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Kari-Hampus Masskommunikationsforskning 
Dahlstedt 

och språkvetenskap 
1 augusti 1979 hölls på Umeå universitet den fjärde nordiska 
konferensen för masskommunikationsforskning. Hälsnings-
talet hölls av Kari-Hampus Dahlstedt, professor i allmän 
språkvetenskap vid Umeå universitet och författare till bl.a. 
boken Massmedierna och språket (nr 41 i språknämndens 
skriftserie, 1970). Professor Dahlstedt inledde sitt hälsnings-
tal med en kort historik över Umeå universitet - med 8 300 
studerande höstterminen 1978, varav 900 från Finland och 80 
från Iran. Därefter gav han den här återgivna översikten över 
amnet masskommunikationsforskning och språkvetenskap. 

Det är uppenbart att masskommunika-
tionsforskningen under tiden fram till näs-
ta sekelskifte kommer att uppta en växan-
de och väsentlig andel av humaniora och 
samhällsvetenskaperna. Liksom att denna 
nya tvärvetenskap kommer att få kinkiga 
problem vid gränsdragningen mellan fri 
och styrd forskning, mellan grundforsk-
ning och tillämpning. Även om massme-
dierna och masskommunikationen i prin-
cip är lika gamla som boktryckarkonsten, 
så innebar de muntliga etermediernas se-
gertåg under vårt århundrade en väldig 
revolution vid överförandet av kognitiv 
information, av känslor och attityder mel-
lan människor. En specifik kommunika-
tionsforskning blev därigenom oundgäng-
lig i vårt västerländska samhälle. 

En väsentlig fråga måste vår nya tvärve-
tenskapliga disciplins organisation och in-
ordning i respektive lands universitetsvä-
sen och forskningsadministration vara. Så 
vitt jag vet är Finland det enda land i Nor-
den som inrättat särskilda lärostolar i 
masskommunikationsforskning - i Tam-
merfors. 1 Sverige har vi tills vidare gjort 
halt på utredningsstadiet. För mig ter det 
sig alldeles uppenbart att en så viktig 
forskningsgren i längden inte får vara en-
sidigt beroende av tillfälliga anslag från 
staten och enskilda uppdragsgivare. Kra-
ven på kontinuitet, forskarnas sociala 

trygghet, statusmässig paritet med tidiga-
re etablerade discipliner och - sist men 
inte minst - obundenhet och frihet inom 
en väsentlig sektor av masskommunika-
tionsforskningen talar alla för att denna 
institutionaliseras inom vår svenska hög-
skole- och forskningsorganisation. 

De bekymmer som återstår att övervinna, 
gäller fakultetstillhörigheten och ämnes-
beskrivningarna. Masskommunikations-
forskningen har ju inte vuxit fram ur teo-
retiska överväganden, såsom till exempel 
semantiken 1 kontaktpunkten mellan filo-
sofi och lingvistik, utan är i högsta grad ett 
barn av samhällets struktur och behov. 
Därav följer masskommunikationsforsk-
ningens utpräglat tvär- eller mångveten-
skapliga karaktär. (Jag är osäker om vil-
ken av de två termerna som här passar 
bäst.) Liksom t.ex. etnografi, etnologi, 
antropologi och ekonomisk historia sitter 
masskommunikationsforskningen så att 
säga grensle på - den i och för sig ganska 
konstlade - skiljeväggen mellan den sam-
hällsvetenskapliga och den humanistiska 
fakulteten. Nya lärostolar i ämnet kan 
med fördel samtidigt förankras i bägge fa-
kulteterna. Eller bör de kanske hellre kny-
tas till journalisthögskolorna? 

Betydligt allvarligare är problemet om 
ämnesbeskrivning för framtida lärostolar i 
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masskommunikationsvetenskap. Denna 
kommer uppenbart - åtminstone så som 
universitetsviisendet fungerar här i Sveri-
ge - att i hög grad bestämma hela ämnets 
forskningsinriktning. Det vore verkligen 
olyckligt om den nya vetenskapen genom 
alltför hård anknytning till en enda av de 
äldre disciplinerna finge en - både meto-
diskt och innehållsligt - ensidig och snäv 
inriktning. För min del vill jag tänka mig 
en pluralistisk lösning, som innebär att 
flera lärostolar i ämnet inrättas samtidigt 
eller i snabb följd, med sinsemellan för-
skjutna tyngdpunkter, så att den ena är 
förankrad i t.ex. sociologi med socialpsy-
kologi, den andra i lingvistik med semio-
tik, den tredje i statskunskap, den fjärde 
kanske i företagsekonomi. 

Som språkvetenskapsman är jag överty-
gad om att den utveckling av tekniska me-
dier som har ägt rum under min livstid 
håller på att i grunden förändra inte bara 
talspråksforskningen utan överhuvudtaget 
det mänskliga språket - eller ska vi tydli-
gare säga: de i västerländsk mening ut-
vecklade mänskliga språkens uppgifter 
och funktionsvillkor. Desto mer måste vi 
beklaga att den lingvistiska massme-
dieforskningen - frånsett vissa slag av stu-
dier över tidningsspråk - ännu är ganska 
svagt utvecklad och att det har visat sig 
svårt att bygga ihop den med den 
samhällsvetenskapligt inriktade mass-
kommunikationsforskningen. Det vittnar 
ju bl.a. anmälningarna och ämnesförsla-
gen till den här konferensen om. 

Jag vill nu 1 korthet försöka skildra mitt 
lingvistiska perspektiv på etermedierna 
och övriga tekniska talmedier i dag —just 
vid den vändstolpe i tiden då ordet sekel-
skifret övergår från att betyda 'årsskiftet 
1899-1900' till att betyda 'årsskiftet 1999-
2000'. 

För det första kommer språkhistoriens 
villkor att i grunden förändras. Hittills har 
den byggt på rekonstruktioner och äldre 

skriftliga källor, dvs, på indirekt evidens. 
Men redan nu och än mer i framtiden 
kommer den för nyare tidsskeden att ha 
tillgång till ett ofantligt direkt muntligt ar-
kivmaterial, som kommer att både under-
lätta och komplicera den historiska tal-
språksforskningen. 1 det här samman-
hanget bör det inskjutas att just talspråket 
- i motsats till skriftspråket - av 95% av 
alla lingvister uppfattas som kvintessen-
sen eller kärnan i det mänskliga språket, 
med biologisk och psykologisk förank-
ring. Det muntliga massmaterialet 1 ljudar-
kiven kommer utan tvekan att ge upphov 
till omfattande metoddiskussioner och 
arbetsekonomiska överväganden. Sofisti-
kerade kvantitativa metoder, som redan 
kan iakttas inom nu språksforskningen, 
kommer med säkerhet att göra sig starkt 
gällande också inom den språkhistoriska 
forskningen. Och därmed kommer språk-
vetenskapen att - åtminstone i metodiskt 
avseende - alltmer närma sig samhälisve-
tenskaperna. 

För det andra blir vi tvungna att se över 
terminologin kring den vedertagna dis-
tinktionen mellan talspråk och skrift-
språk. Med talspråk har hittills nästan ute-
slutande avsetts ett direkt ledigt muntligt 
språk med en för sändare och mottagare 
lättillgänglig gemensam konsituation, dvs. 
en vid talakten närvarande icke-språklig 
verklighet, med omedelbar återföring eller 
feedback och chans till förklaringar och 
rättelser, men snabbförgängligt och omöj-
ligt att återhöra eller återse. Talspråket i 
de tekniska massmedierna saknar där-
emot den gemensamma konsituation som 
underlättar kommunikationen, eller har 
såsom i teve en begränsad av sändaren 
styrd eller simulerad konsituation, saknar 
i regel också den omedelbara återföringen 
men är i princip beständigt och kan åter-
höras. Vidare är tal genom tekniska kana-
ler beroende av teknikens kvalitet, dvs. 
också av ekonomiska faktorer. Höga 
ljudfrekvenser är ofta reducerade och 

4 



mottagarens akustiska förutsättningar 
därför i genomsnitt sämre än vid direkt 
tal. 

Allt detta innebär att villkoren för talsprå-
ket i tekniska medier, i synnerhet eterme-
dierna, närmar sig skriftspråkets villkor, 
dvs, sändaren måste förhandsplanera sitt 
budskap och iaktta den kognitiva klarhe-
ten och entydigheten såväl som den rent 
fysiska - akustiska resp. optiska - tydlig-
heten långt noggrannare än vid direkt var-
dagligt tal. Liksom skriftspråket inbjuder 
etermediespråket också till rationalisering 
och formalisering av sådana kategorier av 
budskap som ofta återkommer, t.ex. vä-
derrapporter. Om och när datorer kan lära 
sig tala - åtminstone i viss utsträckning - 
riskerar vi också att begåvas med ett talat 
blankettspråk. 

Traditionellt brukar distinktionen tal språk 
- skriftspråk utan närmare motivering in-
ordnas i en stilistisk dimension, som 
sträcker sig från ledighet och vardaglighet 
till stelhet, högtidlighet och formalism. 
Man bortser därvid från sådana talspråks-
former som predikospråk och äreminnen 
men också från sådant skriftspråk som det 
personliga brevet, minnesanteckningar 
o.dyl. När talspråket i t.ex. etermedier 
hamnar i den stela änden av denna dimen-
sion benämns det skriftspråksmässigt och 
säges egentligen vara ett lässpråk. Det är 
emellertid alldeles uppenbart att vi inför 
en mikrofon ofta väljer ett mer välplanerat 
och entydigt talspråk utan att läsa innan-
till. Den av de rent fysiska överföringsvä-
garna betingade distinktionen mellan tal 
och skrift måste alltså i framtiden rent de-
finitionsmässigt hållas åtskild från den 
stildimension som kan iakttas i bägge fal-
len. 

Bland språkvetare i vårt land är det nume-
ra allmänt vedertaget att skriftspråket, 
dvs. i första hand den i massmedierna 
tryckta och standardiserade svenskan, har 
haft inflytande på talspråket, också det 

som vi kallar spontant och ledigt. Ändel-
sen -de har t.ex. återinförts i uttalet av 
preteritumformer av typen kastade i stf. 
det vanliga uppsvenska kasta, och hjälp-
verbet har eller hade utelämnas av somli-
ga personer i tal i bisatser: Han sa att hon 
ko,n,nit i gdr. 

Vi kan mot den bakgrunden förutse att det 
muntliga massmediespråket kommer att 
inte bara utvecklas efter sina egna förut-
sättningar utan också i viss mån påverka 
talspråket överhuvudtaget. Det är natur-
ligtvis vanskligt att sia om vad en sådan 
utveckling kommer att innebära. Det före-
faller i varje fall uppenbart - och har fak-
tiskt länge påståtts - att etermedierna i 
väsentlig mån verkar standardiserande på 
talspråket, både på så vis att vårt starkt 
regionalt färgade svenska riksspråk fören-
hetligas och att dialekterna i egentlig me-
ning försvinner. Etermediespråket är 
nämligen på grund av sin räckvidd riks-
spraCk i långt högre grad än det direkta 
talet. Liksom i fråga om skriftspråket vill 
man också gärna förutse att etermediernas 
utpräglade behov att - utan feedback och 
möjlighet till därav föranledda repetitioner 
och förklaringar - lätt förstås av en massa 
okända åhörare med helt skilda förutsätt-
ningar måste verka retarderande på språk-
utvecklingen, dvs, göra etermediespråket 
konservativt. För att begripas bör man 
hålla sig till det gamla och av alla välkän-
da. Behovet av tydlighet och entydighet 
torde också bidra till att etermediespråket 
undviker sådana uttalslättnader och för-
enklingar eller genvägar inom syntaxen 
och ordvalet som vi ofta kan tillåta oss i en 
mindre språkmiljö. Tvärtom kan i denna 
språkart ibland iakttas en tendens till 
övertydlighet i uttalet och till onödigtvis 
inskränkt korrekthet i syntaxen. 

Denna framtidsskiss är emellertid inte så 
självklar som man först kan tycka. Vissa 
novationer i språket sprids extra snabbt 
just genom etermedierna. Erfarenheten 
har vidare visat att dialekterna är långt 

5 



motståndskraftigare mot etermediernas 
påverkan än vi trodde. Etermedierna i sin 
tur håller på att regionaliseras och i viss 
mån utlokaliseras. Lyssnarna och tittarna 
nöjer sig inte med ensidig tydlighet, enty-
dighet och korrekthet, utan de vill också - 
och kanske främst - ha närhet, trygghet 
och samkänsla. 1 våra dagar är med andra 
ord det lediga talspråket i full färd med att 
erövra etermedierna, åtminstone inom 
vissa programtyper. Parallellt med denna 
utveckling går den moderna språkveten-
skapens iakttagelse att språkets sociala 
funktioner är lika betydelsefulla som dess 
rent kunskapsmässiga meddelelsefunk-
tion. Hur etermedierna kommer att påver-
ka den talade svenskan är därför till sist i 
hög grad beroende av den ideologi och de 
värderingar som dominerar i vårt samhäl-
le. 

tk  

Efter denna lilla överblick torde de sam-
hällsvetenskapliga massmedieforskarna 
ställa oss frågan: Hur ska vi kunna bygga 
bro till en lingvistisk massmedieforskning 
som ensidigt sysslar med språkets yttre 
former, med att torrt räkna växlande uttal, 
ordböjningar eller syntaktiska konstruk-
tioner - kort sagt med att sortera knappar i 
stället för väsentligheter? 

