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Carl Ivar Ståhle 1913-1980 

Carl Ivar Ståhle, Svenska språknämndens 
ordförande 1968-1978, avled den 12 juni 
1980. Han var medlem av nämnden och dess 

styrelse från 1956 till sin död. 

Carl Ivar Ståhle var en språkforskare av 
sällsynt bredd och lärdom. Han har gjort 
betydande och bestående vetenskapliga in-
satser på många och vidsträckta områden. 
Här kan nämnas hans väldiga doktorsav-
handling om de svenska ortnamnen på -inge, 

hans studier över syntax och stil i fornnor-
diskt lagspråk, hans skildring av drag i det 
svenska bibelspråket 1526-1917 (tryckt som 
nr 40 i nämndens skriftserie) och hans stora 
och rika verk "Vers och språk i Vasatidens 
och stormaktstidens svenska diktning". 

Carl Ivar Ståhles vetenskapliga huvudverk 

behandlar språkhistoriska företeelser, men 
språkhistorien förenades hos honom alltid 
med ett djupt intresse för de människor och 
den kultur som präglat språket. Språkveten-
skapen blev för honom lika mycket kultur-
historia. 

Carl Ivar Ståhle var emellertid lika engagerad 
av och förtrogen med språket i nuet som 
språket i det förgångna. Stockholmsspråket 
förr och nu var t.ex. ett av hans stora intresse-
områden. Hans sista publicerade uppsats 
(i festskriften till Gun Widmark sommaren 
1980) behandlar just stockholmskan, när-
mare bestämt ord på -an och -is - dess titel 

är "Kungsan, Fiskis och Stegan". 

Det levande språkets vård var en hjärtesak 
för Carl Ivar Ståhle. "Om språkvårdens upp- 

gifter" heter en artikel av honom i första 
numret av denna tidskrift (1965). Där säger 
han bl.a. att språkvården "strävar att bevara 

allt vad som i det ärvda språket tjänar till att 
rikt, rent och skarpt uttrycka tankar och 
känslor, men släpper gärna det likgiltiga, 
det oviga och onödigt skrymmande, det som 
blott har ett formellt egenvärde utan att svara 
mot något uttrycksbehov". Vidare: "Språket 

är en samhällsprodukt och liksom samhället 
obönhörligt underkastat förändringar 
språkvårdens uppgift är att verka för, att 
det som måste förloras är det som lättast kan 
undvaras, och att det nya är en vinning". 

Sådana uttalanden är karakteristiska för 
Carl Ivar Ståhles hållning till språkvårdens 
många vanskliga bedömningsfrågor. Hans 

inställning präglades av respekt och kärlek 
till det språk som vi ärvt och samtidigt av 
en tolerant öppenhet mot de nyheter i språket 
som verkligen kan ses som en vinning. 

Carl Ivar Ståhles breda humanistiska lär-
dom och hans enastående förtrogenhet med 
svenska språket under alla dess skeden var 
tillgångar som han ständigt ställde till tjänst 
för svensk språkforskning och svensk språk-
vård. Svenska språknämnden och svensk 
humanistisk forskning står i djup tacksam-
hetsskuld till honom. 

Inom språknämnden är saknaden efter ho-
nom stor, men minnet av honom är ljust och 
varmt. 

Bertil Mo/de 
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Erik O/(f 	Radio- och TV-språket: ett 
Bergjbrs 	

mönster för allmänspråket? 
Språket i radio och TV var temat för ett tvärvetenskapligt sym-
posium på Umeå universitet i maj 1980. Frågan om i vilken mån 
detta språk påverkar det allmänna språkbruket diskuterades 
naturligtvis också. Docent Erik Olof Bergfors, chef för Dialekt-
och folkminnesarkivet i Uppsala, höll vid symposiet det före-
drag som återges här. 

Är språket i radio och TV ett mönster för 
svenska folkets sätt att tala? Rättar vi 
medvetet eller omedvetet - vårt språk efter 
det tal vi hör i etermedierna? Frågan har 
ställts flera gånger under detta endagssym-
posium. Jag tror att den allmänna uppfatt-
ningen är att vi påverkas starkt av etermedie-
språket både av halläfolkets och av övriga 
medverkandes språk. 

