

är rätt eller fel - utan vad som är brukligt 

eller mindre brukligt, lätt föråldrat eller 

helt föråldrat. Med Svenska språknämn-

den, som kontinuerligt följer ordförrådets 

tillväxt i en särskild nyordsundersökning, 

har också ordboken intimt samarbete ge-

nom utbyte av nytt material. 

För den praktiska språkvården i övrigt, 

såsom rådgivning och textgranskning, har 

akademien inte något eget organ. När den 

tillfrågas i sådana ärenden hänvisar den i 

regel till Svenska språknämndens sekreta-

riat. Akademien, som tillhör nämndens 
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ursprungliga stiftare, har alltsedan dess 

tillkomst (1944) stött dess verksamhet ge-
nom årliga anslag. 1 nämndens medlems-
församling är akademien företrädd med 
två ledamöter, akademiens ordboksredak-
tion med en. Den av nämnden ombesörjda 
skolordlistan (1973) bygger på den samma 
år utgivna tionde upplagan av Svenska 
Akademiens ordlista. 

Akademiens språkvårdande verksamhet 
av annan art, mer allmänt språkvårds-
främjande än egentligen normativ, såsom 
dess språkvårdspris, utgivning av skrifter 
i språkliga ämnen Q. ex. debattboken 
"Vad händer med svenska språket?", 
1976), yttranden i ärenden av större räck-
vidd (t. ex. nyöversättning av bibeln) finns 
det inte anledning att närmare gå in på i 
detta sammanhang. Sitt språkvårdande 
uppdrag fyller akademien främst genom 
ordlistan, som hjälper de svenska språk-
brukarna att ge sitt skriftspråk en pålitlig 

form, och genom ordboken, som till forsk-
ningens tjänst och till avlyssning och 
eventuellt bruk lyfter fram de tillgångar 
som vårt språk har haft och förvärvat allt-
sedan reformationstiden och de som den 
alltjämt har och förvärvar. 

Förutom den i artikeln nämnda litteraturen har 
framförallt använts H. Sch0cks Svenska akade-
miens historia 1-7 (1935-39) och densammes 
utgåva av Svenska akademiens dagbok 
1786-89 (1916), vidare Svenska Akademiens 
handlingar ifrån år 1786, del 1 (1801), C. G. 
Tessins Kårt tal Om svenska Språkets Rykt 
Och Upodlande, Hållit för Kongl. Svenska Ve-
tenskaps Academien ... Då Han Afträdde Sit 
Prsidium d. 10 Jan. 1746, densammes En 
Gammal Mans Bref, Til En Ung Printz, 11, s. 
241 ff. (1756) och de gustavianska papperna i 
Uppsala universitetsbibliotek. För språkprov 
ur ordbokens samlingar tackar jag ordboksche-
fen docent Anders Sundqvist och ordboksre-
daktören docent Hans Jonsson. 

ti—Språkvård 1179 



Gunnar Fredriksson Journalististik, politikerspråk och 
jämlikhet 

Professor Ståhles historiska tillbakablick 
var fascinerande. Det är klart att Svenska 
Akademien har spelat en betydande roll 
när det gäller att slå vakt om ett korrekt 
och klart språk. Men den omsorg om god 
smak och kultur som har varit akademins 
syften har inte alltid varit positiv för språ-
kets utveckling. Jag kan tänka mig att det 
under vissa skeden har funnits en motsätt-
ning mellan vad de lärda männen i akade-
min ansett för god smak och vad som me-
ra spontant pågått i form av språklig för-
nyelse. 

Man säger ofta från språkforskarnas sida 
att journalistiken och till och med popu-
lärjournalistiken utvecklar språket. Även 
om vulgariteter och klumpigheter också 
förekommer rikligen så är ändå, menar 
forskarna såvitt jag vet, denna journalistik 
genom viss uppfinningsrikedom och krav 
på snabbt skrivna och snabbt lästa texter 
en motvikt mot den mera högkulturella 
och kanske konservativa omsorg om språ-
kets korrekthet som de lärde i akademin 
brukat anse angelägen. 

En period när detta var särskilt tydligt var 
de första decennierna av Aftonbladets 
existens. När Lars Johan Hierta startade 
Aftonbladet 1830 lanserade han också ett 
nytt journalistiskt språk, riktat direkt till 
tidens medelklasspublik och relativt be-
friat från de lärda glosor, tysk-latinskt in-
spirerade satser och långrandiga utlagg-
ningar som hörde till tidens akademiska 
smak. 

Men därmed uppstod också en strid just 
mot Svenska Akademien och den striden 
fick så småningom också politiska inslag. 
Akademin, som enligt sina statuter skulle 
slå vakt om språkets renhet, angrep i åra-
tal den journalistiska förnyelse som Hier-
ta försökte åstadkomma. Akademin stod 
för ett ytterst konservativt ideal och ansåg 
att det enkla språket i det liberala Afton-
bladet var av lägre klass, vulgärt, rabulis-
tiskt, riktat till pöbeln. 

Personligheter som akademins ständige 
sekreterare i många är Bernhard von 
Beskow, V. F. Palmblad och allra mest 
kanske Esaias Tegnér tröttnade aldrig på 
att nagelfara den barbariska nivellering av 
språket som man ansåg blev resultatet så 
snart dessa våra första moderna journalis-
ter skrev för en vidare publik än det lilla 
skiktet kring hovet och akademierna. 

Men så småningom har språkforskarna 
ändrat sig och Svenska Akademien och 
dess språkexperter har fått en helt annan 
uppfattning om språkets förnyelse och 
journalistikens roll. Till och med den an-
nars så konservative Erik Wellander är i 
dessa avseenden överraskande öppen för 
språkliga förändringar, också när de stri-
der mot äldre regler och kanske rent av är 
grammatikaliskt tvivelaktiga. 

Jag kan ändå föreställa mig att det fortfa-
rande finns en motsättning mellan en mera 
konservativ inriktning, som hårdare dn-
ven språkriktighetsaspekten, och en an- 
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nan mer liberal attityd, som godtar förny-

else i större utsträckning och ibland även 

tolererar vad som från språkhistorisk ut-

gångspunkt kan vara tämligen hårresande. 

Det akademiska språket för 150 är sen var 

obegripligt för större delen av folket, som 

alltså hade ett helt annat språk. Minst lika 

svårbegripligt var överhetens språk, poli-

tikernas, byråkraternas och juristernas 

språk, och detta är som vi vet ett problem 

som är lika aktuellt nu som tidigare. 

Det var därför glädjande att höra Bertil 

Molde redogöra för hur man när det gäller 

språkriktighet numera inte bara ägnar sig 

åt vad som är korrekt enligt formella och 

syntaktiska regler utan också åt semantis-

ka frågor, vad Molde kallade demokratis-

ka språkproblem, inom Svenska språk-

nämnden. 

Man blir lätt chockerad när man tar del av 

undersökningar av vilka ord som är svår-

begripliga, inte minst när man arbetar ii 
massmedia, som vänder sig till en miljon-

publik. Det finns en sådan välbekant un-

dersökning, Nils Fricks "Språkklyftan". 

Över 90 procent förstod inte vad assimila-

tion betyder, detsamma gällde borgenär, 

rek i'irera, juridiska personer och mandat. 
Över 75 procent förstod inte delegera, in-
filirera, inteflenera, nivellering och tota-
litär. Går man till ord som hälften av 

svenska folket inte förstår finner man 

mängder av uttryck som ständigt före-

kommer i tidningar, radio och TV. Där-

emot var det överraskande att se att till 

synes lika svårbegripliga ord ibland för-

stods av nästan alla, t. ex. gvnekologi och 

hetalningsfäreläggande. Det finns också 

undersökningar som visar hur litet tittare 

förstår av en halvtimmes nyhetsprogram 

TV. Kritiken mot massmedia för att för-

enkla alltför mycket är mot den här bak-

grunden en smula lättköpt. 

Men det är ännu mer komplicerat. Det vi-

sar sig av Fricks och andras forskningsre-

sultat att de obegripliga termerna och där-

med det svårbegripliga språket i hög grad 

förekommer på vissa väsentliga områden. 

Det är naturligtvis byråkraternas, admini-

stratörernas, sam manträdesmänniskornas 

språk, inom offentlig och privat sektor. 

Det är också bland beteendevetare, socio-

loger, psykiatrer och läkare. Det är i fack-

liga sammanhang, där ett alltmer avance-

rat avtalsspråk med särskilda ord och 

vändningar utvecklas inom ett särskilt 

brödraskap, som därmed håller de männi-

skor det hela handlar om effektivt utanför. 

Det är, på det hela taget, ett överhets-

språk, och det tränger via experterna in i 

politiken. 

Vi journalister har i flera är läst Lars Alf-

vegrens förtjänstfulla utredningar om vad 

som är korrekt språkbruk. Men nu börjar 

jag tro att minst lika viktigt för oss är de 

semantiska och vad man med rätta kan 

kalla demokratiska aspekterna av språket. 

Det gäller för oss att korrekt översätta det 

alltmer svårbegripliga språk som överhe-

ten och dess ombud riktar till medborgar-

na och som gäller deras mest intima pro-

blem, medborgerliga rättigheter, skatter, 

löner och andra anställningsvillkor, sjuk-

domar, psykiska tillstånd och sociala rela-

tioner. 

Det är inte lätt, eftersom experterna alltid 

kommer att kritisera oss för att uttrycka 

oss fel, när vi använder ett annat språk än 

det som är fyllt med tekniska termer och 

sädana fraser som man säger vid samman-

träden och skriver i promemorior. 