På en sådan invändning vill jag först svara 
att språkets uttrycksformer utgör själva 
den invecklade mekanik som huvudparten 
av all viktig kommunikation mellan män-
niskor bygger på. Men jag vill samtidigt 
medge att det är oerhört väsentligt att vi 
lingvister försöker analysera massme-
diespråkets betydelsesida. 

Här hamnar vi emellertid i ett svårt dilem-
ma. Medan de yttre språkliga beteendena 
är lätta att känna igen, identifiera, räkna 
och databehandla, så är språkets innehåll 
svåridentifierbart och beroende av sub-
jektiva faktorer hos den som uttolkar det. 
Till skillnad från andra vetenskapare ärju 
den lingvistiske semantikern hänvisad till 
att använda själva det objekt som han un- 

dersöker som sitt analysredskap vid un-
dersökningen. 

Enligt den numera klassiska strukturalis-
tiska uppfattningen (Ferdinand de Saussu-
re) så har varje språk i princip ett fast, 
slutet och tämligen statiskt betydelsesys-
tem. Om så verkligen är fallet så borde det 
i det långa loppet inte vara oöverkomligt 
för språkvetarna att undersöka och kart-
lägga hur detta systematiskt ordnade för-
råd av kognitiv information och regler för 
dess användning ias i bruk i massme-
dierna i olika tider, olika situationer osv. 

Lingvistikens utveckling under de två se-
naste årtiondena, framför allt insikten om 
språkets sociala funktioner och om den 
allestädes närvarande språkliga variatio-
nen, innebär emellertid att Saussures 
grundtes inte längre håller såsom en av 
grundpelarna i vår språkteori. Betydelse-
systemet är långtifrån fast och slutet, utan 
öppet och ständigt på glid. Demokrati be-
tydde inte detsamma i det gamla Athen 
som i USA i dag eller i DDR. Exemplet är 
ofta anfört och lätt genomskådat. Men det 
finns försåtligare och vagare fall av bety-
delseglidningar. Språkvetenskapsmannen 
som - till den övriga massmedieforskning-
ens hjälp - vill visa hur språkets så att 
säga objektiva underlag av betydelser fun-
gerar inom massmedierna finner inte fast 
mark att stå på utan hoppar själv på rul-
lande stenar. Och språkvårdaren som frej-
digt griper in i de språkliga uttrycksfor-
mernas reglering riskerar att bränna fing-
rarna på den ideologiska samhällsdebatten 
när han vill ta itu med språkets betydelse-
sida. 

Många Iingvister har genom tiderna drömt 
om att utforma en vetenskap som till skill-
nad från andra humanistiska discipliner är 
objektiv och empirisk på ett naturveten-
skapligt vis. 1 varje fall inom semantiken 
kan vi inte tillhandahålla en neutral kun-
skap om betydelsestrukturer och seman-
tiska beteenden. Däremot bör vi med för- 
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finade metoder kunna samarbeta med 
andra massmedieforskare för att blottläg-
ga de - avsiktligt eller omedvetet - dolda 
strömådror av ideologier, värderingar, at- 

tityder och förutantaganden som oavlåt-
ligt underminerar och förskjuter såväl 
massmediernas som språkets innehåll. 

Gustav 	"Livskvalitet" - om ett slagords 
Korlén 

historia 
"Ökad livskvalitet? Vad betyder det, och när började detta 
vidriga haivbyråkratiska ord komma i svang i svensk de- 
batt?" (Agneta Pleijel iAftonbladet 6.11.76) 

Ingen uppmärksam iakttagare av det poli-
tiska språkbruket lär ha kunna undgå att 
observera den roll som begreppet livskva-
litet spelat under årets valrörelse. Det gick 
nästan inte en dag utan att ordet dök upp i 
debattartiklar eller valtal. Genom sin all-
männa oklarhet erbjuder detta slagord na-
turligtvis oanade möjligheter för verbalt 
begåvade politiker. Med all önskvärd tyd-
lighet framgick detta t.ex. av den stort 
upplagda enkät som ICA-Kuriren - med 
en upplaga på över 670 000 ex. - publice-
rade den 16 augusti under rubriken "Vi 
frågar partiledarna: Vad betyder livskvali-
tet för dig?" 

Svaren var lika mångskiftande som se-
mantiskt svävande. Inledningsvis avgav 
partiledarna följande deklarationer: "Be-
greppet livskvalitet låter sig inte fångas i 
några få ord. Bl.a. där-för att det för olika 
människor har skiftande innebörd" (Gös-
ta Bohman). "Livskvalitet är för mig det 
som ger arbete, fritid och personligt um-
gänge innehåll" (Torbjörn Fälldin). "Ett 
samhälle med hög livskvalitet ser för mig 
ut så här: Det är ett samhälle där alla har 
rätt till arbete och där varje människa allt-
så känner att hennes insatser behövs" 
(Olof Palme). "Livskvalitet handlar yt-
terst om att uppleva mål och mening i sitt 

liv. Men det är också fråga om konkreta 
vardagsnära tiilg. På det sättet spänner 
begreppet livskvalitet över vida områden 
och blir kanske just därför svårt att fånga" 
(Ola Ullsten). "Det betyder nog detsam-
ma för mej som för andra människor. Men 
varför krångla med det obegripliga be-
greppet 'livskvalitet', det handlar ju en-
klare uttryckt om rätten till ett bra liv" 
(Lars Werner). 

1 fortsättningen visar det sig inte oväntat 
att partiledarna på det hela taget jämstäl-
ler begreppet livskvalitet med huvud-
punkterna i de egna valprogrammen. Det 
är naturligtvis just denna mångtydighet 
och semantiska oklarhet som gör att ordet 
fått en sådan genomslagskraft i den poli-
tiska debatten. Men varifrån kommer det 
och hur gammalt är det? 

Det går förmodligen tillbaka på den ameri-
kanske TV-kommentatorn Eric Sevarid 
som 1956 använde uttrycket quality of life 
i en karakteristik av presidentkandidaten 
Adlai Stevenson (för källhänvisningar här 
och i fortsättningen se Moderna språk 
1978, s. 294 och 306).Stevenson själv in-
såg omedelbart dess värde som slagord 
och lanserade det i sin valkampanj. Märk-
ligt nog skulle det sedan dröja inemot 15 år 
innan det som översättningslån ungefar 
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samtidigt dyker upp i en rad västeuropeis-
ka språk. Det blir då ett paradexempel på 
vad den tyske germanisten Werner Betz 
kallat för den västerländska språkutjäm-
ningen. 

Särskilt markant är dess genomslagskraft i 
Frankrike, där den 1977 utkomna ordbo-
ken Grand Larousse de la languc 

franaise daterar la qualité de la vie till 
omkring 1970. Mera allmänt känd blev 
termen genom en TV-serie om 13 program 
med denna titel under åren 1972-73. Ett år 
senare inrättade president Valéry Giscard 
d'Estaing ett särskilt "Ministére de la qua-
lité de la vie", som hade hand om ung-
domsfrågor, idrott, turism och miljöfrå-
gor. Det ersattes dock 1978 av en "déléga-
tion ä la qualité de la vie", som under-
ordnades "le Ministére de l'environment 
et du cadre de vie". 1 december 1977 an-
ordnade den franska regeringen en stor 
europeisk konferens om livskvalitet med 
inemot 1 500 deltagare. 

1 Västtyskland introducerade Willy 
Brandt begreppet Lehensqualität i ett tal 
sommaren 1971 och redan två år senare 
ingick det i hans regeringsförklaring: "Le-
bensqualität ist mehr als Lebensstandard. 
Sie ist Bereicherung unseres Lebens iliber 
Einkommen und Konsum hinaus". Sam-
ma år finner man ordet - mera direkt över-
satt - som boktitel i ett arbete av Helmut 
Swoboda, Die Qualität des Lehens. Vom 

WohI stand zum Wohlbefinden. Sedan 
dess hör begreppet till de väletablerade 
slagorden i västtysk debatt. Det är välkänt 
också i Österrike och Schweiz. Ett försök 
till seriös analys under åberopande av ett 
omfattande vetenskapligt material publi-
cerade sålunda Neue Zärcher Zeitung 

18.01.75 under rubriken "Was heisst, wie 
bestimmt und wie verbessert man Le-
bensqualität?" Däremot ingår ordet inte i 
den östtyska vokabulären. En artikel i Fo-

rum, organ för "Freie Deutsche Jugend", 
i febr. 1974 gycklar med begreppet och 
avfärdar det som ett kapitalistiskt påfund. 

Även i Sverige övertogs begreppet först i 
början på 70-talet. Besläktade termer och 
tankegångar återfinner man dock redan på 
60-talet hos Sven Fagerberg. 1 ett brev till 
mig av den 22 augusti 1979 skriver han: 
"Hela mitt författarskap på 60-talet kan 
ses som ett försök att introducera begrep-
pet livskvalitet i debatten, fast jag inte kan 
erinra mig att jag använt just det ordet. 
Två av mina böcker, Kostymbalen 1961 
och Dialog i det fria 1968 är helt ägnade åt 
temat. 1 Kostymbalen talas i nyckelkapit-
let Bröllop på Olympos (mellan tekniskt-
ekonomiskt och mänskligt) om 'mänsklig 
kvalitet' (sid. 113). - 1 Det vitmålade hjär-
tat från 1966 använder jag ordet "livsni-
vå'. På sid. 226 står det: 'Vad menas med 
livsnivå? Levnadsstandard är kvantitet, 
livsnivå kvalitet ... Ordet 'livsnivå' åter-
kommer i Dialog i det fria." 

Svenska språknämndens arkiv registrerar 
livskvalitet första gången i en understreck-
are i SvD av Tom Selander den 4maj1971 
med titeln "Livskvaliteten nytt slagord i 
USA". Artikeln är intressant, bl.a. därför 
att ordets karaktär av översättningslån så 
tydligt framträder här, men också därför 
att den låter förmoda att Nixon kan ha 
bidragit till att ge ordet internationell 
spridning: "Bruttonationalprodukten hål-
ler på att förvandlas till ett mönster, som 
ständigt kräver mera naturtillgångar för 
att mättas. BNP måste avsättas som sam-
hällets husgud och ersättas med QOL, 
livskvaliteten, förklarar allt fler forskare i 
USA. Annars kommer balansrubbingarna 
i samhället att växa tills de blir övermäkti-
ga. De politiska makthavarna har tagit fö-
ga intryck av diskussionen jämvikt kontra 
tillväxt i ekonomien. Men själva begrep-
pet QOL har snabbt slagit igenom och 
president Nixon kan knappast hålla ett tal 
utan att använda det". 

Av Svenska Akademiens ordboksarkiv i 
Lund framgår att ordet snabbt slog ige-
nom i svensk press. Redan 1974 var tiden 
mogen för ett tvärvetenskapligt symposi- 
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um kring detta begrepp, anordnat av sek-
retariatet för framtidsstudier inom Stats-
rådsberedningen. Föredragen och diskus-
sionerna finns redovisade i en samlingsvo-
lym med titeln Livskvalitet - människans 
levnadsvillkor i ett framtidsperspektiv, 
som Justitiedepartementet utgav samma 
år med inledning av Olof Palme. Ett välta-
ligt vittnesbörd om den spridning ordet 
sedermera fått erbjuder Studieförbundet 
Vuxenskolans program för Nacka! Värm-
dö hösten 1979, där man annonserar om 
en kurs i "hälsa och livskvalite" (med 
denna stavning). 

Samstämmigheten med ordets uppträdan-
de i våra nordiska grannländer är påfallan-
de. 1 det mycket omfattande material som 
den danska språknämnden ställt till mitt 
förfogande är det äldsta belägget från 
1970. Intressant är en understreckare i 
"Politiken" 6.7.74 av Eva Bendix, där 
hon berättar att hon första gången hörde 
ordet av Alva Myrdal vid socialdemokra-
tiska kvinnoförbundets kongress i Stock-
holm 1972. 1 ett radio- och TV-tal 1.1.73 
talar statsminister Anker JØrgensen om 
"den forbedring af miljØet, af livets kvali-
teter, som også var emne for drØftelserne 
på topmØdet i EF". Från början av 1973 
får så ordet stor utbredning också i dansk 
debatt. 

Den norska språknämndens material är 
mindre omfattande, men även här är de 
första beläggen från början av 70-talet. 
Det tycks f.ö. också vara fallet i brittisk 
engelska. 1 Barnhart m.fl., A Dictionary 
of New English 1963-1972 (1973) anförs 
som tidigaste belägg ett citat från Daily 

Telegraph 15.5.72, väl att märka i ett refe-
rat av "the growing concern for 'the quali-
ty of life' in France"! Det är också symp-
tomatiskt att ordet är registrerat i den and-
ra upplagan av Longman Modern English 
Dietionarv av år 1976 men saknas i den 
första från 1968. Longmans definition ly-
der: "the basic standards for satisfactory 
modern living (in such matters as dean 
air, pure water etc.) which are not met, or 
are actively threatened, by the consumer 
society". 