När utjämningen av dialekterna kommer på 
tal, tycks de flesta mena att först radion och 
sedan TV-n har spelat en stor roll. De har 
varit de värsta hovarna i dramat säger 
många, som anser att dialekterna är värde-
fulla och bör bevaras. Men låt oss se på hur 
stor sanning som ligger i detta. Har eter-
mediespråket verkligen haft den nyckelroll 
för dialekternas upplösning som folk till-
skriver det, eller är det andra faktorer som 
har lika stor eller större betydelse? 

För att kunna besvara den frågan bör vi 
först något beröra orsakerna till att vi har en 
skillnad mellan dialekter och riksspråk. Jag 
erinrar då först om att dialekterna har ut-
vecklats ur det språk som har talats i vårt 
land sedan urminnes tid. De är direkta 
arvtagare till fornspråket. Så småningom 
växte ett skriftspråk fram på grundval av 
vissa dialekter, de i östra Sverige, främst i 
östra Mälardalen. Skriftspråket är alltså 
ett språk i andra hand. Det är ett centra/-
språk skapat för bl.a. kyrkans, kunga-
maktens, förvaltningens och domstolarnas 
behov. Detta skriftspråk fick efter hand fasta 
normer ifråga om stavning och formsystem. 

1 riksskriftspråkets kölvatten växte ett riks-
talspråk fram med ett formsystem som rättar 
sig efter skriftspråket och ett uttal som 
strävar efter att följa läsuttalet, dvs, det uttal 
som tillämpas vid uppläsning av skriven text. 
Jag vill gärna betona slr'ivar efter, för det är 
helt klart att det bara är i vissa språksitua-
tioner som man har behov av att "tala som 
en bok". 1 andra situationer vill vi bruka vad 
vi ofta karakteriserar som ett "naturligt" 
uttal, dvs, ett uttal som ligger närmare ett 

områdes dialekt(er). Jag kan åskådliggöra 
det som jag nu har sagt med att säga att i 
mitt eget tal finns en variation mellan läsut-
talet flickor med tunt 1 och med tydligt o i 
ändelsen och det "naturliga" uttalet flicker 

med tjockt 1 och ett slappt uttalat e i ändel-
sen. 

Om vi verkligen har ett riksta/språk kan 
diskuteras. Menar vi med rikstalspråk ett 
för hela landet enhetligt talspråk, så måste 
vi förstås konstatera att något sådant inte 
finns. Vi får nöja oss med att säga att vi har 
ett svenskt talspråk där formsystemet är 

gemensamt, och i stort sett även ordförrådet, 
men där syntax och framför allt uttal växlar 
starkt regionalt och socialt och dessutom 
beroende på talsituationens krav. Talspråket 
är med andra ord långt ifrån så normbundet 
som skriftspråket. 1 stället för riksspråk an-
vänder många termen standardspråk för 
detta talspråk. För att beteckna varianter 
av standardspråket som har ett mer eller 
mindre starkt inslag av lokala dialekter kan 
man tala om lokala eller regionala standard-
språk. 
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Att dialekterna utjämnas innebär att ord-

förrådet, formsystemet och uttalet för-

ändras. Ord för föremål, arbetsmetoder 

mm., som det inte längre finns bruk för, 

glöms bort. Andra ord ersätts med riks-

språksord, och vidare tränger hela uppsätt-

ningen av ord för nya företeelser in också i 

dialekterna. Om dialekten är stark, in-

lemmas lånen i det dialektala systemet. De 

antar dialektens uttal och böjning. Pojkar 

i Älvdalen i Dalarna som spelar ishockey 

lär tala om puti/in 'pucken' och rinttjin 

'rinken'. 1 rättviksmålet får även lånord 

dativändelse i likhet med arvorden. Jag har 

hört katéno dat.sg. 'kaféet' (efter mönstret 

dat.sg. kneno 'knäet') och rek visisjonom 

dat.pl. 'rekvisitionerna'. Men i längden torde 

inte dialekterna kunna uthärda anstorm-

ningen av nyord, utan dessa bidrar till att 

dialekten ändrar karaktär och närmar sig 

standardspråket. Vissa delar av formsyste-

met försvinner lätt, andra böjningsformer 

tycks kunna behållas längre. 1 fråga om ut-

talet verkar det som om vissa ljud uppfattas 

som "grova" och därför mer eller mindre 

medvetet bortarbetas. KarI-Hampus Dahl-

stedt har påpekat i "Folkmål som klasspråk. 