Det är ett maktspråk, ett språk uppifrån, 

och det är nog en frestelse för makthavare 

att uttrycka sig så att deras maktutövning 

inte ska vara begriplig utan kan döljas i 

mystik, svår att ifrågasätta och rubba av 

de många som berörs. Jag kanske kan vå- 



ga den hypotesen att detta är en allvarliga-

re frestelse just för makthavare som själva 

kommer från torftiga kulturmiljöer och 

först vid mogna är förvärvat ett skrift-

språk: man märker t. ex. ofta hur fackliga 

ombudsmän och förbundsordförande helt 

överger sitt naturliga talspråk och övergår 

till sitt sent förvärvade avtalsspråk så 

snart de ska yttra sig. inte minst när de 

vänder sig till vanliga människor genom 

massmedia. De kanske inte längre har 

kvar något eget språk. 

Man brukar utgå från att språkets funk-

tion alltid är att klargöra saker och ting, 

att ett syfte med språkliga uttryck alltid är 

att uppnå klarhet, antingen detta lyckas 

bra eller mindre bra. Men frågan är om in-

te språket i vissa fall har motsatt funktion: 

att dölja, att förvirra, att skapa oklarhet, 

och att detta är ett av maktspråkets karak-

teristiska drag. 

Detta, som får vara ytterligare en av mina 

hypoteser, är likväl inte en enkel konspi-

rationsteori. Jag tror att det sällan är fråga 

om att man medvetet försöker lura folk, 

utan det handlar om en roll i samhället där 

språket anpassats till en viss funktion, 

maktutövningens funktion, och det finns 

naturliga orsaker till detta. 

Politiker måste t. ex. ofta uttrycka sig 

vagt, därför att de får frågor i ämnen där 

beslut ännu inte har fattats. Skulle de då 

säga sin mening mycket klart, råkar de 

omedelbart i konflikt med grupper som de 

i sin roll som politiker måste hålla sig väl 

med, eller de får kritik från sina egna för 

att de föregripit en demokratisk behand-

ling av frågan. Det är omöjligt att komma 

ifrån att politiker vill hålla sig väl med 

många olika grupper i ett demokratiskt 

system och därför tvingas anpassa sitt 

språk efter detta. Det hindrar naturligtvis 

inte att vi ändå kan kritisera det politiska 

språkets vagheter och mångtydigheter. 

Det ingår i diplomaternas roll att säga 

älskvärda oklarheter, och man måste kan-

ske acceptera att burdusa preciseringar 

ibland skulle ge upphov till konflikter som 

vi inte har något intresse av. Journalister 

måste, helst på allmänhetens uppdrag, 

bombardera politiker och diplomater och 

andra beslutsfattare med frågor och krav 

på exakta besked, men vi får vara klara 

över att de båda grupperna spelar olika 

roller och att det till en viss gräns är ound-

vikligt. Politiker och diplomater måste, 

som la Rochefoucault uttryckte det, vara 

mycket omsorgsfulla vid valet av fiender. 

Juridiska texter och fackliga avtal är na-

turligtvis mycket komplicerade och det 

går ofta inte att översätta dem till enkelt 

klarspråk. Men här tror jag att mycken 

onödig oklarhet förekommer och att dessa 

tendenser ökar. Det gäller säkert byråkra-

tiskt språk i allmänhet. Jag behöver inte 

trötta med exempel på detta välkända fe-

nomen, men jag tycker det är hjärtskäran-

de att läsa om hur språkligt fattiga männi-

skor, de som allra mest behöver hjälp av 

myndigheterna, förgäves försöker få klar-

het från domstolar, psykiater, sociala 

myndigheter, skattemyndigheter och and-

ra om vad som har drabbat dem eller vad 

de har gjort för fel. 

Skolan borde ha till uppgift att utjämna 

den ojämlikhet som uppstår mellan elever 

från språkligt mer utvecklade hem och de 

som kommer från i detta avseende fattiga-

re miljöer. Det påstås av forskare som un-

dersökt saken, t. ex. Basil Bernstein, att 

arbetarklassens språk är torftigare än me-

delklassens och att skolan i sin undervis-

ning utgår från det senare. Arbetarklas-

sens barn blir därför redan från början 

handikappade och upplever en språklig 

förändring som blir hämmande för många 

av dem när de kommer till skolan. 

Man har försökt mäta detta och förklara 

skillnaderna t. ex. i termer av abstrak- 
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tionsförmåga, ordförråd, osv. Förmodli-

gen är det mera komplicerat och det är in-

te säkert att de mindre utbildade grupper-

nas språk utan vidare kan betecknas som 

fattigare och torftigare. 

Man vet t. ex. att analfabeters muntliga 

framställningskonst kan vara utomordent-

ligt avancerad, med ett rikt och levande 

språk, fullt av nyanser och med en klarhet 

och uttrycksfullhet definitivt överlägsen 

en byråkrats. Vad som betecknas som ar-

betarklassens språk eller språket inom so-

cialgrupp tre kan kanske sägas vara funk-

tionellt i dessa miljöer, vilket ett akade-

miskt eller byråkratiskt språk inte alls 

skulle vara. 

Men skolan syftar traditionellt till en ut-

bildning för uppgifter inom de båda högre 

socialgrupperna och lärarna har också 

själva detta språk. De här problemen är 

välkända inom modern pedagogisk forsk-

ning, men de är inte lösta trots alla skolre-

former, och man kan fortfarande tala om 

klasspråk även i Sverige. 

Men detta reser problem av mera funda-

mental art som jag inte ska ta upp här. 

Språket i olika socialgrupper är symptom 

på helt andra förhallanden i samhället, 

och klasskillnader utjämnar man nog inte 

med språkliga och semantiska metoder el-

ler ens med skolreformer. 
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Bo Sirömstedt Tumpar du i kallimallivandra? 

Får jag först säga att det var med stor tve-
kan jag åtog mig att vara med och inleda 
diskussionen över det här ståtliga ämnet; 
vad jag kan bidra med är knappast några 
skimrande visioner av hur en effektiv 
språkvårdssamverkan skall se ut. Vad jag 
möjligen kan bidra med är en och an-
nan personlig iakttagelse, erfarenhet och 
reflexion ur yrkeslivet. Ar man upp-
fostrad hos 011e Holmberg i Lund som an-
såg att till de moraliska felen hör också 
språkfelen, och har man hos honom och 
andra inhämtat ett och annat om skilje-
tecknens metafysik, t. ex. om  ett semiko-
lons metafysik - då kan det, måste jag 
medge, ibland vara en hårdhänt erfaren-
het att vara redaktör för Expressen och se 
vad som står skrivet på sidorna. Och inte 
bara på sidorna där; att se vad som står 
skrivet på svenska papper överhuvudta-
get. De moraliska felen tycks vara i tillta-
gande. 

Jag kom i går hem från en liten resa och 
satt och bläddrade i papper och tidningar. 
Där låg t. ex. ett formulär från statsveten-
skapliga institutionen vid universitetet i 
Uppsala, en enkät - och i följebrevet stod 
det: "Denna enkät formulerades innan re-
geringsskiftet i oktober 1978". "Innan re-
geringsskiftet". Där låg första numret av 
den nya tidskriften City som jag hade be-
ställt därför att det gått mig förbi. Det in-
leddes med en anmälan som skröt med 
hur bra skriven City är, "bitvis är det 
ibland det bästa som skrivits" - men re-
dan första meningen i denna anmälan, det-
ta välskrivningsprov, visade hur de svens-
ka prepositionerna nu står och svajar: 

"Det går inte att döma en tidning från det 
första numret". 1 högen låg också Ivar 
Lo-Johanssons nya bok "Pubertet", och 
den var kanske den mest uppseendeväc-
kande. Där stod det på baksidan, som för-
laget ändå bör ha ägnat en viss omsorg ef-
tersom det rör sig om en av höstens vikti-
gaste böcker, av en av våra största förfat-
tare; "Han (Ivar Lo alltså) tillhör en av de 
många som grävde upp sina rotklumpar 
och sökte växa i ny jord." "Tillhör en av 
de många .....Det står mera på baksidan, 
och även om det inte är lika uppenbart fel-
aktigt skrivet är det uppenbart illa skrivet: 
"Händelser och miljöer är skildrade med 
verkliga personer och platser. Utsmyck-
ning har undvikits där inte herättandet 
själv krävt återgivande av en stämning el-
ler en bild, som kan vara läsaren till 
hjälp." 
Och detta skall Ivar-Lo stå ut med! 

Naturligtvis ser det annorlunda ut inuti 
boken: Ivar Lo-Johansson själv kan skri-
va, han lärde sig en gång skriva, på egen 
hand. Ibland kan man undra om alla för-
fattare riktigt har lärt sig det. Vem har 
t. ex. skrivit följande: 

"Den kaka inom den nya svenska kultur-
politiken som kan sammanfattas under ru-
briken statligt litteraturstöd fick efter 
ganska märkliga turer en inte helt lyckad 
start i riksdagsbeslLitet i våras. Det viktiga 
var naturligtvis att propositionen i allt vä-
sentligt sopades under mattan." 

Det är faktiskt skrivet av en av våra mest 
berömda svenska författare, verksam 
inom både skönlitteraturen och politiken. 
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En kaka, sammanfattad under en rubrik, 
gör alltså märkliga turer, innan den får en 
misslyckad start genom att, "i allt väsent-
ligt", sopas under mattan? (Någon kak-
smula, får man då tänka sig, blir liggande 
kvarpå mattan.) 

Naturligtvis är detta ett olycksfall i arbe-
tet och det säger kanske mer om det poli-
tiska språkets förfall än om den svenska 
litteraturens. Men nog är det ändå an-
märkningsvärt att en ledande svensk för-
fattare när han ger sig in i politiken inte 
anstränger sig för att använda sitt eget 
språk, för att försöka ge det politiska språ-
ket kraft och styrka - utan i stället låter 
sina egna ord infekteras. 