Till de mera bisarra inslagen i detta sam-
manhang hör slutligen den "olympiad i 
livskvaliteter" som den flerspråkiga, i Ge-
nve utkommande affärstidskriften Vision 
anordnade sommaren 1978 och där Sveri-
ge utnämndes till segrare i flertalet grenar 
(SvD 25.8.78). Dessa omfattade det mesta 
här i världen, från ekonomisk effektivitet 
och politisk medvetenhet till antalet bio-
grafer och TV-kanaler. Så nog var detta 
en god illustration till tesen att begreppet 
livskvalitet i ett internationellt perspektiv 
framstår som ett av 70-talets centrala slag-
ord. Det är som synes ett något diffust 
begrepp, men ingen lär kunna bestrida att 
bakom det döljer sig 80-talets centrala 
samhällsproblem och avgörande livsfrå-
gor. 

* 

Tillägg: Sedan detta skrivits har Sven 
Fagerberg meddelat mig att en läsare (i 
anslutning till en debattartikel i Svenska 
Dagbladet 5.9.79) gjort honom uppmärk-
sam på att ordet livskva/itet faktiskt före-
kommer på s. 50 i "Dialog i det fria" 
(1968)! 
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Staffan 	Ordet LEDD 'dimension' 
Hellberg 

1 denna artikel av Staffan Hellberg, docent i nordiska språk 

vid Göteborgs universitet, behandlas ett vanligt svenskt ord 

som hittills har undgått ordboksförfattarna. 

Under rubriken "Frågor och svar" disku-
teras i Språkvård 1978:4 ordet ledd i bety-
delsen 'riktning, håll', t.ex. "På vilken 
ledd skall det här tyget klippas?" Fråge-
ställaren tycker det är underligt att ordet 
inte är upptaget i SAOL. 1 svaret noteras 
att ordet inte heller återfinns i Svensk 
handordbok eller i SAOB. Det kan ytterli-
gare tilläggas att det saknas också i Öster-
grens Nusvensk ordbok och i Illustrerad 
svensk ordbok, liksom i alla ordböcker av 
äldre datum. Detta är givetvis en följd av 
en sammanhängande ordbokstradition. 
Varje ny ordbok i ett språk får sitt ordför-
råd i hög grad bestämt av vad som före-
kommer i tidigare ordböcker. 1 den ut-
sträckning resurserna medger komplette-
rar man med nytt material, som främst 
hämtas ur skrivna texter, ofta tryckta så-
dana. 

Det är självklart att arbetet måste bedri-
vas på det viset, och resultatet blir också i 
allmänhet gott, eftersom vi får allt mera 
kompletta ordböcker. Men fallet ledd vi-

sar att det kan inträffa att ett ord som inte 
kommit med i svängen från början hamnar 
utanför väldigt länge. 1 synnerhet finns 
risken om ordet är sällsynt i skrift. Det 
gäller ledd, som t.ex. inte är företrätt i 
Nusvensk frekvensordbok (som bygger på 
tidningstexter med en miljon löpande 
ord). Det är alltså viktigt att hålla i minne 
att antalet svenska ordböcker inte mot-
svaras av lika många oberoende kartlägg-
ningar. Man bör inte vara alltför snar att 
tvivla på sin språkkänsla därför att 
ordböckerna ger ett samstämmigt besked i 
motsatt riktning. Bland annat som illustra-
tion till detta är ordet ledd intressant. 

Utbredning 
När jag för några år sedan började upp-
märksamma ordet, undrade jag först om 
det var ett ord med begränsad regional 
spridning jag använde. Kanske stod det på 
gränsen till småländsk dialekt, varifrån jag 
fortfarande har ett och annat i mitt - 
åtminstone i vissa stilarter - aktiva ordför-
råd. Sedan noterade jag ordet hos göte-
borgare, även hos sådana utan någon dia-
lektal bakgrund, och drog slutsatsen att 
det måste vara allmänt götiskt, ungefär 
som luka 'rensa ogräs' eller jämte som 
rumspreposition. Därnäst observerade jag 
ordet hos uppsvenskar och började ana att 
det var allmänt spritt. Det var sedan nöj-
samt att se svaret på frågan i Språkvård, 
där det sägs att ledd är en vida spridd 
form, särskilt i (delar av) Svealand och 
Norrland. Den är t.ex. självklar för de 
flesta stockholmare. 

Tills mera omfattande undersökningar 
gjorts, måste den rimliga slutsatsen vara 
att ordet tillhör det allmänna svenska tal-
språket. Det är mera tveksamt om det till-
hör dialekterna i lika hög grad. Fil. lic. 
Gunnar Nyström vid Ordbok över Sveri-
ges dialekter har på min förfrågan försett 
mig med dialektordbokens belägg på ledd 
och anser dem själv överraskande få. De 
visar en central-östlig koncentration på 
södra Dalarna - Västmanland - Uppland - 
Östergötland - östra Småland. Mitt ur-
sprungliga antagande att jag skulle ha fått 
ordet ur småländsk dialekt visade sig di-
rekt felaktigt, när jag kollationerade med 
mina föräldrar. De kände givetvis väl till 
ordet från sitt regionala talspråk men ville 
inte placera det i den västsmåländska dia- 
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lekt de är förtrogna med från sin uppvaxt. 
Möjligen har ledd spritts över landet med 
standardspråket. 1 så fall har det på många 
håll ett ovanligt bestämt stilvärde. Å ena 
sidan är det inte dialekt, å andra sidan inte 
skriftspråk. 

Betydelse 
Nu är det inte så illa ställt att varje spår av 
ordet ledd saknas i ordböckerna. Som 
meddelas i svaret i Språkvård förekom-
mer ordet i formen led med betydelsen 
'riktning, håll, sida'. Svensk handordbok 
anför exempel som "stenen är 180 cm på 
ena leden och 120 på den andra; man kan 
klippa till tyget på vilken led som helst, 
längden eller bredden". 1 sådana sam-
manhang skulle väl många svenskar före-
dra formen ledd. Detsamma gäller den be-
tydelse som SAOB markerar som "särsk. 
b)" och ger följande magnifika beskriv-
ning: "om riktning med särskild tanke på 
huruvida den går uppåt 1. nedåt 1. i mark-
ytans plan o.d.: äv. om  riktning (1. tänkt 
linje) från en punkt på en sida 1. ett hörn 
av ett föremål mot (1. till) en annan (mot-
satt) sida 1. ett annat (motsatt) hörn; äv. (i 
sht i uttr. angivande visst läge 1. viss pla-
cering 1. visst sätt att hålla 1. använda ngt) 
om (längd- 1. kort)sida 1. kant på ett före-
mål" (SAOB. L 395). 

Det finns ett kortare sätt att definiera den-
na betydelse, nämligen som 'dimension'. 
Att detta är grundbetydelsen på ledd har 
stått klart för den dialektupptecknare från 
Västmanland som meddelar översättning-
en 'dimensionell utsträckning (längd, 
bredd)'. Också i svaret i Språkvård fram-
skymtar denna definition, fast den inte ut-
sägs klart. Att vi faktiskt har ett inhemskt 
ord för det geometriska begreppet 'dimen-
sion' är annars inte särskilt känt eller upp-
märksammat. Insikten innebär väl inte att 
vi skall göra oss av med den internationel-
la termen dimension. Men det kanske inte 
skadar om den som undervisar i geometri i 
skolorna vet att hennes elever redan har 

både begreppet 'dimension' och ett ord 
för det? 

Ursprung 
1 ordböckerna anförs led 'riktning, håll' 
som samma ord som led 'väg' (i t.ex. sam-
mansättningar som far/ed, trafikled). 

Också här finner man en fast ordbokstra-
dition, som går tillbaka åtminstone till 
Westes svensk-franska lexikon från 1807. 
Ordet skulle då komma från fornsven-
skans ledh 'färd, väg' och motsvaras av 
det isländska lei6. Nu använder vi ju ald-
rig formen ledd för betydelsen 'väg', så 
för många svenskar är beteckningen för 
'väg' och beteckningen för 'dimension' 
uppenbarligen inte samma ord. Detta 
skulle kunna vara en sentida uppspaltning 
av ett ord i två. Men det är troligare att 
ledd åtminstone delvis går tillbaka på 
fornsvenskans lidh, som betyder 'sida' 
och motsvaras av isländskans hli. Det är 
en etymologi som antas för motsvarande 
ord i danskan i Ordbog over det danske 
Sprog. 

Härledningen från lidh förklarar dock inte 
varför ledd har fått kort vokal och lång 
konsonant. Den enda rimliga förklaringen 
till detta torde därför vara den som före-
slås i svaret i Språkvård. Formen ledd 

antas där ha uppkommit genom påverkan 
från besläktade ord som vidd och bredd. 

Ljudlagsenligt skall både ledh 'väg' och 
lidh 'sida' bli led eller le. Bägge orden har 
dessutom ursprungligen feminint genus, 
så i de dialekter som har följt ljudlagarna 
har de rimligen smält samman till ett ord. 
Betydelserna ärju ändå besläktade. 

Särskilt uttryck av typen i samma led, åt 
motsatt led torde ha tjänat som bryggor 
mellan betydelserna 'väg' och 'sida, håll, 
dimension'. Vad riksspråkstalande sven-
skar uppfattar som samma eller olika ord 
är svårt att uttala sig om i det här fallet. 
Knappast något annat svenskt ord är så 
komplicerat som led när det gäller hopflät-
ningen av olika betydelser och olika böj- 



ningar. Förutom de nämnda betydelserna 
har vi led åtminstone som 'ledgång (t.ex. i 
skelettet)', 'stadium, moment (t.ex. i be-
visföring)', 'rad av personer', 'släktied', 
'öppning i gärdsgård' samt som matema-
tisk och som språkvetenskaplig term. Böj-
ningarna är delvis lika, delvis olika. 

Om det är riktigt att formen ledd kommer 
från de centrala svenska målen som Mä-
lardialekterna och östgötskan, är det lite 
förvånande att den formen inte har blivit 
den skriftspråkliga. Flera faktorer kan ha 
samverkat. Ordbokstraditionen med for-
men led kan ha skapats av den nyssnämn-
de Weste, vars bohuslänska ursprung 
måste ha inverkat på hans ordboksarbete i 
enskildheter. (Bohuslänsk dialekt tycks 
ha formen le, enligt de belägg jag har fått 
från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göte-
borg.) Själva det faktum att ledd saknades 
i ordböckerna kan sedan i sin tur ha häm-
mat dess användning i skrift. Men framför 
allt bör noteras att inte heller formen led 

är vanlig i skrift i betydelsen 'dimension'. 
Det gäller också de äldre ordböckerna: 
före SAOB är det bara Weste som redovi-
sar fraser av typen ta något på rätta le-
den. 1 skrift torde synonymen håll förhär-
ska. Det är bara i sammansättningar som i 
höjd/ed, i sidled som led 'dimension' häv-
dar sig i skrift. Studerar man de äldsta 
beläggen på dessa sammansättningar i 
SAOB, spårar man ett samband med mili-
tärt fackspråk. Det kan därför vara fråga 
om medvetet konstruerade ord, där ett li-
tet antal personer har haft ett starkare in-
flytande än vad som är fallet med mera 
spontana bildningar. Ett sådant inflytande 
skapar särskilda förutsättningar för nor-
mativt eller regionalt betingade former. 

Dagens normativa slutsats är redan dra-
gen i svaret i Språkvård: "Ordet (formen) 
ledd bör betraktas som helt korrekt, och 
bör också tas upp i ordböcker och ordlis-
tor över nutida svenska." 
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Stafftin 	Talspråksformer i skrift 
Nyström 

- en attitydundersokning 
För ett par år sedan tillfrågades svensklärarna om sin inställ-
ning till vissa talspråksdrag i elevernas skriftliga arbeten 
(Svenska språknämndens enkät till svensklärarna, Språkvård 
4/1976). Det är naturligtvis också av intresse att få reda på hur 
eleverna betraktar samma problem. Fil, kand. Staffan Ny-
ström, som arbetar som svensklärare, har gjort en enkätun-
dersökning av hur elever på några av gymnasiets olika linjer 
ställer sig till talspråksformer i skrift. Huvudresultaten av 
denna undersökning presenteras här. 

Inledning 
Språket indelas i vissa sammanhang i två 
varianter, ta/språk och skriftspråk. Dessa 
två språkformer ställs ibland mot varand-
ra, och man får intrycket att de är varand-
ras motsatser, att den ena utesluter den 
andra osv. Som elever i skolan har säkert 
de flesta av oss råkat ut för kommentaren 
"talspråk" i marginalen på våra skriftliga 
alster. Läraren har då ansett att eleven har 
brutit mot en norm, genom att använda en 
talspråksform i stället för en korrektare 
eller mer passande skrift språksform av ett 
ord eller en fras. 

Tidigare var gränsen mellan de båda vari-
anterna mycket fastare än den är idag, då 
de går in i varandras domäner på ett helt 
annat sätt än förr. Det blir numera allt 
vanligare att man ser utpräglade tal-
språksformer användas i skrift, även i 
sammanhang där de traditionellt inte hör 
hemma, och fler och fler människor tycks 
acceptera deras närvaro där. Frågan, eller 
kanske rättare sagt problemet, är att avgö-
ra hur mycket talspråk man så att säga kan 

eller hör tillåta i skriftspråket. Om detta 
råder mycket delade meningar. 