Ett samtal om dialekt ur språksociologisk 

synpunkt", ett samtal som han fört tillsam-

mans med Ulf Teleman (i: Teleman—Hult-

man, Språket i bruk, 1974) att den norr-

ländska förmjukningen i t.ex. mylije och 

lit//er, bätijin och sältjin hör till dessa grova 

drag (s. 140). Det stämmer med min iakt-

tagelse som gäller en leksandskarl, född 

1903, som genomgående talar utpräglat mål 

men ofta säger nivckä i stället för ett väntat 

mvttjo. Men hur det dialektala uttalet för-

ändras i detalj vet vi faktiskt mycket litet om. 

Dialektutjämningen innebär således att 

dialekten byts ut mot standardspråk i större 

eller mindre utsträckning. Detta standard-

språk har ofta en lokal prägel ifråga om ord-

förråd, böjning och uttal. 1 synnerhet gäller 

detta s.k. prosodiska drag, framför allt ord-

melodi - dvs. "akut" och "grav" accent - 

och satsmelodi. Dessa drag dröjer längst 

kvar i talet, även när folk flyttar till andra 

delar av landet. Det är på dem man kan lära 

sig att avgöra var folk kommer ifrån. 

Vad är det nu som gör att folk ändrar sitt 

sätt att tala, att de överger dialekten och er-

sätter den med någon form av standard-

språk? En orsak är att dialekten avviker så 

starkt från standardspråket att man vid 

samtal med människor från andra bygder 

inte kan göra sig förstådd på sin dialekt. 

Man tvingas då tala standardspråk. Det 

finns områden där svårförståeliga mål fort-

farande lever, t.ex. Norrbotten, norra Väster-

botten, delar av Jämtland och Härjedalen, 

övre Dalarna och Gotland. Där finner man 

tvåspråkiga, bidialektala personer, som 

talar standardspråk med främlingen och 

dialekt med bygrannen. 

Ett annat och vanligare skäl till byte av 

språklig kod är att man inte vill väcka upp-

märksamhet genom att använda ett språk 

som avviker från omgivningens. Många 

människor är mycket känsliga på den punk-

ten. Och inte sällan blir den språkligt av-

vikande utsatt för spe och föremål för åt-

löje. På det området är intoleransen ofta 

mycket stor, även om det anses att förhållan-

dena är bättre nu än förr. Det gäller främst 

barn och ungdom men säkert också vuxna i 

långt större utsträckning än man har klart 

för sig. Det sociala trycket är en mycket 

stark pådrivare när det gäller skifte av språk-

lig kod. Det framgår klart av svaren på en 

frågelista gällande övergång från dialekt 

till standardspråk som Dialekt- och folk-

minnesarkivet i Uppsala har sänt ut. 

Dessa två huvudorsaker till kodbyte har 

verkat vid de förändringar av samhälls-

strukturen som har ägt rum under det senaste 

århundradet, särskilt starkt efter andra 

världskriget: övergången från bondesam-

hälle till industrisamhälle och flyttningarna 

från landsbygden till städer och industri-

orter. Vissa svar på den tidigare nämnda 

frågelistan vittnar om att just bytet av ar-

betsplats också har medfört byte av kod. 1 
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andra svar anges genomgången av en högre 
skola som orsaken till övergång till standard-
språk. När man började i realskolan i den 
närbelägna tätorten, upphörde man att 
tala dialekt. 

Det som jag nu har nämnt torde vara de 
viktigaste orsakerna till att dialekterna byts 
ut mot någon form av standardspråk. Språ-
ket brukas i umgänget människor emellan, 
och det är ekonomiska och sociala för-
hållanden som har varit grunden till de 
språkliga förändringarna. Med radion och 
TV-n umgås man inte. Etermedierna tvingar 

inte folk till kodbyte. De spelar en annan 
viktig roll i sammanhanget: de tillhandahål-
ler ett mönster för den som har behov av att 
byta kod. Samma uppfattning av radions och 
TV-ns betydelse för kodbytet har Karl-
Hampus Dahlstedt framfört i det "samtal" 
med Ulf Teleman som jag tidigare refererat 
till (a.a. s. 135). 