Ännu värre är det att det finns en del yng-
re svenska författare som tycks arbeta 
utan medvetenhet om det som är en för-
fattarskapets grundregel: att den litteratur 
som skall kunna ge en exakt verklighets-
bild måste vara skriven på ett exakt språk, 
ett språk där orden inte är någon sorts ab-
strakta närmevärden utan konkreta ut-
tryck för en tanke, en erfarenhet, en slut-
sats. 

Att författarna stavar allt sämre kan man 
väl stå ut med - även om det är irriteran-
de att bokförlagen och tidningsredaktio-
nerna inte hjälper dem litet. Jag tycker det 
är både uppseendeväckande och generan-
de när man i en av årets mest omskrivna 
svenska böcker, därtill en Månadens bok, 
finner "gudomlig" stavat med två dd och 
"schartauanism'' skrivet "chartuanism" 
- och det är med en viss munterhet som 
vi på Expressen iakttar hur en författare 
som förr skrev mycket i Expressen och nu 
skriver ett och annat i Aftonbladet nume-
ra får behålla sina stavfel okorrigerade. 
Det finns ett par alldeles bestämda ord 
som han inte kan stava till, och i Aftonbla-
det får han hänsynsfullt nog stava fel till 
dem varje gång. 

Men strunt i stavningen - om det som är 
illa stavat faktiskt är personligt, uttrycks-
fullt, exakt, om orden är framletade med 
en viss möda. Är de det? Skriver unga 
svenska författare 1978 sämre än unga 
svenska författare 1958, 48, 38 - sämre. 
slappare? Det kunde kanske vara något 
för Svenska språknämnden att titta på, 
möjligen med understöd från Svenska 
Akademien. 

Sämre än 58, 48, 38. Jag nämnde inte 
1968. Jag tror nämligen att det slutande 
60-talets och det begynnande 70-talets 
mycket bestämda moral - i andra avseen-
den än språkliga - kom att utöva ett i viss 
mån olyckligt inflytande på litteraturen, 
på teatern, på filmen, på bildkonsten, och 
också på journalistiken. Det är naturligt-
vis inte det moraliska engagemanget i de 
årens debatt jag vänder mig mot: de avslö-
janden som nådde oss t. ex. om  vad som 
ägde rum i lndo-Kina, de kunskaper vi 
fick, blev av avgörande betydelse för oss 
alla. Men attityden till den konstnärliga 
verksamheten kom under några är att för-
ändras på ett sätt som ofta var till stort 
förfång för de konstnärliga arbetsresulta-
ten. Vi fick en generation av skribenter, 
teatermänniskor, fllmregissörer, målare 
för vilka budskapet blev allt. De var för 
budskapets skull beredda att överse med 
praktiskt taget vilka formella brister som 
helst - vilket var en dumhet, eftersom 
inget budskap när fram med full kraft om 
det inte har en form som hjälper fram det. 
Vi fick en generation där många konstnä-
rer under några är kom att arbeta mot sin 
talang, de skämdes för sin artistiska egen-
art, trodde att den skulle stå i vägen för 
budskapet - när det naturligtvis i själva 
verket var så att de skulle ha kunnat ge 
budskapet mycket större eftertryck om de 
verkligen använt hela sin begåvning. Vi 
fick en skrivande generation som blev 
slarvig, vårdslös med orden, bara de till 
nöds bar fram de moraliska huvudhudska-
pen. Detta var desto märkvärdigare som 
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en av centralgestalterna i denna moraliska 

väckelserörelse var Sara Lidman - som i 

så hög grad håller orden i heigd: hon väljer 

dem med oförtröttlig omsorg, hon skriver 

dem som hon uttalar dem, med en oerhörd 

tydlighet, man kan nästan gå runt dem och 

betrakta dem från olika håll, i den klara 

västerbottniska luften. Hon slarvade inte 

med orden, men många av hennes adepter 

gjorde det, de ansåg det nästan skamligt 

att skriva med omsorg och noggrannhet - 

och sviterna av det lider vi fortfarande av. 

Vi lider av dem inte minst inom journalis-

tiken. Bland författare är det inte längre 

riktigt skamligt att försöka skriva bra - 

även om det fortfarande finns en vilsen-

het. Inom journalistiken är vilsenheten 

enorm. Speciellt under det senaste året 

har jag ändå hos unga journalister tyckt 

mig börja spåra en ny lust att uttrycka sig, 

att hitta en stil. Det är glädjande - och det 

är nytt; journalistutbildningen har, såvitt 

jag förstår, gjort mycket litet för att skapa 

den lusten och det intresset, mycket litet. 

Jag har under de senaste åren suttit med 

jag vet inte hur många grupper av journa-

listhögskoleelever, och de har frågat om 

många ting och vi har diskuterat många 

ting - men ingen har någonsin på allvar 

varit intresserad av att diskutera hur man 

skall skriva, hur man skall använda orden, 

för att kunna ge en så rättvisande och rik 

verklighetsbild som möjligt. Ingen. Det är 

skrämmande; och så skriver de också med 

tumvantarna på sig när de kommer ut från 

skolan - det är många kullar med tum-

vantar som har satt sig tillrätta på tidning-

arna under de senaste årtiondena. Natur-

ligtvis är det förödande. Det finns olika 

skäl till tidningarnas upplagebekymmer: 

konjunkturmässiga, ekonomiska och and-

ra. Men en orsak tror jag utan vidare är att 

tidningarna, och det gäller alla tidningar, 

ofta är så trist skrivna, orden bara utspill-

da i spalterna, grå journalistisk metervara. 

Naturligtvis har tidningarna själva en stor 

skuld till detta: bristen på vidareutbild- 

ning, inte minst bristen på språklig vidare-

utbildning, är skriande och initiativen har 

varit alltför få; och inte lär de blir fler i nu-

varande svåra ekonomiska läge. Men 

grundutbildningen skulle ändå kunna ska-
pa ett intresse. Tidningarna, inte minst de 

stora tidningarna, spelar en enorm roll för 

den språkliga livligheten i landet. Inte har 

journalistutbildningen bidragit till den liv-

ligheten. Ut kommer de nya journalister-

na och skriver ett språk av schabloner - 

just metervara. 

Det finns ju olika typer av schabloner. Vi 

har i Expressen en rubrikstil som heter fet 

bodoni, mycket mullig och sensuell, men 

också mycket Litrymmeskrävande: den le-

der till att bara ganska korta ord får rum, 

framför allt i de stora rubrikerna. Jag har 

sagt otaliga gånger i redaktionella diskus-

sioner de senaste åren att vi får akta oss så 

att detta inte leder till en sorts bodonise-

ring av själva verklighetsbilden. 

Det är en fara; för oss. 

Det finns andra: språket i tidningarna ris-

kerar på många sätt att bli abstrakt i stället 

för konkret; det riskerar t. ex. att få en 

smak av kansli och protokoll - och bli li-

ka svårforcerat som protokollen. Jag cite-

rade nyss orden om kakan som gjorde tu-

rer och fick en olycklig start innan den so-

pades under mattan - i de politiska kli-

chéernas värld där alla ord förlorar sin 

konkreta innebörd. "Kaka" betyder inte 

längre "kaka", "tur" inte "tur", "start" 

betyder inte "start", "sopa" inte "sopa" 

och "mattan" inte "mattan". Ingenting 

betyder till sist någonting. Jag tror att det 

politiska språkets karaktär är ett av de de-

mokratiska huvudproblemen. Politikerna 

talar i stor utsträckning ett språk som inte 

sitter fast i dem själva, inte växer med 

stjälkar och gröna blad ur deras egen erfa-

renhet - utan hänger som svävande prat-

bubblor en halvmeter framför munnen på 

dem; i samma ögonblick de tystnar är or- 
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den upplösta i intet. Orden går inte riktigt trollgubbar. Jag undrar om man inte har 

att förstå, de har en stark smak av oupp-

riktighet, de bidrar till att skapa avstånd 

mellan politiker och väljare, de bidrar till 

politikerförakt, till misstro mot demo-

kratins arbetsmetoder. Om då dessutom 

tidningarna smivas av detta språk, om det 

lamslår ledaravdelningarna, om det för-

vandlar informationen i nyhetsspalterna 

till desinformation - då har tidningarna 

blivit ett överhetssamhällets redskap. 

Tidningarna är till för att tala med sin egen 

fräcka tunga, inte med överhetens, aldrig 

med överhetens. Ändå finns faran. 

Jag tänker när jag funderar över detta 

ibland på gamle Hugo Hamilton, talman i 

första kammaren, som under nattliga ple-

na satt och skrev nonsensvers och ritade 

missuppfattat saken när man tror att det 

var nonserisvers han skrev. Var det inte 

riksdagsreferat: 

Tumpar du i kallimallivandra, 

sa det första trollet till det andra. 

Nej, men linkelunk har buritörsta, 

sa det andra trohet till det första. 

Det var inte underligt minsann 

att de inte alls förstod varann. 

Ett exaktare riksdagsreferat finns ju knap-

past på svenska språket! Och tar den vo-

kabulären sig in också i tidningarna, då får 

nog nomenklaturcentralen och språk-

nämnden och vi alla slå våra kloka huvu-

den ihop om inte kakan skall bli sopad un-

der mattan. 
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Lars Alfvegren Effektivare samverkan - var, när, 
hur? 