Det är helt klart att vi skulle få ett mycket 
förvirrande skriftspråk om vi överlät till 
den enskilda individen att avgöra hur han 
eller hon ska skriva i ett visst samman-
hang. En traditionell skriftspråksform 

motsvaras ofta av flera olika uttal i exem-
pelvis olika dialekter. Ordet de kan i tal 
motsvaras av de, dom, dem eller di, bero-
ende på vilken talspråksvariant man an-
vänder. Ska då samtliga dessa former ac-
cepteras i skriftspråket? Om man gör det 
skulle exempelvis våra invandrare få 
mycket svårare med inlärningen av sven-
ska språket. Om vi inte ska tillåta den 
enskilda individen att skriva som han vill, 
så måste vi fastställa en norm som männi-
skor kan följa. Men vem ska då bestämma 
normen, och hur ska denna se ut? En plats 
där denna fråga kanske är speciellt viktig 
är skolan. 1 skolan konfronteras elever 
med mycket olika bakgrund och språk-
bruk med vad som brukar kallas den 
offentliga normen (se t.ex. Teleman, 1978, 
s. 5 ff.). 1 skolan formas morgondagens 
bärare av språket, och det är här som ele-
verna tillägnar sig den norm som de själva 
ska utgå ifrån i framtiden. Ett krav som 
man borde kunna ställa på en norm som 
överförs till unga och påverkbara männi-
skor på detta sätt, är att normen är konse-
kvent och otvetydig. Men tyvärr är det 
inte så enkelt. År 1976 gjorde Svenska 
språknämnden (GrQnbaum, 1976) en un-
dersökning där man tillfrågade ett stort 
antal svensklärare vad de ansåg om tal-
språksformer av ord i elevernas skriftliga 
produktion. Man undersökte även en rad 
andra språkliga problem, men endast den- 
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na del är relevant i detta sammanhang. 
Resultatet visade att åsikterna och tole-
ransen varierar mycket bland lärarna. 
Vissa accepterade nästan ingen av de an-
givna talspråksformerna, medan andra 
tillät de flesta. En del former accepterades 
av de flesta lärarna, andra endast av ett 
fåtal. Undersökningen visade också att 
bristen på en fastlagd norm, eller åtmins-
torte en resonerande handledning, upplev-
des som ett stort problem bland lärarna. 1 
många fall finns alltså ingen allmänt gäl-
lande norm som säger att detta är rätt och 
detta är fel, man kan möjligtvis tala om 
grader av lämplighet. Det avgörande blir i 
stället i många fall den enskilde lärarens 
norm. 

Denna brist på enhetlighet innebär ett 
stort problem för eleverna. Dessa möts av 
lärarnas inkonsekvens och blir själva 
tveksamma och förvirrade. Har de haft en 
lärare i några år, som tillåtit dem att skriva 
t.ex. mej, så kan det uppstå problem när 
en ny lärare enbart tillåter mig, medan 
läroboken rekommenderar mej eller mig 
beroende på stilen och sammanhanget. 
Att eleverna inte är medvetna om att den-
na brist på norm är ett problem även för 
läraren, utan uppfattar tveksamheten som 
okunnighet, gör inte saken bättre. 

1 egenskap av svensklärare (gymnasieni-
vå, flera olika linjer, fr.a. tekniska) har jag 
givetvis själv ställts inför problemet att 
bedöma och eventuellt felmarkera uttryck 
som är mycket naturliga i elevernas tal-
språk och som ofta dessutom är väl mar-
betade i deras skriftspråk. Vid många till-
flillen har jag varit tvungen att motivera 
varför jag har påpekat företeelser i deras 
uppsatser, som i grundskolan passerat ut-
an kommentar. Men många elever har 
trots förklaringar svårt att förstå och ac-
ceptera att det finns olika normer att gå 
efter. Alla lärare är säkert överens om att 
graden av tillåtna talspråksinslag måste 
variera med stilen och typ av text. Men 
det är fortfarande oklart var gränserna 

mellan de olika stilarterna ska dras, och 
hur mycket som ska tillåtas inom ramen 
för en viss stuart. 

Syfte 
1 den undersökning som Svenska språk-
nämnden gjorde 1976 framkom som jag 
sagt tidigare att de olika lärarna hade skil-
da åsikter och uppfattningar om vad som 
är passande och inte passande. Själva frå-
gans formulering var dock sådan att sv-
ren skulle ta mycket lång tid att bearbeta, 
och nämnden har därför inte studerat en-
skilda formers status mer än i undantags-
fall. Man har heller inte tagit hänsyn till 
den svarandes kön, ålder, utbildning eller 
liknande. 

Jag har märkt att samma delade meningar 
i dessa frågor som finns inom lärarkåren 
också finns bland eleverna. Vissa elever 
är mycket strikta i sitt språkbruk, medan 
andra är mer talspråkliga. Orsakerna till 
detta är många, och till några av dessa 
återkommer jag senare. Elevernas sociala 
och ekonomiska bakgrund, föräldrarnas 
utbildning och elevernas tidigare lärare 
torde vara de viktigaste av dessa. Frågan 
är dock hur toleranta eleverna egentligen 
är. Hur vill de att vårt skriftspråk ska se 
ut? Hur skulle språket förändras om ele-
verna helt plötsligt skulle bli normgivande 
i skolan i stället för lärarna? För att få svar 
på dessa frågor gjorde jag hösten 1978 en 
enkätundersökning bland gymnasieele-
verna i en Stockholmsskola där jag själv 
undervisar. 

Syftet med den här undersökningen är 
alltså framför allt att försöka få en bild av 
olika språkformers status bland eleverna, 
och i den mån det är möjligt jämföra elev-
uppfattningarna av olika former med lä-
rarnas norm eller den offentliga normen i 
samhället. Genom att låta eleverna mar-
kera vad de tycker om olika ordformer i 
en viss kontext vill jag undersöka hur stor 
del av dem som håller på den traditionella 
formen, hur stor del som accepterar två 
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former sida vid sida och hur stor del som 
vill ersätta en form med en annan. Syftet 
är samtidigt att få fram de eventuella skill-
nader som finns mellan eleverna. Har 
skillnaderna något samband med kön eller 
val av linje? Är pojkar mer toleranta mot 
talspråksinslag än flickor? Är elever på de 
tekniska linjerna mer toleranta än elever 
på språklinjerna, eller tvärtom? Finns det 
över huvud taget några skillnader? 

Jag avser också att så att säga i förbifarten 
tillfråga skolans lärarkår för att se om det 
finns några skillnader mellan de olika lä-
rarna, och om det finns något samband 
mellan norm och kön, ålder eller under-
visningsämnen. Bland lärarna är ålders-
faktorn intressant, då skillnaderna i ålder 
bland lärarna ju är mycket större än mot-
svarande skillnad bland eleverna. Om det 
finns några tydliga skillnader mellan olika 
åldersgrupper så kan detta faktum vara av 

stor betydelse för eleverna. Den språk-
norm de tillägnar sig ärju i så fall betingad 
av lärarens ålder. Antalet lärare är i och 
för sig för litet för att man ska kunna dra 
några hållbara slutsatser av undersökning-
en, men man skulle möjligtvis kunna få 
fram tendenser som kan ligga till grund för 
nya mer omfattande undersökningar. 

Undersökningsmaterialet 
Undersökningsmaterialet utgörs av drygt 
300 elever vid en gymnasieskola i en av 
Stockholms södra förorter. Jag har indelat 
dem enligt följande: 2-årig teknisk linje 
och 4-årig teknisk linje förs ihop till en 
grupp, teknisk (T), 2-årig social linje är en 
grupp, social (So), humanistisk och sam-
hällsvetenskaplig linje utgör en grupp 
(HS), och naturvetenskaplig linje utgör 
den fjärde gruppen (N). De fördelar sig 
enligt följande: 

Naturvetenskaplig 	 (N) 
Humanistisk-Samhälls- 
vetenskaplig 	 (HS) 
Social 	 (So) 
Teknisk 	 (T) 

Summa 

34 pojkar + 26 flickor = 60 elever 

22 pojkar+ 43 flickor= 65 elever 
17 pojkar+ 16 flickor= 33 elever 

134 pojkar+ 10flickor= 144 elever 

207 pojkar+ 95 flickor= 302 elever 

Ytterligare några elever tillfrågades, men 
dessa lyckades inte fylla i personuppgif-
tema på rätt sätt, varför de utgår ur mate-
rialet, De kvarvarande 302 eleverna är ty-
värr ganska snedfördelade på de olika lin-
jerna och mellan könen, men åt detta är 
inget att göra. 

Av de tillfrågade ca 40 lärarna svarade 
endast 25 på min enkät, och det redan 
tidigare lilla underlaget minskades ytterli-
gare. Av dessa 25 kan man som sagt inte 
dra några säkra slutsatser, och de är för få 
för att delas in flera undergrupper. Men 
eftersom jag ändå haft materialet i min 
hand har jag gjort några enkla jämförelser 
mellan lärare i språk resp. icke-språk, 

mellan män och kvinnor och mellan ål-
dersgrupperna 30-49 år och 50-69 år. 

Metod 
Undersökningen gick till så att eleverna 
tilldelades en enkät på vilken det fanns 28 
meningar nedskrivna, och dessutom plats 
för personuppgifter av olika slag. Innan de 
fyllde i enkäterna förklarade jag eller nå-
gon annan av svensklärarna vilket syftet 
med undersökningen var. Vi försökte 
också få eleverna att inse de problem som 
finns, och vi redogjorde i korta drag för 
det som står i inledningen till denna arti-
kel. 

För att få mer precisa och lättbearbetade 
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svar. z4 gjorde jag på förhand upp en tänkt 
språksituation där de enskilda meningarna 
eller orden skulle kunna tänkas ingå. Det-
ta för att fastslå stilnivå och kontext. Vil-
ken språksituation jag väljer påverkar gi-
vetvis elevernas svar, och kanske i ännu 
högre grad lärarnas, och man måste natur-
ligtvis ha dessa förutsättningar i minnet 
när man sedan studerar resultaten. Men 
för den här undersökningen är kanske va-
let av språksituation inte det viktigaste, 
huvudsaken är att alla testade individer 
utgår från samma kontext och stil. 

Jag försökte åstadkomma en språksitua-
tion där texten är tämligen "neutral" (om 
nu detta är möjligt), alltså varken högtra-
vande eller slang- eller dialogbetonad. Jag 
valde ett brev till en avlägsen släkting. 
Denne är en vuxen person, som man kän-
ner något, men inte är nära eller intim vän 
med. Personen i fråga är ingen myndig-
hetsperson, utan brevet är helt privat. 
Eleverna uppmanades att tänka sig in i 
denna språksituation, och sedan ta ställ-
ning till enkätens olika alternativ. De har 
alltså inte själva producerat något, utan 
bara bedömt olika alternativs lämplighet i 
en tänkt kontext. Frågan var alltså: 

Vilka talspråksformer kan man använ-
da i skriftspråket? Vilka av de under-
strukna varianterna tycker du man bor-
de kunna godkänna i just denna situa-
tion? Stryk över dem du inte tycker bör 
användas i skriftspråket, just i detta 
sammanhang. 

En mening kunde se ut på detta sätt: 
Berättade han något/nål för dig innan 
han åkte? 

Elevernas uppgift var alltså att ta ställning 
till frågan vilken eller vilka varianter han 
eller hon tycker bör godkännas i denna 
situation. Ska vi enbart tillåta den traditio-
nella skriftspråksformen något, eller kan 
vi dessutom acceptera nål i ett samman-
hang som detta? Vissa elever tycker kan-
ske till och med att vi bör utesluta något, 

eftersom så många människor sällan eller 
aldrig uttalar detta ord så. 

Alla 28 meningarna behandlades på sam-
ma sätt, och eleverna gav på så sätt ut-
tryck för sin personliga norm. Jag hade 
dessutom lämnat plats för eventuella 
kommentarer, och en hel del sådana kom 
också in. Det finns många faktorer som 
kan tankas påverka elevernas svar. För-
utom de jag nämnt tidigare, såsom social 
bakgrund och tidigare lärare, finns en del 
faktorer som man eventuellt kan kalla för 
felkällor. Detta därför att de gör att man 
kanske trots allt inte kommer åt den en-
skilda elevens norm, utan något annat. 
Något om detta tas upp i följande avsnitt. 

Felkällor 
Mitt val av ett brev av en viss typ som 
utgångspunkt för enkäten har måhända 
påverkat elevernas svar. Det är tänkbart 
att detta har inbjudit till en välvilligare 
inställning till talspråksformer än vad som 
hade varit fallet om jag valt en annan 
språksituation. Speciellt kan så ha skett 
om eleven inte riktigt uppfattat vilken typ 
av brev det var frågan om, utan mer tänkt 
på ett brev som något personligt. 