Mönster för det talade språket har funnits 

även tidigare: kyrkans, förvaltningens, 
domstolarnas och - särskilt från mitten av 
1800-talet - skolans språk. Ökad läsför-
måga och höjd folkbildning efter den all-
männa folkskolans genomförande har lett 
till en centralisering av det talade språket. 
Det religiösa språket var lätt tillgängligt 
under den starka kyrksamhetens tid. Det 
dialektala ord- och frasförrådet ger också 
många exempel på lån från det språk som 
hördes från predikstol och altare. Ett av dem 
är leksandsmålets för valét 'göra ffirdigt 
arbetet', där valét är en förkortning av la-
tinets valde 'faren väl' som ingår i uttrycket 
predika va/etc 'avskedspredika'. Valét i be-
tydelsen 'sista gången, avsked, farväl' före-
kom i äldre tiders vardagsspråk (enligt A. F. 
Dalin, Ordbok öfver svenska språket, 1850-
53). Men allmänt kan sägas att de nämnda 
mönstren inte hade så stor möjlighet att 
påverka allmogens språk. De var endast till-
gängliga i korta etapper eller under en be-
gränsad tid av människans liv. Först med 
radion och längre fram TV-n fick vi ett 
mönster som är tillgängligt många timmar 

dagligen och som därför är mycket mera 

verkningsfullt. Som det sägs i det program-
blad, som har sänts ut inför dagens sym-

posium, hade de första radiomännens språk 
en tydlig förankring i det bildade huvud-

stadsuttalet, och den språktraditionen har 
huvuddelen av efterföljarna inom eter-
medierna fört vidare. Det mönster som radio 
och TV tillhandahåller är i stort sett central-

språkligt. 

Är ett sådant mönster till alla delar lämpligt? 
Ger det den rätta vägledningen vid ett kod-
byte? Man kan ju också fråga sig om kod-
byten äger rum i så stor utsträckning nu för 
tiden. Den arbetskraft som flyttar till tät-
orter eller som pendlar mellan bostad på 
landsbygden och arbetsplats i tätort, talar 
den över huvud taget dialekt numera? 1-tar 
inte dialekterna försvunnit? Nej, så långt 
har det inte gått ännu. På många håll talas 
fortfarande ganska utpräglad dialekt. Och 
då dialekten har utjämnats, har resultatet 
härav ofta blivit ett språk med betydande in-
slag av dialekt, ett språk som fortfarande lig-
ger ett långt stycke från det centralspråkliga 
mönster som radio och TV ger. Även en 
övergång från en sådan utjämnad dialekt 
till centralspråket utgör ett verkligt kod-
byte. 

Vad innebär ett dylikt kodbyte för indivi-
den? De flesta människor torde kunna lära 
sig endast en kod så väl att de behärskar den 
fullständigt. Det gäller för invandrare som 
byter språk, och något motsvarande torde 
gälla också för dem som byter dialektal 
kod. Den dialekt eller det dialektffirgade 
lokalspråk som man har lärt sig som barn 
och utvecklat vidare under uppväxtåren är 
sannolikt det språk man behärskar bäst. En 
lärare i Mora kallade i en diskussion elever-
nas dialekt för "upplevelsespråket". Det 
tycker jag är en träffande benämning. Där-

med menade han att dialekten är det språk 
som man kan tolka sina upplevelser och 

känslor med. Det är det språk man känner 
trygghet i. Tvingas man att lämna det, så 
förlorar man också rätt mycket av möjlig- 
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heten att uttrycka sig lätt, snabbt och na-

turligt. 