Överrubriken för denna diskussion är 
"Effektivare samverkan?" Den första frå-
gan blir då: vilka är det som skall samver-
ka? Mellan språkvårdsorganen själva har, 
att döma av konferenspapperen, ingen or-
ganiserad samverkan skett förrän 1975, då 
den anordnande arbetsgruppen bildades, 
och det kan ju verka lite överraskande. 
Jag tror mig dock veta att samverkan 
verkligen har förekommit tidigare, men 
man har tydligen ansett att det behövdes 
ett mera fast organ. Gäller däremot över-
rubriken effektivare samverkan mellan 
språkvårdsorganen och representanter för 
massmedierna (eller massmedia, som det 
tyvärr numera mest heter), tål den frågan 
att analyseras lite närmare. Behövs en så-
dan samverkan och går det att åstadkom-
ma en sådan samverkan? 

Inställningen till språkvård 

Jag har tyckt mig märka en viss skillnad 
mellan de olika företrädarna för massme-
dierna när det gäller inställningen till 
språkvård. På dags-, vecko- och facktid-
ningssidan finns ett klart dokumenterat in-
tresse för aktiv språkvård, eller skall vi 
säga praktisk språkvård - journalisterna 
ärju i hög grad språkets praktiker. 

Riktigt samma intresse kan jag inte påstå 
att jag funnit hos radio- och TV-journalis-
terna. Det talas dock om det "intima och 
mångsidiga samarbetet med Sveriges Ra-
dio" i konferensunderlaget från Svenska 
språknämnden, och detta samarbete skall 
ha pågått sedan länge, så det måste säkert 

finnas ett intresse där också. Det är skada 
att det inte märks tydligare i programmen. 

Hur det ligger till i förlagsbranschen kan 
jag inte uttala mig om - jag har dock tyckt 
mig märka att korrekturläsningen är säm-
re nu än förr. 

Finns det då hos blivande journalister, så-
som eleverna vid journalisthögskolan, ett 
intresse för språkvård? J0, hos de allra 
flesta finner man det. Det finns alltid, och 
har alltid funnits, en liten grupp som tyc-
ker att det här med språkvård är fullkom-
ligt onödigt - huvudsaken är att "budska-
pet går fram", hur det sen ser ut spelar 
mindre roll. Men det är fråga om en liten 
grupp. Vad eleverna vid journalisthögsko-
Ian frågar efter är inte i första hand språk-
vård utan helt enkelt "att få lära sig skri-
va". Man har ibland funderat på skolans 
roll i detta sammanhang - det förefaller 
vara en allmän uppfattning på universi-
tetshåll, att dagens studenter inte är sär-
skilt framstående i att behandla svenska 
språket. 

Mot den här bakgrunden är det väl allde-
les klart att det behövs en samverkan mel-
lan de språkvårdande organen och mass-
medierna, enligt min åsikt. 

Rådgivning 

Vilken typ av samverkan, eller kanske 
snarare, vilken typ av språkvård är det vi 
vill ha? Rådgivning, normering och på-
verkan har ställts upp som slagord i tema- 
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rubriken. För min del måste jag säga ja till 

alla tre alternativen. Rtdgivning är utom-

ordentligt lämplig för den ger faktiskt 

journalisterna en viss frihet att välja 

själva, och den friheten sätts högt i jour-

nalistkretsar. Men de vill allra helst ha 

snabba och helt entydiga besked om det 

går att skriva på det ena eller andra sättet. 

Ar det nu praktiskt möjligt att få denna 

rådgivning? Kan morgontidningsjourna-

listen klockan elva på kvällen eller hans 

kvällstidningskollega klockan fem på mor-

gonen eller radiojournalisten när som 

helst på dygnet få ett snabbt råd? Jag an-

tar att varken Svenska språknämnden el-

ler Svenska Akademien kan anordna nå-

gon jourtjänst för språkvårdsfrågor - inte 

ens så kallad bakjour som man använder 

inom sjukvården torde vara möjlig. 1 så 

fall kan man få råd endast i skriftlig form, 

och det är därför oerhört viktigt att hand-

böcker utformas på det sättet, att man 

verkligen får råd som kan hjälpa i kniviga 

situationer. Jag vill i detta sammanhang 

erinra om den oerhörda betydelse som 

Tidningarnas Telegrambyrå har - de 

språkliga beslut som man fattar där, når ut 

till alla nyhetsmedier och får oftast den ut-

formningen som TT gett. 

Normering och påverkan, 
SAOLs roll 

Normering efterlyses också, inte minst av 

"dagens normlösa ungdom", som faktiskt 

dessutom är ganska konservativ i språk-

ligt avseende. Var finner man då normer 

att gå efter? Det ligger närmast till hands 

att hänvisa till SAOL, men det ger inte 

alltid önskat resultat. 

Det talas i konferensunderlaget om den 

något böljande au ktorisationsfilosofi som 

tillämpats för de olika upplagorna av ord-

listan. (Vissa upplagor är officiellt aukto- 

riserade, andra inte). Det förefaller mig 

också som riktlinjerna från akademin be-

träffande den senaste utgåvan är något 

böljande. Om man underlåter att välja si-

da för att spegla att språkbruket ännu inte 

stabiliserat sig och registrerar två olika ut-

tryck eller två olika stavningar, så har 

man därmed också, i allmänhetens ögon, 

normerat eller sanktionerat bägge sätten. 

Den senaste upplagan är inte riktigt lyc-

kad i det avseendet, låt vara att den lilla 

förkortningen yard, som i vardagligt kan 

ge en bekväm ansvarsfrihet. Jag har fak-

tiskt hört en gammal dagspressjournalist 

säga, att nu kan man inte ens lita på SA-

OL. 

Påverkan kan och bör ske i både muntlig 

och skriftlig form. Påverkan är väl för öv-

rigt både rådgivning och normering. Men 

man måste ha alldeles klart för sig, vad 

man vill påverka med. Lyckade instru-

ment i det avseendet är nämndens skriv-

regler och den förträffliga Svensk Hand-

ordbok, som jag inom parentes sagt tror 

mig ha sålt till många redaktioner i detta 

land. 

Ekonomi 

Ekonomiska aspekter måste man i vara 

dagar lägga på allting, och det gör mass-

medierna i högsta grad. Det talas i konfe-

rensmaterialet om att aktiv språkvård kan 

ge direkta vinster i produktionen genom 

att antalet förfrågningar minskar etc. Frå-

gan är om t. ex. dagstidningarna kan föra 

samma resonemang. l ett avseende har 

det för övrigt redan förts. När Dagens Ny-

heter hade mycket påfallande besvär med 

avstavningen och samtidigt fick vidkän-

nas en upplageförlust, satte tidningsled-

ningen denna i direkt samband med den 

teknisk-språkliga utformningen och inte 

med innehållet i tidningen. Om denna för-

klaring stämmer, torde det alltså löna sig 

för tidningar att satsa på språkvård. Men 
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även bortsett från detta exempel tror jag 
att det lönar sig för de tryckta medierna 
att satsa på språkvård. Den nya teknik 
som nu håller på att införas i tidningspro-
duktionen, ställer f. ö. mycket stora krav 
på språklig utformning, och många onödi-
ga utgifter kan säkert undvikas genom 
korrekta manuskript. 

Språkvården och förvaltningen 

Det svåraste problemet för språkvård i 
dag är enligt min mening kanslispråket, 
byråkratprosan eller vad man nu vill kalla 
den. Där har ingen språkvård hittills lyc-
kats - och de insatser som görs från för-
valtningens sida är för små och för punk-
tuella. Dessutom är det här inte fråga om 
enbart språkliga problem - förvaltnings-
språket har att göra med byråkratin som 
sådan. Om man ändar på den kommer må-
hända språket att följa efter, knappast 
förr. Den statliga förvaltningen är ingalun-
da värst; det skall i sanningens namn sä-
gas, att det har gjorts aktningsvärda för-
sök att komma till rätta med språket. Jag 
ser av konferenspapperna att Landstings-
förbundet var med på den förra konferen-
sen. Det förbundet kan, jämte systerorga-
nisationen Svenska kommunförbundet, 
Skolöverstyrelsen och andra, verkligen 
blanda sig i tätstriden när det gäller att 
producera obegriplig och krånglig text. 
Universitetsadministrationen går heller 
inte fri - jag märker en personlighetsklyv-
ning hos mig själv mellan språkvårdaren 
och universitetsadministratören när det 
gäller att skriva offentliga papper, trots att 

jag vet hur det borde vara! Detta ger mig 
en kärkommen anledning att säga att man 
måste ändra universitets- och högskolead-
ministrationen. Så det får väl bli en ny ut- 
redning, 	högskoleadministrationsutred- 
ningen, enligt tidens sed lämpligen förkor-
tad HUT. 

Det talas 1 konferensmaterialet om att det 
skulle vara bra med "språkvårdstjänster" 
hos myndigheterna. Språkvårdstjänster är 
en alltför dubbeltydig term för att använ-
das i ett sammanhang som har med språk-
lig klarhet att göra. Språkvårdstjänster 
kan behövas lite varstans, men här är det 
alltså fråga om befattningar i förvaltning-
en. Jag tror inte på den typen av befatt-
ningar. Det kommer att gå med dem som 
med de första s. k. informationstjänsterna 
- man tillsatte en informationsintresserad 
ingenjör eller byrådirektör, som fick sköta 
detta utan utbildning och ofta vid sidan av 
annat arbete. Det hela fungerade inte, och 
informatörerna var snarare till hinders för 
informationen. 