Olika elever reagerar på olika sätt när de 
ställs inför en situation som denna. En 
svårighet kan för många elever ligga i att 
plötsligt växla från "normtagare" till 
"formgivare". Att alltså för en gångs 
skull få säga vad man vill i dessa frågor, 
och att själv få bestämma vad som är rätt 
eller fel, bra eller dåligt, kan vara mycket 
svårt för eleven. Situationen är helt ny, 
och kommentarer som "det är väl ingen 
som bryr sig om vadjag tycker", "skajag 
skriva somjag tycker är bra", "spelar det 
någon roll hur/og skriver här" m.fl., visar 
på detta problem. Många elever är så 
nedtryckta och underkastade den offentli-
ga normen eller lärarens norm att de inte 
kan bryta sig ur den. Att slippa röda pen-
nan fast man skriver saker som normalt 
anses fel, är en ny och konstig situation. 
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Självfallet finns det många elever (kanske 
de allra flesta) som tycker det är praktiskt 
och självklart att man ska skriva som folk 
normalt skriver i böcker och tidningar, 
och som inte ser någon konflikt mellan sin 
egen norm och lärarens. Men det finns 
också många elever som undviker att skri-
va saker som de normalt får anmärkning 
mot, även om de anser att dessa är god-
tagbara. De skriver alltså så som de vet att 
läraren vill ha det, medvetet eller omedve-
tet. De försöker att hålla sig till den utlär-
da normen. 

Å andra sidan är det tänkbart att vissa 
elever, när de ställs inför denna situation, 
blir överdrivet radikala. Känslan att få be-
stämma, eller i alla fall att få säga vad man 
tycker, gör kanske att de tar till saker som 
de vid närmare eftertanke inte kan stå för. 
Den stora andelen elever som i den tänkta 
språksituationen inte alls vill se den tradi-
tionella skriftspråksformen av vissa ord, 
tyder på detta. Det är lätt att favorisera 
uttryck från sitt eget talspråk, även i andra 
språkmiljöer, om man får chansen. Men 
om man sätter sig in i problemen lite när-
mare och tänker efter lite mer så är det 
möjligt att man inte vill gå fullt så långt 
som man uppgivit tidigare. 

Dessutom kan det vara svårt att veta vad 
man egentligen tycker. Man kanske före-
drar en sak när man skriver själv, men för 
den skull inte reagerar negativt på andra 
former, eller anser att dessa är fel. Att gå 
utanför sitt eget bruk kan vara svårt just i 
testsituationen. De undersökta orden 
framstår eventuellt olika i olika meningar, 
och det är tänkbart att resultatet ändras 
om meningarna görs om. 

Läraren är naturligtvis en mycket viktig 
faktor, som jag har sagt tidigare. Den lära-
re som undervisar eleverna i svcnska, och 
som rättar deras prov, är givetvis en av de 
starkaste faktorerna vid tillägnandet av en 
viss norm. Läraren spelar en stor roll även 
i själva testsituationen, då presentationen 

av uppgiften med dess bakgrund och syfte 
är mycket viktig. De deltagande lärarna 
har lagt ner olika mycket tid och energi på 
denna uppgift, vilket kanske påverkar ele-
vernas svar. Det gäller ju att få dem att 
förstå exakt vad det hela går ut på. Lära-
rens attityd till uppgiften och de pro-
blemställningar den berör (och då inte 
minst min egen) kan också påverka sva-
ren. 

Resultat 
Presentationen av undersökningens resul-
tat är väsentligt nedkortad i denna artikel. 
1 stället för att som i originaluppsatsen ha 
en utförlig tabell till varje enskilt testfall, 
så kommer jag här endast att presentera 
några huvuddrag, och (för att demonstrera 
metoden) ett par enskilda fall. Jag ska bör-
ja med att kommentera ordet dom och 
frasen större ön mig. De tabeller som 
åtföljer dessa kommentarer visar hur stor 
procentandel av eleverna i de olika grup-
perna som valde att markera ett visst al-
ternativ i enkäten. Överst finns den grupp 
som enbart håller på den traditionella 
skriftspråksformen. 1 mitten finns den 
grupp som tycker att båda alternativen 
kan gå lika bra, och underst finns den 
grupp som anser att talspråksformen är 
den enda godtagbara. Dessa vill alltså slo-
pa skriftspråksformen helt i en situation 
som denna. Jag vill göra läsaren uppmärk-
sam på att alla siffrorna i tabellerna alltså 
visar pro(enlandel och inte antal elever. 
Den som vill veta antalet elever kan lätt 
räkna ut detta med hjälp av uppställningen 
på s. 15. Man bör ha detta i minnet då 
t.ex. 5% av T-pojkar är 7 elever, medan 
10% av T-flickor är endast 1 elev osv. 

Dom 
1 redovisningen av Svenska språknämn-
dens undersökning är just de/dem/dom 
den formfråga som behandlas grundligast. 
Denna fråga kan på sätt och vis sägas re-
presentera hela debatten om normer och 
språkriktighet. Nämndens undersökning 
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visar att cirka 20% av lärarna accepterar 
dom i grundskolan, i de flesta samman-
hang, medan kravet på eleverna ökar i 
gymnasiet. Här är det endast 8% av de 
tillfrågade lärarna som accepterar dom. 
Några få skiljer på dom som subjekt och 
objekt, men dessa är inte många. Lärarna 
i min undersökning är betydligt mer tole-
ranta, förmodligen beroende på den an-
givna språksituationen. 14 av 25 accepte-
rar dom som subjekt och 18 av 25 accepte-
rar dom som objekt. Däremot är det en-
dast två lärare som enbart vill godta tal-
språksformen, och då både som subjekt 
och objekt. 

Försökspersonerna fick alltså ta ställning 
till två fårdigproducerade meningar, den 
ena med de/dom som subjekt och den 
andra med dem/dom som objekt. De har 
inte testats på dom som best. artikel. Det-
ta hade i och för sig varit intressant, men 
frågeenkäten kunde inte göras hur lång 
som helst. Bland eleverna finns det inga 
större skillnader när det gäller dom som 
subjekt och objekt. Båda accepteras här 
av 65-70% av dem. Inte heller de elever 
som enbart föredrar dom varierar mycket. 
Ungefär 25% godkänner endast dom både 
som subjekt och objekt. 

Poj kar 
	

Flickor 	 Totalt 

HS N So T S:a HS N So T S:a 

De 	54 53 24 26 33 44 46 19 30 37 34,5 
Båda form. 23 	32 	29 	SI 	43 	37 	35 	19 	60 	36 	40,7 
Dom 23 15 47 23 24 23 19 63 lO 27 24,8 

Dem 36 47 29 25 30 33 42 31 30 35 31,8 
Båda form. 32 	29 	18 	51 	43 	40 	35 	13 	60 	36 	40,7 
Dom 32 23 53 23 27 28 23 56 lO 29 27,5 

Personligen brukar jag tillåta mina elever 
(gymnasister) att använda dom i de flesta 
sammanhang. Naturligtvis upplyser jag 
gång på gång eleverna om skillnaden och 
möjligheten att variera mellan de och 
dem. Tyvärr blir resultatet ofta meningar 
av typen: 

"Jag har inte sett de idag" 
eller då och då till och med: 

"Dem var inte här igår" 

För många elever är skillnaden mellan de 
och dem oklar eller omotiverad då de 
själva aldrig använder orden. Numera 
skriver dessutom tidningarna ganska ofta 
dom i många sammanhang. Dom är så na-
turligt i talspråket att många uppfattar det 
som det enda "vettiga" alternativet. Det 
finns ingen bra orsak att ha de/dem kvar, 

menar många elever. Att markera skillna-
den subjekt/objekt brukar anföras som 
den främsta orsaken till att använda de 
och dem, men förespråkarna för dom me-
nar att denna tvetydighet inte utgör något 
verkligt problem. Det framgår ändå av 
kontexten vad man menar. 

Ex. "De hörde Kalle" 
"Dem hörde Kalle —
"Dom hörde Kalle" 
"Dom hörde Kalle" 

En isolerad mening som i exemplet ovan 
kan naturligtvis vålla en viss tveksamhet, 
men det är mycket sällan man ställs inför 
en isolerad mening. 

Ett problem med ett alltför lättvindigt ac-
cepterande av t.ex. dom kan ju vara att 

18 



man lämnar dörren öppen även för andra 
former. 1 en del dialekter är t.ex. di och 

dem talspråksformer för subjektet de. Det 
kan vara svårt att motivera varför man 
inte skulle godta dessa former likaväl som 
dom. För många människor ärdi ett bättre 
alternativ än dom. Om man tillät även 
dessa former, skulle vi få fyra alternativa 
ord för samma sak, vilket kanske är för-
vinande, inte minst för invandrare som 
ska lära sig svenska. 

Större än mig 
De avslutande två meningarna i min en-
kät, "Han är större än mig/jag" och "Jag 
har inte sett han/honom", kan kanske inte 
direkt hänföras till talspråksformer i 
skrift, men jag har av flera skäl velat ta 
med dem ändå. De är vanligt förekom-
mande, de har med språkriktighet att göra 
och de ger ofta upphov till diskussioner. 1 
den här artikeln ska jag kommentera den 
ena av dem, nämligen den som innehåller 
frasen större än mig/jag. Denna fras har 
att göra med vad som ibland brukar kallas 
"den artificiella normen", dvs. "en norm 
som hävdas på grund av att den en gång 
formulerats som norm, men som inte till-
lämpas av andra än dem som en gång fått 
denna norm itutad i sig - och ibland inte 
ens av dem heller" (Grtinbaum, s. 12). 

"En norm som upprätthålls av många men 
som av andra betraktas som artificiell är 
den som säger att uttrycket 'större än dig' 
är oriktigt" (Grönbaum, s. 13). Det häv-
das av många att "större än du" skulle 
vara mer korrekt. 

Lärarna i språknämndens undersökning 
fick frågan om de accepterade typen "han 
är större än dig" i elevernas skriftliga upp-
satser. På gymnasiet, där lärarna i detta 
fall är något mer toleranta än i grundsko-
lan, säger 19% att de accepterar uttrycket 
och 67% att de inte accepterar det. Övriga 
har svarat att det beror på sammanhang, 
stil osv. Majoriteten av lärarna gör ingen 
skillnad i bedömningen mellan olika sta-
dier, och ungefär hälften av dem som kor-
rigerar uttrycket gör det även i elevernas 
muntliga framföranden. 

1 min enkät fick lärarna och eleverna ta 
ställning till uttrycken "han är större än 
mig" och "han är större än jag". Som 
väntat ville ingen av de 25 lärarna godta 
enbart "större än mig", men 7 av dem 
kunde tänka sig den formen vid sidan av 
"större än jag". Majoriteten, alltså 18 lä-
rare, accepterar enbart "större än jag". 
Bland eleverna är resultatet helt annorlun-
da. Här är det många som inte anammat 
den traditionella skriftspråksnormen, utan 
hellre skriver "större än mig" därför att 
de alltid säger "större än mig". Cirka 30% 
vill acceptera bara "större än mig" i detta 
sammanhang, cirka 40% vill acceptera ba-
ra "större än jag" och 20% godtar båda 
uttryckssätten. Som framgår av tabellen 
nedan finns det mycket stora skillnader 
mellan de olika linjerna, och t.ex. på den 
sociala linjen vill så många som 88% av 
flickorna och 76% av pojkarna endast ta 
talspråksformen "större än mig". 

Pojkar 	 Flickor 	 Totalt 

Änjag 41 68 12 34 39 49 50 6 40 41 39,7 
Bådaform. 9 15 12 21 18 26 23 6 30 22 	19,2 
Än mig 	50 	13 	76 	46 	43 	26 	27 	88 	30 	37 	41,1 

Många av lärarna och eleverna sitter fast i 
ett rätt/fel-tänkande och är bergfasta an-
hängare av den ena eller andra varianten. 

Vissa lärare talar till och med om språklig 
dekadans och verkar uppleva sig själva 
som stora och betydelsefulla bekämpare 
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av det svenska språkets förfall. Att så ka-
tegoriskt utdöma ett alternativ uttrycks-
sätt, som dessutom brukas av så många 
människor, verkar enligt min mening när-
mast befängt. 

Motivenngarna för eller emot den ena el-
ler andra formen är i stort sett desamma 
när det gäller lärare och elever. Den vanli-
gaste kommentaren jag har funnit i enkä-
tema, är ett försvar av den vanliga skrift-
språksformen. Man hävdar att eftersom 
det heter "han är större än jag är" så 
måste det heta "han är större än jag". Är 
då detta en bra och hållbar motivering? 
Nej, egentligen inte. Ulf Teleman hari sin 
uppsats "Språkriktighet 1 och utanför sko-
lan" (Teleman, 1978, s. 55 ff.) visat att det 
finns lika bra motiveringar för "större än 
mig". För att belysa detta vill jag gärna 
använda mig av Telemans resonemang. 

Försvararna av typen "större än jag" kan 
säkert dra fram andra motiveringar om 
t.ex. tvetydighet och liknande. Men mot-
ståndarna replikerar och visar att inte hel-
ler denna motivering håller i alla lägen. På 
detta sätt kan man hålla på, och Teleman 
menar att det egentligen inte är de föregiv-
na skälen som gör att parterna kämpar för 
sina respektive alternativ. De försvarar 
den ena eller andra varianten därför att 
den är deras egen eller för att de av andra 
skäl gillar den. 

De allra flesta barn säger än mig när de är 
små. 1 skolan får de lära sig att man skri-
ver än jag helt enkelt för att man ska 
skriva än jag. Man får alltså lära sig det 
offentliga språkets etikett medan man än-
nu är osäker på sig själv och sitt språk. 
När man slutar skolan vet man i regel att 
det heter än jag. Trots detta säger många 
människor än mig och det måste ju ha en 
orsak. Och vill man inte acceptera att det 
finns två möjligheter, två konkurrerande 
alternativ, som båda har sina motivering-
ar, så måste man enögt nedvärdera eller 
undertrycka argumenten för det ena alter- 

nativet. Det skulle alltså inte spela någon 
roll om man föredrar "större än mig" eller 
"större än jag". Båda är enligt resone-
manget ovan godtagbara. 

Ovriga 
Resultatet av de övriga 25 testmeningarna 
kan av utrymmesskäl inte redovisas så de-
taljerat som de två exemplen ovan. Jag 
nöjer mig med att visa hur stor andel av 
eleverna, totalt sett, som markerat resp. 
alternativ i enkäten. 1 tabellen s. 21 står 
testorden uppräknade i den ordning de fö-
rekom i enkäten. Jag har alltså spritt ut 
likartade former som blitt, tatt och gett för 
att komma ifrån att man ev. stryker t.ex. 
gett av bara farten efter blitt och tatt (vil-
ket, en!. Grtinbaum, kan ha varit fallet i 
språknämndens undersökning där former-
na stod efter varandra). Tabellen visar 
alltså t.ex. att 88,4% av eleverna accepte-
rar enbart något i skriftspråket, 2,3% ac-
cepterar enbart nät och 9,3% godtar båda 
formerna. Dessa siffror gäller alltså för 
den språksituationen som är tänkt för just 
det här försöket. 

Sammanfattande resultat 
Ett av syftena med den här undersökning-
en var att studera de enskilda ordens sta-
tus bland eleverna och lärare, och resulta-
tet av denna studie har delvis framgått av 
presentationerna och tabellerna i föregå-
ende avsnitt. Ett annat syfte var att försö-
ka se om det finns något samband mellan 
språknorm och kön eller mellan språk-
norm och linje. Redan efter att ha studerat 
de enskilda orden har jag märkt att det 
finns vissa tendenser. För att kontrollera 
och precisera har jag gjort en samman-
ställning av de 28 testmeningarna och tagit 
fram genomsnittssiffror för de olika elev-
grupperna i undersökningen. Om vi till att 
börja med tittar på den traditionella 
skriftspråksformen, och tar ett genomsnitt 
av de 28 testmeningarna för varje grupp, 
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Testord 	 Skriftspråksform Talspråksform 	Båda form 

NÅGOT/NÄT 88,4 2,3 9,3 

BLIVIT/BLITT 98,8 0,6 0,6 

SKALL/SKA 9,3 46,0 44,7 

DIG/DEJ 56,6 11,6 31,8 

ERT/ERAT 52,6 21,2 26,2 

TRYCKTE/TRÖCK 96,5 2,9 0,6 

NÅGRA/NÄRA 89,1 2,0 8,9 

DEM/DOM 31,8 27.5 40,7 

VÅRT/VÄRAT 42,7 21,9 35,4 

SÄGA/SÄJA 67,2 8,3 24,5 

TAGIT/TATT 97,4 0,3 2,3 

MIG/MEJ 49,7 13,2 37,1 

SÅDAN/SÅN 44,7 20,2 35,1 

RYCKTE/RÖCK 92,1 3,3 4,6 

BLEV/VART 80,8 2,0 17,2 

GIVIT/GETT 47,7 22,5 29,8 

VÅR/VÅRAN 50,0 14,6 35,4 

SÅDANA/SÅNA 44,7 27,2 28,1 

SEDAN/SEN 40,1 18,2 41,7 

DE/DOM 34,5 24,8 40,7 

NÅGON/NÅN 71,2 6,6 22,2 

SIG/SEJ 65,5 10,3 24,2 

VARIT/VART 86,8 2,6 10,6 

SÅDANT/SÅNT 32,4 27,2 40,4 

ER/ERAN 59,2 11,3 29,5 

LYSTE/LÖS 49,0 27,2 23,8 

JAG SÅG HONOM/HAN 74,2 7,3 18,5 

STÖRRE ÄN JAG/MIG 39,7 41,1 19,2 

får vi efter att ha rangordnat dessa en upp-

ställning med följande utseende: 

N - pojkar 76,5% mest 

N - flickor 71,4% skriftspråkliga 

HS - pojkar 66,1% 

HS - flickor 62,0% 

So - pojkar 60,0% 

So - flickor 60,0% 

T - pojkar 53,8% minst 

T - flickor 50,7% skriftspråkliga 

Den här uppställningn visar för det första 

att det finns ett klart samband mellan linje 
och språknorm, och för det andra att det 

finns könsskillnader inom varje separat 
linje. Klart skriftspråkligast är N-elever-
na, därefter i fallande ordning HS-, So-
och T-eleverna. Vad detta beror på är 
svårt att säga, men man kan gissa. N-ele-
verna betraktas av de flesta, och i viss 
mån även av sig själva, som skolans elit. 

Här finns en stor andel av dem som senare 
kommer att befinna sig i högre positioner 
inom näringsliv, förvaltning och andra de-

lar av samhället, Vissa elever kanske re-
dan här försöker leva upp till den rollen. 

De flesta känner ju till att språkbruket hos 
myndigheter, verk, företagsstyrelser osv. 

inte är det lättaste och absolut inte är spe- 
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ciellt mottagligt för talspråksinslag. Sedan 
är det väl också så att N-eleverna inte 
bara betraktas som en elit utan i flera avse-
enden också är det, t.ex. i fråga om ut-
trycksförmåga, kunskaper mm. Detta av-
speglas givetvis i de svar de har avgivit 
här. 

Elever på de tekniska linjerna är ofta inte 
lika språkligt intresserade som elever på 
de andra linjerna. De har oftast inte sam-
ma utbildning i språk. De läser och skriver 
mindre och kanske sämre och har inte lika 
stor kontakt med skrivet språk av olika 
slag. Utan att generalisera kan man nog 
anta att talspråket är den dominerande va-
rianten hos dem på ett helt annat sätt än 
hos t.ex. N-eleverna. Allt detta gör att 
skriftspråket för dem framstår som mer 
uppstyltat, mer konservativt och mer 
främmande än för många andra. 

Procenttalen i föregående uppställning vi-
sar alltså hur stor andel av eleverna i de 
olika grupperna som enbart vill acceptera 
skriftspråksformen av de testade orden. 
Resterande elever godtar alltså talspråks-
formen, antingen tillsammans med skrift-
språksformen, eller också som enda form. 
Det är naturligtvis stor skillnad mellan att 
acceptera två parallella former och att vil-
ja slopa den vanliga skriftspråksformen. 
Hur stor andel på respektive linje som vill 
godkänna enbart talspråksformen framgår 
av uppställningen nedan: 

So - flickor 31,2% mest 
So - pojkar 24,7% talspråkliga 
HS - pojkar 17,0% 
T - pojkar 14,6% 
HS - flickor 13,1% 
T - flickor 12,2% 
N - flickor 11,3% minst 
N - pojkar 9,9% talspråkliga 

1 botten på den här tabellen återfinner vi 
N-eleverna. Dessa är alltså de största be-
vararna av det traditionella skriftspråket, 
och de som är minst benägna att göra någ- 

ra förändringar av detta. 1 stället finns här 
i toppen, som de mest talspråkliga. So-
eleverna. Man kan undra varför. En tänk-
bar förklaring skulle kunna vara denna. 
Eleverna inom social utbildning, även på 
högskolenivå, har en tendens och ett visst 
"tryck" på sig att vara radikala, att vända 
sig mot det traditionella och bestående i 
samhället. För att smälta in i gruppen bör 
man vara mer eller mindre "radikal" när 
det gäller t.ex. politik, kriminalvård, mii-
sik, konst, klädsel m.m. Det finns starka 
skäl att förmoda att denna tendens finns 
redan i gymnasiet, och varför skulle den 
inte innefatta även språket? Resultatet blir 
att många opponerar sig mot det traditio-
nella språkbruket genom att agera som fö-
respråkare för saker som normalt inte an-
ses höra hemma i detta. 

När det gäller skillnaden mellan pojkars 
och flickors språknorm kan man påpeka 
två saker. Totalt sett är pojkarna något 
mer skriftspråkliga inom varje linje. Det 
finns även andra undersökningar som vi-
sar att flickor på det hela taget skriver 
talspråkligare än pojkar (jfr Hultman - 
Westman, s. 74). Men vid sidan av denna 
norm finns en annan norm som gäller vis-
sa enskilda ord. Exempel på detta är ut-
trycken "jag har inte sett han", vart för 
blev och lös för lyste, där skillnaden mel-
lan könen är mycket stor och pojkarna är 
de mest talspråkliga. Det finns alltså vissa 
"pojkord". Dessa kan ses som exempel 
på vad som ibland kallas förtäckt prestige, 
alltså fall där språkvarieteter av icke-stan-
dardtyp har något slags prestige (se t.ex. 
Trudgill, s. 101-121). 

Slutligen vill jag säga några ord om lärarna 
i min undersökning. Som jag har sagt tidi-
gare var antalet alldeles för litet för att 
tillåta en indelning i många grupper när 
det gäller t.ex. ålder eller undervisnings-
ämnen. Jag har, förutom de resultat jag 
redovisat tidigare, nöjt mig med att göra 
tre enkla jämförelser. Resultaten av dessa 
måste ses som gällande enbart den här 

22 



undersökningen och får inte leda till några 
generella slutsatser. Därtill är som sagt 
materialet alldeles för litet. För det första 
jämförde jag kön. 13 män ställdes mot 12 
kvinnor, och resultatet stämmer med ele-
vernas. Männen föredrog i något större 
utsträckning de skriftspråkliga formerna. 
För det andra jämförde jag två åldersgrup-
per, 30-49 år mot 50-69 år. Den första 
gruppen utgjordes av 14 personer och den 
andra av 10 (en hade inte uppgivit ålder). 
Totalt sett var gruppen med de äldre lärar-
na något mer skriftspråklig än den yngre 
gruppen, men inom de båda grupperna 
fanns stora avvikelser. Den tredje jämför-
elsen gjorde jag mellan 12 språklärare och 
12 icke-språklärare (en hade inte uppgivit 
ämnen). Här visade det sig att icke-språk-
lärarna var mindre toleranta mot tal-
språksformerna än språklärarna. 

Till sist vill jag tillägga att det skulle vara 
mycket intressant att kunna utvidga denna 
lärarundersökning, och jag hoppas att jag 

själv eller någon annan ska få tillfalle att 
göra detta i framtiden. Man kunde också 
för att ytterligare belysa problemet välja 
en annan skola, där elevernas sociala bak-
grund är en annan, eller där den domine-
rande dialekten är en annan. Det är tänk-
bart att resultatet skulle bli ett annat om 
man valde en skola på Östermalm eller en 
skola i någon småstad ute i landet, men jag 
betvivlar att skillnaderna mellan olika lin-
jer och kön skulle förändras nämnvärt. 

Litteratur 
Grinhaum, Catharina, Språknämndens 

enkät till svensklärare (i Språkvård 
1976:4, s. 3-23). 
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svenska, Liber Läromedel, Lund 1977. 
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center 1978. 
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Stig Ötjan 	Nordiskt skriftspråk? 
Ohlsson 

1 Språkvård 4/ 1 978 recenserade Catharina Grunbaum språk-
nämndernas årsskrift Språk i Norden 1978, och hon diskute-
rade då bl.a. Stig Örjan Ohlssons uppsats Nordisk språkhis-
toria och nordisk språkvård. Stig Örjan Ohlsson, fil. lic, och 
lektor vid institut for nordisk filologi, Köpenhamns universi-
tet, ger här några kommentarer till frågan om ett nordiskt 
skriftspråk, föranledda av Catharina Grönbaums recension. 

Man kan möjligen av Catharina Grun-
baums rätt utförliga behandling av mitt 
bidrag till Språk i Norden /978 få uppfatt-
ningen att det var fråga om en kombinerad 
domedagspredikan mot språkvårdare som 
tror på stamträdsmodellen, och en 
väckeisepredikan till ett gemensamt nor-
diskt skriftspråk. Min trosvissa nitiskhet 
räcker dock knappast längre än till att be-
lysa problemen. Faktiskt låg mig växlande 
- eller bestående - språkhistorieuppfatt-
ningar närmare om hjärtat där, än det som 
Grfinbaum framför allt diskuterar. Hennes 
inlägg kan ändå fresta till några kommen-
tarer. 

Frågan om ett gemensamt nordiskt 
skriftspråk har nämligen blivit aktuell att 
diskutera. Förutom av Broby-Johansen, 
som Grönbaum refererar i sin artikel, har 
den nyligen tagits upp av en dansk ung-
vist, Johan Busch-Steenberg, i en artikel 
om "Nordisk TV -. TV-nordisk" i den 
utmärkta danska språktidskriften Mål & 

Ma'le 2/78. 

Busch-Steenberg menar att man i och med 
planerna på en nordisk TV-satellit kan 
hoppas på inte bara ökad nordisk språkge-
menskap från förståelsesynpunkt. På sikt 
kan Nordsat ge enastående möjligheter att 
förverkliga vad som oftast karakteriseras 
som utopiskt och kanske direkt motbju-
dande, ett gemensamt nordiskt skrift-
språk. 