Jag tror att det är det ända från Gustav 
Vasas tid uppbyggda förvaltningssyste-
met som måste ändras. Jag vill därför öns-
ka alla antibyråkratiutredningar den bästa 
framgång. Om Christina Rogestams första 
behovsområde enligt rapporten från före-
gående konferens, alltså "att förenkla 
krångliga bestämmelser och omständlig 
förvaltningspraxis", om det går att för-
verkliga, då kommer vi ett bra steg närma-
re ett enklare språk, då behöver inte jour-
nalister sitta och översätta svensk text, 
och då kan praktisk språkvård verkligen 
göra nytta. 
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Håkan Unsgaard Radio och TV - och språket 

Temat för eftermiddagens diskussion är 
effektivare samverkan? För vårt vidkom-
mande har den naturliga samarbetsparten 
i många är varit Svenska språknämnden, 
tidigare Nämnden för svensk språkvård. 1 
början av 60-talet var jag ansvarig för den 
interna Personalutbildningen, och då för-
sökte jag att aktivera intresset för språk-
vårdsfrågor, och det skedde i nära kontakt 
med dåvarande Nämnden för svensk 
språkvård. På deras rekommendation ha-
de vi en deltidskraft anställd Linder några 
är. Han arbetade fram uttalsanvisningar 
för främmande person- och ortsnamn, och 
vi gav t. o. m. ut en liten periodisk skrift 
om språkvårdsfrågor. Det var meningen 
att han skulle arbeta i nära kontakt med 
det aktiva nyhetsfolket, och han försökte 
också. Han hade företagsledningens posi-
tiva intresse i bakgrunden, men det var ett 
oerhört trögt arbetsfält. Intresset för 
språkfrågor var rika.  De journalistiska 
ambitionerna i nyhetsjakt och kommenta-
rer var det som våra medarbetare satte i 
första rummet. Attityden var negativ och i 
desperation slutade han för att börja läsa 
in kursen i gotiska för sin licenliatsexa-
men i nordiska språk. Jag förstod honom 
väl, och jag måste tillstå att jag avundades 
honom lite grand också. Det var nog lug-
nare att syssla med gotiska än med språk-
vård på Sveriges Radio. 

Sedan dess har språkvårdsfrågorna spritts 
ut på olika organ inom Sveriges Radio. 
Ljudradion lägger ned mycket arbete för 
framför allt sin hallåpersonal. Ceritralre-
daktionen har under årens lopp arbetat in-
tensivt och entusiastiskt för språkvårds- 

frågorna och har t. o. m. i sin interna tid-
ning tagit upp sådana frågor till behand-
ling. Den företagsgemensamma Personal-
utbildningen har tillförts personal med in-
tresse och kompetens i språkvårdsfrågor. 
Men någon företagsgemensam aktivitet 
har det inte varit tal om bortsett från en-
staka programkollegier i radiochefens re-
gi. För framtiden är det sannolikt att den 
här fragmentiseringen kommer att fortsät-
ta. Den nya organisationen med uppdel-
ning i fyra dotterbolag, Riksljudradiobola-
get, TV-bolaget, Lokalradion och Utbild-
ningsradion, ger inte rum för någon över-
gripande företagsgemensam aktivitet på 
det här området. Det är svårt att säga hur 
dessa olika bolags intresse för just det här 
speciella området kommer att utveckla 
sig. För ögonblicket är det mycket mera 
jordnära frågor som pockar på sin lösning. 
Skulle jag våga mig på en gissning så tror 
jag att den positiva attityd, som jag menar 
finns just nu till språkfrågor, kommer att 
förstärkas. Jag tror att den nedgångspe-
riod i intresse för sådana här frågor, som 
man kunde uppleva bland journalisterna 
för 20-30 är sedan, har förbytts i en posi-
tivare attityd. Delvis tror jag det beror på 
att de elever som nu kommer ut i massme-
dierna från Journalisthögskolorna i Göte-
borg och Stockholm i sin utbildning har 
fått uppmärksamheten riktad på språkets 
betydelse i massmedierna. Alfvegrens 
verksamhet vid Journalisthögskolan i Gö-
teborg och Nermans vid Journalisthög-
skolan i Stockholm tror jag har inneburit 
en väckelse för dagens och morgondagens 
joLirnalister och chefer inom massmedier-
na. Det är visserligen fråga om olika ut- 
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gångspunkter och olika accenter på inne-
hållet i språkundervisningen, men ett är 
gemensamt, och det är språkets betydelse 
som verktyg i journalistisk verksamhet. 
Jag hoppas nu bara att jag inte är alltför 
optimistisk utan att vad jag upplever som 
en idag kanske oartikulerad trend kommer 
att framstå i klarare belysning vartefter 
som åren går. 

Nu skulle jag vilja gå in på en helt annan 
fråga, som kan sägas ha täckning i temat 
för den här konferensen språkvård, råd-
givning, normering, påverkan, och jag 
skulle vilja ta upp puritanismen. De kom-
mersiella tv-bolagen i England har startat 
en föreläsningsserie, som enligt brittiskt 
mönster kallas "IBA-Lectures", dvs. 
föreläsningar anordnade av International 
Broadcasting Authority. 1 slutet av mars i 
är hölls den andra föreläsningen i den här 
planerade serien av Sir Denis Forman. Sir 
Denis är styrelseordförande och verkstäl-
lande direktör vid det stora kommersiella 
bolaget Granada Television i Manchester, 
och han tog bl. a. upp puritanismen. Med 
det menade han den förskjutning som un-
der de senaste åren har ägt rum mot allt 
fler informativa magasin, som i Storbri-
tannien representeras av rubriker som To-
night, Panorama, This Week och World in 
Action. Allt handlar om världens elände, 
världshunger, miljöfaror med cancerris-
ker, ungdomens förvildning, människo-
släktets undergång, ja, Gud vet vad. Allt 
presenteras i en stereotyp, kallhamrad 
och opersonlig form, som Sir Denis menar 
i framtidens ljus troligen kommer att fram-
stå lika stereotyp som 30-talets journalfil-
mer. Och ändå vill, säger han, många av 
oss i stället se en gammal film eller dår-
skaper som Mupparna. Hans varning mot 
puritanismen är förvisso värd att beakta 
även hos oss! 

Han menar vidare, att mediets språk ock-
så präglas av denna puritanism. Faktafol-
ket glömmer att språket läter likaväl som 

det har en betydelse. Orden har ekon och 
övertoner. Varje ord har sin egen karak-
tär. Och han ger ett exempel. 1 Miltons 
storverk Det Förlorade Paradiset heter 
det exempelvis "Now came still evening 
on and twilight grey". Mot detta ställer 
han uttryckssätet i This Week in Action 
"At 6.25 p.m. on the 24th of March 
Han uppskattar ordförrådet i sådana ny-
hetsmagasin till 4000-5000 ord ungefär, 
ett ordförråd som en intelligent brittisk 9-
åring behärskar, och ställer emot det Sha-
kespeare, som enligt hans källor nyttjade 
14440 olika ord. 

Jag känner inte till någon svensk under-
sökning om ordförrådet i våra nyhetspro-
gram och faktamagasin, men jag misstän-
ker starkt att förhållandet är likartat till-
ståndet i Storbritannien. Sannolikt är det 
en delvis medveten process och delvis en 
omedveten som leder till denna språkliga 
torftighet. Den medvetna processen byg-
ger troligen på den diskussion, som under 
det senaste decenniet har ägt rum bland 
masskommunikationsforskare framför allt 
i Norden om nyhetstittandets situation. 
Det är särskilt finländska forskare med 
Kaarle Nordenstreng i spetsen, som har 
fört fram begreppet rituellt nyhetstittan-
de. Med det begreppet menar man grovt 
sett att folk tittar på nyheter inte för att få 
veta i,ad som har hänt utan för att få veta 
att det inte har hänt någonting som på-
verkar min individuella situation. hr de 
här resonemangen har följt framför allt 
hos våra egna publikforskare inom Sveri-
ges Radio undersökningar om mediets ut-
trycksformer, i nformationsklyftorna och 
begripligheten i de informativa program-
men. Forskningen har bl. a. Linderstötts 
av Riksbanksfondens jubileumsprojekt 
Mannishai, 50m mottagare ni' infor,na-

tio,,, och har pågått sedan 1969. De här 
undersökningarna har ytterligare bekräf-
tat vad man tidigare har trott sig veta, 
nämligen att det finns stora klyftor i be-
griphigheten mellan olika grupper liksom 
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också stora skillnader i förmågan att min-

nas vad man har hört eller sett i ett infor-

mativt program i tv. Så långt är allt gott 

och väl. Vi behöver all tänkbar kunskap 

om hur vår publik egentligen uppfattar 

mediernas budskap. Men sedan börjar det 

brännas. 

Vilka slutsatser skall man dra av de här 

undersökningarna? Vilka normer skall 

man ställa upp för utformningen av me-

diernas budskap? Några hävdar att for-

men inklusive språket skall förenklas, så 

att en allt större publik blir verkligt delak-

tig av informationen. Det innebär från 

språklig utgångspunkt att man begränsar 

ordförrådet till en minsta gemensamma 

nämnare, kanske ett par tre tusen ord. 

Man tror sig också veta att upprepningar i 

t. ex. ett nyhetstelegram gör det lättare att 

minnas budskapet. Man vet att förståel-

sen ökar om man upprepar det verbala in-

nehållet, illustrerar det med teckningar el-

ler kartor, förklarar orsakerna och försö-

ker peka på konsekvenserna. Men är det 

då alldeles självklart att vi skall tillgripa 

sådana former i våra program? Vad riske-

rar man att förlora med en sådan teknik? 

1 flera olika sammanhang har jag pläderat 

för att våra publikforskare i sina under-

sökningar också skulle utnyttja språkve-

tenskaplig expertis, men jag har hittills 

vunnit ringa gehör för detta. Men skall 

man börja införa nya former för eterme-

diespråket anser jag att detta är helt nöd-

vändigt. 