Bland de synpunkter Busch-Steenberg ger 
förekommer också en kartläggning av 
motståndare till det gemensamma skrift- 

språket. Det är bl.a. de som fruktar för 
kostnaderna i samband med skifte av ap-
paratur och annat.' De som oroar sig över 
det nationella skönlitterära arvet, hur ett 
ändrat skriftspråk kan göra klassikernas 
språk ännu mer avlägset än det redan är. 
Nationella språknämnder och akademier: 
"Modstanden vii sikkert have et konser-
verende, nationait prag. Den vii også af-
spejle en ret xstetiserende og besiddende 
holdning til sproget. Samtidig vii disse 
nvn 1. . .1 utvivisomt også fortie, hvor 
mange ensidige, forhastede og nationalis-
tisk betingede endringer i enkeltiandenes 
skriftsprog de har foranlediget foretaget." 

Det är kanske begripligt om språknämnds-
representanter som regel är särskilt lite 
entusiastiska inför en sådan nordisk 

'Inte minst i frågor som berör apparatur vill jag 
mana till ständig vaksamhet. Ett exempel, där 
genom ren tillfällighet en för framtiden förödan-
de brist på nordisk standardisering tycks ha 
undvikits: text-TV-teknik och Nordsat har ett 
visst samband, men text-TV lever samtidigt ett 
eget liv, med pågående provsändningar i Skan-
dinavien. Genom att saken kom att diskuteras 
under den pågående Nordsat-utredningen, lär 
man nu slippa fullständigt oharmoniserad appa-
ratur, utan kan använda den t.ex. vid mottag-
ning över gränserna. - Visserligen fAr då en 
mottagare i Malmö en dansk text med ii i st. f. 
w, ö i st. f. 0. Men om det står Köbenhavn på 
skärmen i st. f. København är ju fullständigt 
likgiltigt, jämfört med om det i stället kom att 
stå Stockhärk eller ännu värre. Den risken var 
överhängande. - På samma sätt är skrivmaski-
ner nu rätt odugliga mellan de skandinaviska 
länderna, pga. meningslösa skillnader i tangent-
borden. 
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språktillnärmelse, trots att den oftast står 
på deras program, också utan att man gri-
per till en bestämd historiesyn som förkla-
ring. Hur som helst, genom denna bristan-
de entusiasm från dem som ligger närmast 
till att tänka konkret och konstruktivt i 
dessa frågor, är risken också liten att nå-
gon förändring inträffar. 

Allan Karkers artikel om nordisk rätt-
skrivning, i Spu)k i Norden 1976, är sna-
rast undantaget som bekräftar regeln. 
Men jag tar nog inte fel om jag tror att den 
delvis är skriven i avskräckande syfte. 
Han påpekar också själv, hur han väntar 
sig att hans förslag kommer att omfattas 
med begeistring för de övriga språkens 
del, men inte för det egna. Det har han 
säkert rätt i. 

Min hållning var - och är - inte att man 
genom allmänna tvångsåtgtrder skulle ge-
nomföra en reform, sådan som Karker har 
föreslagit eller ännu radikalare. Ett sådant 
ortografiskt elefantinhopp skulle inte leda 
till ett nordiskt skriftspråk. Säkert skulle 
det tvärtom, genom en allmän olustreak-
tion, fullständigt ödelägga möjlig.heterna i 
den riktningen. 

Inte desto mindre är Karkers analys en 
nyttig utgångspunkt för en väg att nå må-
let, som jag uppfattar som farbar. Ett nor-
diskt skriftspråk skall noga utprovas prak-
tiskt i sammanhang där det är naturligt, i 
existerande samarbetande nordiska 
organ, som kanske har känt ett behov av 
ett mera neutralt skriftspråk. (Kanske 
finns det inga sådana? - 1 så fall är allt gott 
och väl.) Först på mycket lång sikt, och 
om motivation då finns, kan det vara aktu-
ellt att sprida aktiv nordisk skriftspråks-
behärskning i vidare kretsar, i så fall ett 
väl genomprövat skriftspråk, med så få 
begränsande regler som möjligt. Att det 
gemensamma skriftspråket inte någon-
stans skulle vara mera svårbehärskat från 
läsarsynpunkt än de nuvarande grann-
språken i skrift, behöver väl inte påpekas. 

Catharina Grilinbaums tal om urvattnade 
översättningar, och om att ett gemensamt 
skriftspråk av detta slag skulle förhindra 
att myndigheterna snart börjar att ut-
trycka sig enkelt och klart - på språk-
nämndernas föranstaltning - förstår jag in-
te. Vill Broby-Johansen skriva med hjälp 
av nordiska ortografiska regler för att lät-
tare nå en nordisk publik, kommer de inte 
att ta musten ur hans språk. (Om de mot 
förmodan gör det, är det något fel med 
dem.) Skulle myndigheterna vilja uttrycka 
sig enkelt och glasklart, kommer nordiska 
ortografiska regler inte att lägga hinder i 
vägen för detta heller. 

För det är i första hand ortografiska regler 
(sannolikt kompletterade med morfologis-
ka - gränserna är lite flytande) som skall 
till. Regler som t.ex. gör varje text lätt-
hanterad för en sättare, oberoende av ur-
sprungsland. Grtjnbaum säger att det är 
ordförråd, syntax och idiomatiska uttryck 
som är svårt ur förståelsesynpunkt. Det 
har hon naturligtvis rätt i. Det gäller min-
sann svenskar emellan också, att textför-
ståelsen inte alltid uppnås, trots större 
språkgemenskap i dessa avseenden. Har 
Grunbaum varit ambitiös nog att tänka sig 
ett nordiskt skriftspråk som från början är 
detaljreglerat i fråga om ordförråd och fra-
seologi, kan jag förstå hennes skepsis. 

Förståelsesvårigheter och oliktänkande 
av den arten övervinns inte genom nor-
diskt skriftspråk, inte heller genom Nord-
sat eller annan ökad nordisk kommunika-
tion. Allt detta kan däremot göra proble-
men mindre efter hand, och kan darmed 
bana vägen för ett mera allmänt brukat 
nordiskt skriftspråk i sinom tid. 

Knuten är väl framför allt att acceptera en 
så stor språklig valfrihet mellan i princip 
likvärda uttryckssätt under en oviss tid-
rymd. Det kan kännas svårt för alla, men 
alldeles särskilt för språkniimndsfolk. - 
Det blir lättare för norrmän än för danskar 
och svenskar med bakgrund i en starkt 
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standardiserad skriftspråkstradition. För 
den ökande skara som dagligen arbetar i 
en gemensam nordisk språkmiljö kan det 
bli en lättnad. Det är därför där och ingen 
annanstans ett sådant arbete kan inledas, 
under Nordisk språksekretariats vägled-
ning. 

De nuvarande nationella språknämnderna 
blir minsann inte arbetslösa. Med sin nu-
varande inriktning "att hindra att de nor-
diska språken i onödan glider ifrån var-
andra" (Griinbaum) kan de aktivt med-
verka. Men inte genom att måla fan på 
väggen, varje gång nordiskt skriftspråk 
förs på tal. 

Litteratur 

Språk i Norden 1979 
Språkvårdens principer är huvudtemat för 
Språk i Norden 1979. Boken innehåller 
vidare redogörelser för de nordiska språk-
nämndernas verksamhet och för det nor-
diska språksamarbetet, däribland samar-
betet mellan modersmålslärarföreningar-
na i Norden. Som vanligt ägnas mycket 
utrymme åt kortare anmälningar av nyut-
kommen litteratur av intresse för språk-
vården. Årets volym har också ett register 
över innehållet i de hittills tio årgångarna 
av årsskriften. Nr 66 i Svenska språk-
nämndens skriftserie, 152 s., pris 35 kro-
nor inkl. moms. Boken kan beställas di-
rekt från Svenska språknämnden. 

De flesta som vänder sig till språknämn-
derna för att få råd i språkfrågor är sällan 
intresserade av att få veta på vilka grunder 
de språkliga rådgivarna bygger sina re-
kommendationer. Man vill veta vad som 
är rätt och gärna också vad som är fel, och 
upplysningar om att somliga former eller 
formuleringar var och en på sitt sätt kan 
ha sina företräden är inte alltid välkomna. 
För språkvårdarna själva är det emellertid 
både viktigt och självklart att de kan un-
derbygga sina rekommendationer med 
sakliga argument, även om dessa inte re-
dovisas vid varje enskilt rådgivningstillfäl- 

le. Men det är också viktigt för språkvår-
darna att inför varandra redogöra för och 
diskutera de argument som de tillämpar i 
sitt praktiska arbete. 

Vid de nordiska språknämndernas årsmö-
te 1978 var huvudämnet "principerna för 
språknämndernas rådgivning". På grund-
val av den diskussion som då fördes har 
representanter för nämnderna i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige i ett antal 
uppsatser analyserat och sammanfattat 
sin syn på riktlinjerna för sin rådgivning. 

Den språkliga rådgivningen i Danmark, 
Finland, Sverige och Norge tycks bedri-
vas efter i praktiken ganska likartade rikt-
linjer. Likheten är mest iögonenfallande 
när man ser vilket slag av språkbruk som 
tillråds respektive avråds från. Det som 
skiljer beskrivningarna av de olika nämn-
dernas rådgivning är snarare sättet att 
skära tårtan och betrakta bitarna, dvs. 
själva analysen och bedömningen av 
språkvårdsargumentens roll. 

Givetvis har språksituationen i de olika 
länderna betydelse för rådgivningen, både 
teoretiskt och praktiskt. Norge har två 
språkformer med samma officiella status, 
båda med en mängd olika formvarianter, 
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medan Danmark och Sverige har ett rela-
tivt fast riksspråk. Finland har dels sven-
skan, som kläms mellan å ena sidan riks-
svenskan och å andra sidan finskan, dels 
finskan, som är ett i jämförelse med de 
andra relativt ungt språk när det gäller 
många sidor av samhällslivet och som be-
finner sig i stark utveckling i fråga om 
ordförrådet. 

Det huvudargument som i de olika uppsat-
serna antingen sägs explicit eller under-
förstås är att språkvårdens uppgift är att 
göra språket till ett så användbart instru-
ment som möjligt för så många som möj-
ligt. Bland de viktigare argument som stö-
der huvudargumentet kan nämnas hänsy-
nen till den rådande språknormen, det av 
alla godtagna och ej ifrågasatta språkbru-
ket, samt analogiargumentet, dvs, det som 
säger att den språkform är bäst som bäst 
ansluter sig till det rådande språksyste-
met. Ett argument som diskuteras särskilt 
är det s.k. nordiska argumentet, hänsynen 
till de andra nordiska språken. 

Diskussionen inleds med en mer allmän 
genomgång av språkvårdens principer av 
Sture Allén. Allén menar, och här gör han 
sig till talesman för språkvården sådan 
den praktiskt bedrivs vid Svenska språk-
nämnden, att språkvårdens huvudinrikt-
ning måste gälla den nationella normen, 
den för alla svenskar gemensamma språk-
formen. Det är nödvändigt att vi har en 
sådan språkform, men det innebär å andra 
sidan inte någon strävan efter nivellering 
av de många andra språkformer som finns 
vid sidan av,säger Sture Allén bl.a. (Det 
bör påpekas att språkvården i första hand 
inriktar sig på det skrivna språket.) 

Rådgivningen i Sverige 
om principerna för Svenska språknämn-
dens verksamhet skriver Bertil Mo/de. 

Han betonar vikten av att rådgivningsar-
betet sker på stabil vetenskaplig grund, ett 
argument som är självskrivet för alla de 
nordiska språknämnderna. Denna språk- 

vetenskapliga grund måste, säger han, 
läggas genom forskning, och de problem 
som forskningen skall gälla måste formu-
leras av språkvårdarna själva. Dessa mås-
te, för att alls kunna ha någon framgång i 
sitt arbete, ha kännedom om språkbrukar-
nas attityder till språkbruk och språkvård. 
Svenska språknämnden (liksom nämnder-
na i Finland och Norge) har klart mandat 
att själv utföra den forskning den anser 
nödvändig för sin verksamhet. 

Huvuddelen av den svenska språknämn-
dens rådgivning rör språkbruket, medan 
en mindre del rör språket som system. 
Den vägledande principen för rådgivning-
en är anpassningen till mottagaren. Därut-
över formulerar Molde sju underprinci-
per, nämligen 1. principen om maximal 
förståelighet, 2. principen om störningsfri-
het (som bl.a. innebär eftersträvandet av 
en språkform som är överindividuell, jfr 
vad Sture Allén säger om den nationella 
normen), 3. principen om hänsyn till 
språksystemet (analogiprincipen), 4. prin-
cipen om hänsyn till det faktiska, allmänt 
godtagna språkbruket, 5. principen om to-
lerans, dvs, att språkbrukarna upplyses 
om och lär sig inse att det finns skilda 
språkbruk som alla kan vara korrekta, 6. 
rationalitets- och effektivitetsprincipen, 
dvs, att ingenting skall uttryckas mer in-
vecklat än nödvändigt men heller inte så 
förenklat att viktiga delar av innehållet 
tappas bort, 7. ekonomiprincipen, dvs, att 
allt uttrycks så kort och koncist som möj-
ligt - med hänsyn också till mottagarens 
"ekonomi". Vidare måste språkvården 
också försöka hindra olika former av mo-
nopolisering och standardisering som går 
emot det allmänna språkbruket. 

i Norge 
Den redogörelse som mest konkret med 
åskådningsexempel visar efter vilka prin-
ciper man arbetar och hur de tillämpas är 
den som kommer från Norsk språkråd och 
är skriven av Arnold Thoresen. Bakom 
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den rådgivning som rör ordval och ut-
tryckssätt, alltså sådant som gäller språk-
bruket, ligger det som författaren kallar 
demokratiprincipen. Norsk språkråd till-
råder sådant språkbruk som bygger på 
gott talspråk. Samma princip sägs ligga 
bakom arbetet med att finna goda inhem-
ska ersättningsord för de många, framför 
allt engelsk-amerikanska lånorden. Till 
demokratiprincipen hör också principen 
om tolerans gentemot andra språkbruka-
res språkbruk, vilket också innebär att 
man nu tillåter varianter som tidigare ut-
dömdes, bara de fyller kravet att inte 
äventyra den språkliga klarheten. Att de-
mokratiprincipen ges så vida gränser får 
sägas vara symptomatiskt för den i så sär-
skild grad sammansatta språksituationen i 
Norge. 

i Danmark 
Inom dansk språkvård är man angelägen 
att skilja på vad man kallar upplysande 
verksamhet, dvs, när man hänvisar till 
ordböcker och handböcker, och rådgivan-
de verksamhet, dvs, när man värderar ett 
språkbruk. Redovisningen av de principer 
som tillämpas vid Dansk Sprogruevn byg-
ger på en genomgång av nämndens tryckta 
svar på språkfrågor. Författaren, Henrik 
Galberg Jacobsen, presenterar en lista 
över olika argument som förekommer i 
nämndens rådgivning och visar sedan i 
vilken utsträckning argumenten tilläm-
pats. Däremot rangordnas argumenten in-
te, dvs, det sägs inget om i vilken mån ett 
argument varit avgörande vid det enskilda 
tillfället (och materialet medger heller inte 
några säkra slutsatser i detta avseende). 
Det oftast anförda argumentet tycks vara 
hänsynen till det gängse språkbruket - all-
mänt språkbruk är bättre än icke allmänt 
språkbruk. Därnäst kommer argumentet 
om auktoritet, dvs, det språkbruk som för-
ordas av akademier, språkvårdsorgan, 
handböcker, litterära klassiker mm., följt 
av analogiargumentet. Författaren under-
stryker att nämnden i sin rådgivning alltid 

ger besked om på vilken eller vilka grund-
er man bygger rådet. Men han nämner 
också att slutsatserna i nämndens rådgiv-
ning inte alltid kan förklaras utifrån expli-
cita argument. 

Därmed är vi över i det problem som for-
muleras av Erik Hansen, under rubriken 
'Argumenter i en konflikt". Erik Hansen 

hävdar att det verkliga argumentet bakom 
Dansk Sprognevns rådgivning är ett som 
mestadels inte anförs, nämligen argumen-
tet att det språkbruk bör tillrådas som hör 
hemma inom dansk riksspråksnorm. De 
andra argumenten blir endast stödargu-
ment för detta dolda argument och nyttjas 
eller förtigs efter behov. Olägenheten med 
detta förordande av riksspråksnormen är, 
menar Hansen, att andra varianter av dan-
ska framstår som mindre värda. Riks-
språksnormen är enligt Hansen till stor del 
en sociolekt, och en rådgivning som stö-
der denna sociolekt favoriserar vissa be-
stämda socialgrupper. Dansk Sprognavn 
borde därför inför en eventuell revision av 
sin rådgivningspraxis diskutera bl.a. vil-
ken variant av danska man skall välja som 
underlag för normering och om man kun-
de tänka sig en annan variant är riks-
språksnormen. Detta skulle i så fall, säger 
Hansen, bero på om det finns någon an-
nan med samma överregionalitet och sam-
ma relativa översociolektalitet. 

Erik Hansens uppfattning av riksspråks-
normen som en sociolekt har naturligtvis 
inte fått stå oemotsagd i nämndernas dis-
kussioner. Det som skiljer riksspråket 
från sociolekter, dialekter, idiolekter och 
andra språk i språket är just att det är den 
språkform om vars riktighet och allmän-
giltighet det råder enighet bland språkbru-
karna. När folk vänder sig till språknämn-
derna är det oftast för att få veta hur det 
de frågar om förhåller sig till riksspråket. 
Man vill försäkra sig mot att den språk-
form man använder inte bryter mot det 
allmänna, för den stora massan av språk-
brukare gemensamma språkbruket. Hur 
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denna gemensamma norm sedan skall se 
ut bestäms ytterst av språkbrukarna 
själva, inte av språkvården. Normen är, 
som Sture Allén påpekar i sin uppsats, en 
sorts abstraktion ur det faktiska språkbru-
ket, och det hör till språkvårdarens upp-
gift att genom studium av språkbruket 
vaska fram normen och upplysa den osäk-
ra språkbrukaren om den. Men språkvår-
den kan inte själv genomföra normänd-
ringar - möjligen föreslå dem och se om 
språkbrukarna finner dem godtagbara. 

Som Erik Hansen framställer saken skulle 
'överregionaliteten" och "översociolek-

taliteten" inte i första hand vara de egen-
skaper som ger riks språket dess självklara 
ställning som den för språkbrukarna ge-
mensamma språkformen utan i stället ut-
göra hinder för andra språkliga varianter 
att etablera sig som övernorm. Detta syn-
sätt förefaller kanske inte helt över-
tygande. Men Erik Hansen rör i sitt re-
sonemang också vid en sida hos danskan 
som skiljer den något från svenskan och 
dess ställning (och mycket från språksitu-
ationen i Norge): normen för vad som be-
traktas som "bildad danska" är och har 
varit snävare än motsvarande norm för 
det svenska riksspråket - den danska nor-
men rymmer färre varianter och tål färre 
avvikelser. 

och i Finland 
Normering och argumentering i finsk 
språkvård är ämnet för en uppsats av Ter-

ho Itkonen. Om man sätter som mål att 
göra språksystemet så systematiskt och så 
konsekvent som möjligt stöter man snart 
på den komplikationen att språket inte be-
står av bara ett system utan av ett helt 
nätverk av system som skär varandra; 
systemen "läcker". Och vidare kan det 
visa sig att det som är optimalt i nätverket 
av de språkliga systemen inte alltid kan 
förverkligas i språkbruket. Språkvårda-
rens uppgift blir att försöka finna en me-
delväg mellan å ena sidan en överdriven 

strävan att förändra det redan existerande 
språkbruket och å andra sidan en total 
kapitulation inför samma språkbruk. Man 
måste också kunna förutse att normering-
en har utsikter att lyckas, annars är den 
inte meningsfull. 

Ett problem som vi har i alla de nordiska 
länderna men som tycks särskilt accentu-
erat i Finland är politikernas bruk av språ-
ket och de konsekvenser som det medför 
för det allmänna språkbruket och språk-
systemet. Om det skriver Esko Koivusalo 
i uppsatsen "Språket, samhället och poli-
tiken". 1 samband med olika samhällsre-
former händer det att politiker och byrå-
krater lånar ord och ordelement ur det 
vedertagna språksystemet och med deras 
hjälp skapar termer och ord med ny inne-
börd, ord som sätter det semantiska syste-
met i gungning, ändrar allmänspråket och 
slår sönder språkbrukets rationalitet. Den 
språkvård som ser det som sin uppgift att 
fastställa gränserna för allmänspråket och 
att verka för att detta allmänspråk fyller 
sin uppgift som kommunikationsmedel för 
hela språksamfälligheten kommer vid så-
dana tillfällen i konflikt med starka politis-
ka krafter. Språkvården måste då kunna 
hävda att den så objektivt som möjligt be-
dömer de nya språkliga företeelserna och 
att den kan grunda denna bedömning på 
en likaledes objektiv forskning om föränd-
ringar i språkbruket och orsakerna till 
dessa förändringar. 

Det nordiska argumentet 
Om det nordiska argumentet, dvs, hänsy-
nen till de andra nordiska språken och 
försöken att nå nordisk samstämmighet, 
skriver Mikael Reuter, Finland, Allan 
Karker. Danmark, och Catharina Grön-
baum, Sverige. Nämnderna har i sina in-
struktioner formuleringar som alla går ut 
på att de skall samarbeta med varandra i 
frågor av gemensamt nordiskt intresse. 
För finlandssvenskans del innebär detta 
att man i första hand följer rikssvenskt 
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språkbruk. Avvikelser från rikssvenskan 
betingas oftast av hänsyn till finskan; i 
många fall, särskilt när det gäller juridiska 
och administrativa termer, är det mera 
praktiskt med finlandssvenska ord som 
har direkt semantisk motsvarighet i fin-
skan. De fall är få där finlandsvenskan gör 
gemensam sak med norskan eller danskan 
medan rikssvenskan står för sig. Det pri-
mära intresset för finlandssvenskan är att 
den inte avlägsnar sig från rikssvenskt 
språkbruk. Det innebär å andra sidan att 
rikssvenskan och finlandssvenskan ofta 
gemensamt låter det nordiska argumentet 
inverka på valet av språkform. 

Allan Karker och Catharina Grunbaum 
har båda gjort var sin mera ingående un-
dersökning för att se i vilken utsträckning 
Dansk Sprogmevn respektive Svenska 
språknämnden har beaktat den samnor-
diska aspekten i sin rådgivning. Båda kon- 

staterar, liksom Arnold Thoresen i upp-
satsen om Norsk språkråd, att det är i 
fråga om nya ord eller termer som språk-
nämnderna har nått längst i sin samnordi-
ska strävan. Som exempel av senare da-
tum kan nämnas bl.a. det för svenskan, 
danskan och norskan gemensamma mik-
rokort för ,nicrofiche och sv. sambo, da. 
samhoer och no. sarnbo(er). Bortsett från 
fallen med nybildning av ord har det nor-
diska argumentet dock lägre rang; det trä-
der i allmänhet in först när andra, inhem-
ska krav är uppfyllda, men då får det å 
andra sidan gärna göra tjänst som stödar-
gument. Men även som stödargument fyl-
ler det en uppgift för den nordiska samhö-
righeten - det visar språkbrukarna att för-
hållandena i grannspråken är värda att 
uppmärksammas och det sätter in det eg-
na modersmålet i ett större sammanhang. 

Catharina Gränhauni 
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Språkvett 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet i Norge har sänt 
ut ett "språkvettplakat", utarbetat av professor Finn-Erik 

Vinje (författare till bl.a. Norsk i embets medfØr). Detta pla-
kat hänger nu hos mängder av offentligt anställda i Norge. 
Det återges här i bokmålsversionen (på baksidan - eller fram-
sidan? - av plakatet finns motsvarande text på nynorska). 
Reglerna är i hög grad tillämpbara också i Sverige. 

De ti språkvettregtene 
Det er ingen skam å sette punktum 
En leservennlig periode har sjelden mer enn 22-25 ord. 

Har duflere ting på hjertet, så si én ting om gangen 
PrØv ikke å si to ting samtidig. Server momentene porsjonsvis, og avslutt gjerne 
setningen fØr du begynner på en ny. 

Vwr høflig mot leseren 
Tenk på leseren når du skriver, og veig ord som du vet han förstår. Må du bruke et 
vanskelig ord, skal du huske på at det ikke er forbudt å forklare det. 

Bli ikke smittet av subsiantivsjuken 
Skriv ikke: Kari foretar innhØsting av epler - når du like gjerne kan skrive: Kan 
hØster (inn) epler. 

Var gjerne hØyerevridd når du skriver 
SØrg for att (hoved) verbet kommer Iangt ut till venstre i setningen, og spre resten av 
setningsinnholdet ut til hØyre. 

Du skal ikke pynte deg med ord 
Motstå fristelsen til å bruke sjeldne fremmedord, moteord eller vitenskapelig kling-
ende «påfugl-ord». 

Va'r ikke redd for den konkrete uttrykksmåten 
Mener du en spade, så skriv en spade - ikke arbeidsredskap. 

Sls ikke med ord og bokstaver 
En kort uttrykksmåte er i regelen bedre cnn en lang. Skriv ikke: Idrettsiaget er en 
trivselsfremmende faktor i relasjon til lokalmiljØet - når du like gjerne kan skrive: 
Idrettslaget skaper trivsel i bygda. 

9 Ver ikke redd for det personlige tonefallet 
Personord som du, De, dere, jeg, vi er tillatt i skrift også. 

10. Bruk Ørekontrollen 
Venn deg til å lese hØyt for deg selv det du har skrevet. Det kan hjelpe deg til å sile 
bort de mest papirknitrende uttrykkene. 

VIS SPRÅKVETT! 
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Skrivreglerför skolan 

utgivna av Svenska spraknämnden 

utarbetade av Catharina Grunbaum 

Punkt, komma, frågetecken 
innehåller grundläggande 
regler och råd om 
- skiljetecken 
- stor och liten bokstav 
- avstavning 
- sammanskrivning och 

särskrivning 
- förkortningar 
- sifferuttryck 
- talspråksformer i skrift 

Anvisningarna belyses med tydliga 
exempel. Stor vikt har också lagts 
vid att göra häftet typografiskt lätt-
läst. 

Beställningsnummer 24-29623-6 

ESSELTE STUDIUM 
Norra regionen c. Rådhusgatan 6,90246 UMEÅ V 090/13 70 00 Östra regionen' 11285 STOCKHOLM Z08/52 0660 

Västra regionen '3 Fack, 400 10 GÖTEBORG 3 V 031/17 99 30 Södra regionen ' Box 4086, 203 11 MALMÖ 4 c'040/770 70 