Nyhetsprogrammen har börjat ge över-

sättningar av vissa främmande fackter-

mer. Det verkar rimligt och behöver inte 

vara stötande. Men alltför ymniga upprep-

ningar gör ett tröttande intryck, som kan 

stöta bort vissa lyssnare och tittare. Här 

är det ingalunda lätta avväganden som 

måste göras. Skall vi ha en språklig norm, 

som innebär att de allra sämst rustade be-

griper eller skall vi drista oss till att använ- 

da ett språk, där vissa element är svår-

eller obegripliga för stora grupper av vår 

publik, men som upplevs naturligt, flytan-

de och begripligt för lika stora grupper. 

Man behöver inte försvara en sådan 

språkpolitik med estetiska värderingar. 

Det är nämligen också fråga om en inställ-

ning till publiken som helhet. Det finns all 

anledning att misstänka att en stor grupp 

människor tycker att information i radio 

och tv är alltför tidsödande att ta till sig, 

nämligen om man själv har lärt sig att läsa. 

Man hinner få mycket mera information 

genom att läsa tidningar, tidskrifter och 

böcker än att höra på föredrag i radio eller 

se på informativa tv-program. Då bortser 

jag ifrån de emotionella kvaliteter som 

kan tillföras ett informativt utbud i radio 

genom en föredragshållares personliga ut-

strålning i sitt språk eller i tv genom ett 

skickligt och väl genomtänkt bildarbete. 

Stannar man för en minsta gemensamma 

nämnare är det stor risk att man förlorar 

som publik de grupper, som i andra sam-

manhang har en viktig opinionsbildande 

karaktär. Men hur skall man då kunna för-

svara en programpolitik som lämnar störa 

grupper utanför därför att de inte har lärt 

sig språkets och andra formelements inne-

börd? Ja, en tänkbar försvarslinje är att 

om just sådana grupper konfronteras med 

ett budskap, som man inte i detalj förstår 

men som man emotionellt upplever som 

väsentligt för ens egen situation, kanske 

rent av livsavgörande, så får man en im-

puls att på annat sätt ta reda på innebör-

den i alla detaljer. Det kan vara fråga om 

att vända sig till någon som bättre förstår 

eller de kan om sådana budskap förekom-

mer tämligen frekvent på ett eller annat 

sätt själva skaffa sig insikt i språket, så att 

man själv kan tolka budskapen så långt 

det behövs för ens egen livssituation. 

Lägg märke till att jag här inte driver nå-

gon speciell linje. Jag är tvehågsen inför 

problemet. Jag ställer frågor, jag vill att 

man skall diskutera de här frågorna på ett 

betydligt mera nyanserat sätt än våra be- 
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teendeforskare gör, som utan att tveka 
tycks gå ut ifrån det självklara att just hit-
ta en form som tillgodoser det minsta ge-
mensamma nämnarens politik. 

Till sist vill jag litet närmare fundera över 
det rituella nyhetstittandet, och här har 
jag en klar ståndpunkt, som ligger helt i 
linje med min allmänna ideologi vad gäller 
tv som massmedium. Jag har aldrig kun-
nat acceptera att allt som sänds i tv skall 
tas emot i stor andakt som något för mig 
livsavgörande budskap. Jag har tidigare 
fört fram den tanken, att när man kommer 
hem trött och slut från en dags hårt arbe-
te, det må nu vara vid ett löpande band, 
vid ett skrivbord eller t. o. m. en hel dags 
konferens så kan det vara väldigt skönt att 
sätta sig ner och slötitta på tv. Vi behöver 
för den skull inte bli betraktade som evigt 

förtappade. Det kan ju hända att vi får nå-
gon impuls av vad vi ser, som vi i en frä-
schare situation kan börja bearbeta och få 
ut något positivt av. Jag tycker det är bätt-
re att man sitter och slöar och tittar på 
Sveries Magasin eller som det nu heter 
ProgramETT och kanske just får en sådan 
impuls än att man lägger sig på soffan med 
Aftonbladet eller Expressen över ansiktet 
och bara halvsover. Sett i det här perspek-
tivet så kan jag inte förstå indignationen 
över det rituella nyhetstittandet. Jag kan 
inte bli så där oerhört upprörd, om folk tit-
tar på TV-Aktuellt bara för att få veta att 
jorden fortfarande snurrar, och att ingen-
ting har hänt som rör mig. Inte heller går 
jag upp i limningen om folk tittar på Rap-
port, för att de vet att när det programmet 
är slut så får de kaffe med kanelbullar och 
kan sedan gå och lägga sig i lugn och ro. 
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Gösta Åberg Vart bär det hän? 

Jag började arbeta som förlagsredaktör 
för snart tjugofem år sen. Det var på års-
boken När-Var-Hur som jag fick ett som-
marvikariat, och jag skulle bland annat re-
digera manuskript. 

Jag hade mina tvivel på att jag skulle gå i 
land med den saken, men jag hade oroat 
mig i onödan. 1 stället häpnade jag över 
hur illa även en del helt etablerade skri-
benter uttryckte sig, för att inte tala om 
hur de stavade, och jag fick snart klart för 
mig att överallt på tidningar och bokförlag 
satt det en massa gråsparvar och talade 
om för näktergalarna hur de skulle sjunga. 
Gråsparvarna, det var tidningarnas ma-
nusgranskare och vi förlagsredaktörer. 

Många av författarna i När-Var-Hur var 
ovana vid att skriva, och i deras mödo-
samt utarbetade manus dröjde spåren av 
skolans uppsatsundervisning kvar på ett 
gripande sätt. Om man till exempel be-
ställde en artikel om nya taktäckningsma-
terial så kunde man vara ganska säker på 
att författaren skulle börja med att påpeka 
att redan de gamla babylonierna hade tak 
på sina byggnader och att takens utseende 
och utförande hade varierat i hög grad ge-
nom tiderna. Grundfunktionen hade dock 
alltid hade varit densamma, nämligen att 
hålla kyla och värme samt nederbörd 
borta. Han skulle därefter uppehålla sig 
vid dagens taktäckningsmaterial. 1 detta 
avsnitt skulle han troligen vara både stilis-
tiskt och innehållsmässigt till sin fördel, 
konkret och koncis. 1 den korta, obligato-
riska avslutningen skulle han så till sist ge 
uttryck åt en av äkta känsla buren för- 

hoppning att det skulle behövas taktäck-
ningsmaterial även på framtidens hus. 

Genom att stryka de gamla babylonierna 
och framtidsförhoppningarna fick man i 
regel utan större besvär en alldeles ut-
märkt artikel om tak. 

När jag nu i minnet försöker jämföra de 
manuskript jag ser idag med dem jag 
granskade för tjugofem år sen så tycker 
jag mig kunna konstatera en klar förbätt-
ring. Lysande stilister - framförallt bland 
skönlitterära författare, journalister, litte-
raturhistoriker, språkvetare och andra hti-
manister - finns det naturligtvis idag som 
då. Skillnaden är möjligen att de flesta 
idag skriver mer avspänt. De som inte har 
språket till yrke skriver enligt min uppfatt-
ning betydligt bättre idag. Det här är en 
mycket grov generalisering, men det 
tycks mig som om accepterandet av tal-
språket med dess enklare satsbyggnad 
och naturligare tonfall har varit av godo. 

Det finns naturligtvis hemska undantag, 
och jag kan i förbigående nämna något 
som möjligen är självklart, nämligen att 
det värsta en förlagsredaktör kan råka ut 
för inte är ett manus som vimlar av stavfel 
och meningsbyggnadsfel och allt vad det 
heter. Nej, det som fr redaktören att slita 
sitt hår är ett manuskript som befinner sig 
på en allmänt låg stilistisk nivå. Abstrakt, 
doftlöst, malande, torftigt, inget tempo, 
ingen rytm, inte en associationsskapande 
bild. Allt viktigt tilldrar sig i substantiven, 
verben utgörs av ord som föreligger, blir, 
inträffar, upplever. Med nuvarande ar- 
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betsbelastning och personalkostnader på 
förlagen går fler sådana manus till sättning 
mer obearbetade än förr. Att skriva om 
dem skulle bli för dyrt. Om någon vill säga 
emot mig när jag påstår att manuskripten 
genomsnittligt har blivit bättre, så kan det 
alltså hända att vi båda har rätt. Manusen 
är bättre men den språkliga bearbetningen 
är sämre. 

Jag tror, eller hoppas i varje fall, att de 
flesta manusgranskare är tolerantare nu 
än när jag började i bokbranschen. På den 
tiden hade vi en benägenhet att ändra i 
onödan. Uppfostrade i Erik Wellanders 
hårda skola som vi var, gjorde vi höger 
om och vänster om och släppte inte en 
varm korvgubbe över bron. Jag tror re-
spekten för författarens intregritet är en 
annan nu, och inte bara språkligt utan i al-
la avseenden. Mycket av det vi tidigare 
betraktade som oarter ser vi nu som egen-
art, och det passar ju också bra när vi inte 
har råd att arbeta så länge med varje rna-
nu s. 

Är allt sålunda gott och väl 9  frågarjag mig 
själv, och jag måste tyvärr svara med ett 
rungande nej. Det finns en punkt där jag 
verkligen vill ställa frågan: Vart bär det 
hän? 

Det gäller det sorgliga öde som det svens-
ka språket tycks gå till mötes inom fram-
förallt samhälls- och beteendevetenska-
perna. Om en vetenskapsman idag skulle 
säga något i stil med "det dunkelt sagda är 
det dunkelt tänkta", eller hur nu Tegnér 
fick till det, så skulle han bli utskrattad av 
sina kolleger. Han måste åtminstone dra 
till med att de semantiska strukturerna 
reproducerar de kognitiva processerna för 
att låta trovärdig och få pannor att lägga 
sig i djupa veck. 

Jag vill påstå att mycket av det som utges 
för att vara vetenskapligt språk helt enkelt 

är felöversättningar från engelskan. En 
sociolog med självaktning skriver ogärna 
väsentlig om han kan skriva essentiell, el-
ler utveckling om han kan skriva evolu-
tionsprocess, eller gissa om han kan skri-
va postulera. Man stöter till och med på 
ett ord som predicera i stället för förutsä-
ga. 

Facktermer är nödvändiga och tidsbespa-
rande, men det är knappast till gagn för 
vetenskapen om författare med hjälp av 
ett i det närmaste ogenomträngligt språk 
lyckas lura i en godtrogen omgivning att 
det som i själva verket är gamla självklar-
heter är nya stora rön. 

Om jag nu försöker tala med en veten-
skaplig författare om hans språkbruk och 
försynt frågar om det inte duger med hel-
het i stället för totalitet, så svarar han - 
ganska fyndigt, det medger jag - att det 
finns en skillnad här som jag inte har fat-
tat. Totaliteten är nämligen summan av 
delarna, alltså inte en äkta helhet utan en 
så att säga sammansatt. Helhet är där-
emot det odelade hela. För övrigt, tilläg-
ger han, är hans idéer så nya och epokgö-
rande att han helt enkelt har varit tvungen 
att skapa en ny terminologi för att kunna 
uttrycka dem. Det tar sin tid att tränga in i 
tankegångarna, det är han medveten om, 
men den som gör det blir rikligen belönad. 

Språknämnden har tidigare framfört ett 
krav på undervisning i svenska på de 
grundläggande stadierna i all högre utbild-
ning. Det kravet vill jag varmt understöd-
ja. 1 vilken utsträckning språkvetenska-
pen ägnar sig åt terminologin och språk-
bruket i andra vetenskaper vet jag inte. 
Men en sak är klar, och det är att det be-
hövs både en kritisk granskning av veten-
skapernas språk och en undervisning i ve-
tenskaplig terminologi som skulle kunna 
göra tjänst som en välbehövlig vaccine-
ring mot vetenskaplig humbug. 
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Skrifter till förmånspris 

Språkvårds läsare erbjuds att köpa ytterli-

gare fyra av skrifterna i nämndens serie 

till förmånspris. Tidigare sådana erbju-

danden finns i Språkvård 111976, 111977 

och 1/1978, och de gäller fortfarande. 

Tradition och förnyelse 

Skriften Tradition och jårnyelse inom 

språket (nr iø i nämndens serie, andra 

tryckningen 1963, 14 sidor) återger profes-

sor Elias Wesséns tal vid Svenska Akade-

miens högtidssammanträde den 20 decem-

ber 1952. Förmånspriset för denna skrift 

är 3 kronor inklusive moms. 

Tyskt inflytande 

Om det tyska inflytandet på svenskt språk 

under ,nedeltiden är namnet på en nästan 

klassisk skrift av Elias Wessén (nr 12, se-

naste tryckning 1970, 49 sidor). När Han-

san, det nordtyska handelsförbundet, 

växte sig stark kom Sverige att utsättas 

för en mycket kraftig påverkan från Tysk-

land. Många tyskar flyttade till Sverige. 

Nya städer grundades, hantverk och han-

del blomstrade. Den mest bestående följ-

den av den tyska invandringen och den 

tyska kulturpåverkan blev rent språklig, 

framför allt genom alla de nya ord som 

togs upp och som ännu används. Detta ge-

nomgripande tyska inflytande på medelti-

dens svenska skildras i denna skrift. - 

Förmånspriset är 5 kronor inklusive 

moms. 

Språk i Norden 1974 och 1975 

De nordiska språknämndernas gemen-

samma årsskrift Språk i Norden började 

utges 1970. Volymerna för 1970-1973 har 

tidigare realiserats för 7:65 kr. per volym 

(inkl. moms), och dessa skrifter kan fort-

farande fås från nämnden. Nu realiseras 

också de båda årsskrifterna för 1974 och 

1975 till samma pris per volym. 

Språk i Norden 1974 handlar framför allt 

om etermediernas språk. Den innehåller 

bl. a. följande: 

Finn-Erik Vinje, Språket i kringkastinga 

Henning Skaarup, Om sproget i radio 

og tv 

Sten Olof Westman, Språket i finlands-

svensk radio och tv 

Matti Sadeniemi, Finska språket i Fin-

lands rundradio 

Jakob Benediktsson, Sprogbrugen i Is-

lands radio og TV 

Bertil Molde, Språket i svensk radio 

och tv 

Navne på stater. Nationalitetsbetegnel-

ser (förteckning på danska, färöiska och 

isländska). 

Språk i Norden 1975 innehåller bl. a.: 

Ole Henrik Magga, Samisk språk og 

Samisk språknemnds arbeid 

Kaj T. Larsen, Lidt om frøsk 

sprogrøgt 

Robert Petersen, Om grønlandsk - og 

om den nye grønlandske retskrivning 

Poul Lindegård Hjorth, Bro over 

dansk-finsk sprogkløft? 

Tove Skutnabb-Kan gas, Om finnarnas 

svårigheter i att förstå danska. 

Tidigare förmånserbjudanden 

Utom språk i Norden 1970-1973 (se 

ovan) har följande skrifter förut fått ned-

satt pris: 

Il. Språkvård, 19 uppsatser, utgiven till 
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nämndens tioärsjubileum 1954, pris 6 
kr. (tidigare 17:—). 
Språket i Lund av Ingemar Ingers 
(andra upp!. 1970), pris 8 kr. (tidigare 
21:—). 
Språkriktighet och stil av Elias 
Wessén, pris 3:50 (tidigare 6: 95). 

36. Nämnden för svensk språkvård 
1944-1969 av Nils Hänninger, pris 4 
kr. (tidigare 6: 25). 

42. Svensk prosastil under 1700-talet av 
Rolf Hillman, pris 8 kr. (tidigare 
17:—). 

51. Amerikasvenska av Nils Hasse/mo, 
pris 20 kr. (tidigare 42:—). 

Beställningar 

De här nämnda skrifterna kan köpas till de 
angivna förmånspriserna endast direkt 
från Svenska språknämnden. Sätt in be-
talningen på postgirokonto 19 74 75-7 
(Svenska språknämnden) eller på bankgi-
rokonto 376-7258 och ange på kupongen 
vilken eller vilka böcker som önskas. 
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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 anges. 

Protokoll 

/ protokoll skrivs inte sällan besluten med 
omvänd ordföljd, t. ex. Beslöt styrelsen att 
göra det eller det. Är inte vanlig rak ord-
följd att föredra i sädana föll? - Skall 
man för resten använda presens eller im-
perfrktum som ho vudtempus i protokoll? 
Bägge delarna förekommer. 

Omvänd ordföljd i protokoll har länge va-
rit vanlig, men numera är detta skrivsätt 
föråldrat. Att man använde omvänd ord-
följd berodde från början på att man upp-
fattade paragrafrubriken (§ 2 osv.) som en 
del av meningen, alltså som ett inledande 
adverbial av typen "För det andra". 1 mo-
dern protokollstil är rak ordföljd att före-
dra, alltså Styrelsen beslöt att 

Eftersom ett protokoll är en redogörelse 
för vad som har diskuterats eller beslutats 
vid ett sammanträde o. d., så är imperfek-
tum det tempus som är det naturliga. Det 
förekommer visserligen numera ganska 
ofta att protokoll skrivs i presens, t. ex. 
Styrelsen beslutar att bevilja sekreteraren 
tjänstiedigt. Detta skrivsätt kan inte anses 
felaktigt, men det är olämpligt. 1 protokoll 
kan man i andra sammanhang ha behov 
att använda presens. Det kan då lätt upp-
stå oklarheter om innebörden av olika de-
lar av protokollet, om presens används 
som ett slags refererande tempus. Man 
bör också lägga märke till att presens kan 
leda till oklarhet därför att presens är ett 
av språkets luvudmedel att uttrycka 
framtid. 

Vidare strider det mot gängse språkbruk i 
sakprosa att använda presens för att ut-
trycka något som redan har skett. Endast i 
vissa fall används presens ("historiskt 
presens") i berättande text, och det ger då 
ett dramatiskt liv åt texten - och drama-
tiskt liv är inte utmärkande för normal 
protokollstil. Det är alltså skillnad på den 
skönlitterära stilens "Då säger konungen 

och protokollets sakliga "Sekretera-
ren meddelade ...... Typen "Sekretera-
ren meddelar" kan ge en störande drama-
tisk ton åt protokollstilen. 

Att man på vissa håll inte bara själv an-
vänder utan också rekommenderar andra 
att använda presens som huvudtempus i 
protokoll, brukar ibland motiveras med 
att föredragningslistor ofta skrivs i pre-
sens och att det därför är enklast att an-
vända presens också i protokollet, efter-
som man då slipper ändra formuleringarna 
i föredragningslistan. Detta är ett mycket 
klent argument för presens i protokoll. 
Föredragningslistor o. d. är ju dokument 
av långt ringare vikt än protokoll. Proto-
kollet är den bestående dokumentationen, 
medan föredragningslistan ofta inte ens 
arkiveras. Om man vill använda samma 
skrivsätt i föredragningslista och proto-
koll vore det rimligare att anpassa före-
dragningslistan efter protokollet än tvärt-
om. F. ö. borde det inte vara något större 
problem att använda olika tempus i dessa 
två olika typer av dokument. 

1 protokoll bör imperfektum användas 
som huvudtempus. 
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1 sin helhet 

Heter det Jag läste boken i sin helhet eller 
i dess helhet? 

Valet mellan sin (sitt, sina) å ena sidan 
och hans, hennes, dess, deras å den andra 
vållar ofta problem. Frågan behandlas ut-
förligt av Erik Wellander i Riktig svenska 
och av Åke Åkermalm i Modern svenska. 
Huvudregeln är emellertid enkel nog, 
nämligen att sin etc. används när prono-
menet syftar på satsens subjekt och hans 
etc. när pronomenet syftar på en annan 
satsdel. 

Enligt denna huvudregel är därför formu-
leringen Jag läste boken i dess helhet kor-
rekt, eftersom pronomenet syftar på ob-
jektet i satsen. Likaså är det korrekt att 
skriva 1 sin helhet är boken läsi'ärd, efter-
som pronomenet i det fallet syftar på sub-
jektet. Men i sin helhet har länge uppfat-
tats som ett fast, stående uttryck, vilket 
gör att det ofta används oavsett pronome-
nets syftning. Man kan därför också säga 
Jag läste boken i sin helhet, Vi diskuterar 
inte frågan i sin helhet. Det är allså inte fel 
att alltid använda sin i uttrycket i sin hel-
het, men det är givetvis helt korrekt att 
använda dess när pronomenet syftar på 
ett annat ord än satsens subjekt. 

1 sin helhet är inte det enda fasta uttryck 
där sin används mot huvudregeln. Andra 
fall är t. ex. på sin höjd, på sin tid, på sin 
plats, lämna åt sitt ode. 

Bifogade kort 

Bör man skriva Svar kan lämnas på bifo-
gat kort eller på bifogade kort? 

Bägge formuleringarna är korrekta. En 
formulering av denna typ står normalt i ett 
brev e. d. vartill ett svarskort bifogats. 
Det är alltså avsändaren av brevet som bi- 

fogar kortet. Skriver han då på bi/ogat 
kort är den avsedda tolkningen "på det 
kort som har bifogats, på här bifogat 
kort". En som får ett brev med den for-
muleringen kan möjligen få för sig att han i 
sin tur skall bifoga ett kort (kortet) till ett 
särskilt brev, och det ärju inte meningen. 

Att det är brevets avsändare, den som be-
gär svar, som bifogar kortet, blir tydligare 
om man använder formuleringen på hifr-
gade kort. Den formuleringen är den 
lämpligaste, och den överensstämmer 
också med gängse nutida språkbruk. 

Cigar(r)ett 

Enligt SAOL kan man nu skriva cigarett, 
alltså med ett r. Innebär det att stavning-
en med två r ärföråldrad eller rentav orik-
tig? 

Nej. 1 SAOL ges de två formerna cigarett 
och cigarrett, i den ordningen. Att formen 
med ett r står först beror på att man i 
SAOL i de fall då två helt likvärdiga for-
mer ges brukar placera dem i alfabetisk 
ordning. Cigarrett är alltså fortfarande en 
helt korrekt stavning. 

a och a 

Bör man skriva ä conto, a conto eller kan-
ske å conto? 

Det hetera conto ("i avräkning"), liksom 
det heter a dato ("från denna dag"), a vis-
ta ("vid uppvisandet'). Dessa uttryck är 
liksom många andra bank- och bokfö-
ringstermer lånade från italienskan, och i 
dem ingår den italienska prepositionen a 
'i, enligt, från". 

Prepositionen ii är av franskt ursprung. 
Den används med betydelsen "till" i fall 
som tre å fyra, två biljetter å 10 kronor. 

30 



Något svenskt ord ci, alltså med akut ac-
cent, existerar däremot inte - annat än 
som fel föra i uttrycket a conto. 

Schangdobel 

Till det fornsvenska adjektivet hör också 
det nu ålderdomliga adverbet tida (i ut-
trycket sent och tida "sent och tidigt"). 
Till adverbet titt (eller till adjektivet) finns 
också det likaså ålderdomliga superlativa 
adverbet tidast (i uttrycket som tidast 
"som oftast"). 

/ talspråk hör man ibland ordet schangdo-
bel. Det står inte i SAOL. Är det vanligt? 
Vad har det för ursprung? 

Schangdobel är ett ingalunda ovanligt ord 
som har använts i svenskan åtminstone 
sedan slutet av 1800-talet (SAOB:s äldsta 
belägg är från 1897). Ordet tillhör ledigt 
talspråk, och därför möter man det inte så 
ofta i skrift. Det har oftast en mer eller 
mindre skämtsam klang. Schangdobel är 
en ombildning av gentil, i anslutning till 
nobel. Det kan nämnas att gentil sedan 
länge vid återgivning av talspråk skrivits 
schangtil, särskilt i betydelsen "elegant, 
fin, stilig". 

Titt 

Vad betyder egentligen ordet titt som an-
viinds i uttrycket titt och ofta och titt och 
tätt? Har det något med titta att göra? 

Adverbet titt har använts i svenskan, lik-
som i danskan, norskan och isländskan, 
ända sedan medeltiden. Det betyder "of-
ta", och uttrycken titt och ofta (känt se-
dan medeltiden) och titt och tätt (av yngre 
datum) kan alltså anses som tautologiska. 
De kan jämföras med andra tvåledade ut-
tryck av mer eller mindre tautologisk art, 
t. ex. buller och bång, sus och dus, pomp 
och ståt. 

Titt är egentligen neutrumformen av ett 
fornsvenskt adjektiv tidher (isl. tiör) med 
betydelsen "som händer, som är gängse 
eller vanlig". Det ordet är en adjektivbild-
ning till substantivet tid. 

Ytterligare ett ord kan hänföras till samma 
grupp, nämligen det samnordiska och se-
dan medeltiden kända tidende, i svenskan 
nu bara i pluralformen tidender med bety-
delsen "underrättelser, nyheter". Första 
stavelsen i det ordet, tid-, är en form av 
adjektivet tidher. 1 äldre tid användes ti-
dender också i betydelsen "tidning" (jfr 
det danska tidningsnamnet Berlingske Ti-
dende). Ordet tidning (i äldre svenska 
också tiding) är däremot ett lån från tys-
kan. 

Sambo 

Vad skall man kalla en person som lever 
ihop med en person av motsatt kön utan 
att de bägge är gifta med varandra? / tid-

ningar förekommer ibland ordet sambo. 
Är det möjligt att få det accepterat som 
normalt ord? 

Ett särskilt ord för var och en av två som 
bor tillsammans i vad som i Danmark kal-
las papirløst xgteskab och i Norge pa-
pirløst ekteskap skulle behövas i svenskan 
och de andra nordiska språken. Frågan 
har länge diskuterats av språknämnderna i 
Norden. 1 Danmark och Norge används i 
viss utsträckning mand (mann) och kone, 
men i Sverige är man och fru (hustru) i 
denna användning ganska ovanligt. Det 
kan också finnas behov av särskilda ord 
för dem som lever samman "under äkten-
skaps!iknande former". 1 finskan har man 
ordet avoliitto (egentligen "öppet för-
bund") för sådan samlevnad och avomies, 
avovaimo för parterna - orden är bildade 
efter mönster av avioliitto "äktenskap". 
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aviomies "äkta man" och aviovaimo "äk-
ta maka". 

Dansk Sprognmvn har i sin årsberättelse 

för 1975/76 föreslagit ordet samboer, men 

säger också att det är tvivelaktigt om det 
ordet kan slå igenom, särskilt därför att 

mand och kone har betydande hävd i Dan-
mark också i denna användning. Norsk 
spräkråd uttalade 1977: "Vi synes sam-

bo(er) er et godt ord som skulle ha gode 
muligheter for å slå igjennom". 

1 svenskan förekommer ordet sambo, ett 
ord som alltså skulle kunna bli gemensamt 
för svenskan, norskan och danskan. Hos 
oss har ordet hittills haft en något skämt-
sam eller slangartad karaktär. Det har den 
nackdelen att det kan associeras med 
namnet Samho och att det också ser lika-
dant ut som det ord sambo som betyder 
'avkomling till neger och indian" och 

som f. ö. är upptaget i SAOL. Det ordet är 
dock så okänt för de flesta svenskar att 
det normalt inte kan störa användningen 
av ett annat ord sambo. 

Det nya ordet sanbo uttalas oftast med 
akut accent (rimmande på hambo), men 

det uttalet är olämpligt. Ordet bör uttalas 
med grav accent, dvs, som nabo, åbo. 

Detta ord sambo ärju bildat efter mönster 
av sådana ord och andra ord med slutle-
den -ho, t.ex. stadsbo, byho. 

Många tycks ha svårt att använda sambo 

som en neutral, saklig term, och man har 
försökt med andra möjligheter också, 
t. ex. samboende, sammanboende, an-
vända som substantiv på samma sätt som 
ordförande, studerande. De orden har in-
te blivit allmänt brukade, säkert bl. a. där-
för att likalydande ord också behövs, dels 
som adjektiviska particip ("de har varit 
samboende el. sammanboende länge"), 
dels som neutrala substantiv ("det är slut 
på samboendet el. sammanboendet för de-
ras del"). 

Sambo är nog det bästa ord som hittills 
har kommit fram, och det tycks redan ha 
vunnit ganska fast fot i talspråk, i varje 
fall mera skämtsamt. Men för att det skall 
bli helt accepterat bör det uttalas med 
grav accent, dvs, som en normal svensk 
sammansättning med -bo - vilket det ju 
också är. Ordet är väl värt att prövas all-
mänt i normala, sakliga sammanhang. Det 
kan ta sin tid att få det accepterat som 
"normalord", men det borde inte behöva 
stöta på några allvarligare hinder. Det vik-
tigaste hindret vore att man lyckades fin-
na ett klart bättre ( helst samnordiskt) ord 
som snabbt blev vedertaget, men utsikter-
na till det ter sig inte särskilt goda. 
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