Kodbyten bör alltså helst undvikas. Kan 
individen inte få behålla sin kod oförändrad, 
bör ändringarna vara så små som möjligt. 
Kan etermedierna göra någonting för att 

hjälpa till med detta? Vad det främst gäller 
är att söka åstadkomma en attitydföränd-

ring. Svenska folket måste få klart för sig att 
det finns många skilda sätt att tala på och att 
alla har samma berättigande. Det finns t.ex. 
inga "fula" dialekter. Många byter ju till 
centralsvenskt idiom därför att de tror att de 

talar fult och att centralsvenskan är vackrare. 
Men hur går man till väga för att nå fram till 
en sådan attitydförändring? 

Något genomtänkt förslag till åtgärder är 
jag givetvis inte beredd att lägga fram. Jag 
tror inte att det är särskilt lätt att tänka ut 
vad som kan vara till nytta och som samtidigt 
går att genomföra. Det må ändå tillåtas mig 
att redogöra för några av mina funderingar 
kring ämnet. De kan kanske bilda utgångs-
punkt för en diskussion. Jag kan tänka mig 
radio- och TV-program där problemet 
lokalspråk kontra centralspräk diskuteras 
och där man med konkreta exempel klargör 
att lokalspråken gott kan hävda sig gent-

emot centralspråket. Som sådana exempel 
kan bl.a. nämnas ord och uttryck som be-
tecknar mänskliga egenskaper och relationer 
människor emellan. Dialekterna har många 
dylika med en uttrycksfullhet och vana-
tionsrikedom som centralspråket inte når 

upp till, intresset för vara dialekter har ökat 

starkt bland allmänheten. Några lokalradio-
stationer har knutit an till detta och i sam-

verkan med dialektarkiv gjort program som 
presenterar dialektinspelningar. Men några 
program med det innehåll som jag nyss an-

tydde har inte gjorts ännu. 

Mot bakgrunden av det som jag har sagt om 
den stora variationen inom det talade språket 
i landet är det naturligtvis också otillf'reds-
ställande att etermedierösterna i så stor ut-
sträckning representerar centralspräket. 

Det borde i stället vara så att rösterna spegla-
de den lokala variationen i svenskt talat 
språk. Mönstren borde vara mer skif'tande, 
sä att lyssnarna lärde sig att det är tillåtet 
att tala på mänga olika sätt. Sådana mönster 
skulle verksamt hjälpa till att åstadkomma en 
attitydförändring. 1 den mån jag har haft 
tillfdlle att lyssna på lokalradion, har jag 
tyckt mig märka att inslaget av röster med 
lokal prägel är ganska stort där. 1 fråga om 
riksradion och TV-n kan jag förstå att det är 
svårt att tillgodose behovet av idiomvaria-
tion vid rekryteringen av hallåfolk och 
medverkande i programmen. Men något 
bör kunna göras. Problemet bör diskuteras 
och de ansvariga göras medvetna om vikten 
av mer varierade språkliga mönster. 

Det är nödvändigt att alla goda krafter med-
verkar, så att målet till slut kan nås. Målet 

är tolerans mot oliktalande, en tolerans som 
gäller både lokalt och socialt betingade 
variationer i språket. 
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Gustav 	 Ombudsmannen - vår andes 
Karlén 	

stamma i varlden 
Ordet ombudsman har under de senaste decennierna lånats in 
från svenskan i många andra språk. Gustav Korlén, tidigare 
professor i tyska vid Stockholms universitet, skildrar här ordets 
och företeelsens "segertåg över världen". 

Att Sverige är ombudsmännens förlovade 
land lär ingen uppmärksam iakttagare av 
den svenska samhällsutvecklingen under 
senare år ha kunnat undgå att observera. 
Det har heller inte undgått utländska be-
traktare: "Oh Ombudsmann, schwer und 
schwedisch ist Dem Name und hart das 
Geschäft seines Trägers", heter det i en av de 
satiriska "Geschichten von grossen Tieren 
und Menschen" som den österrikiske för-
fattaren och språkmannen Alois Brandstet-

ter gav ut 1976 under titeln Der Leumund des 

Lånen. 

Ett annat, mera tankeväckande vittnesbörd 

erbjuder den östtyske, numera i Mönchen 
bosatte författaren Manfred Bieler, som i sin 
roman Iciaria Morzeck oder Das Kaninchen 

hin ich från år 1969 uttrycker sig så här: 

"Sehen Sie, sagte er und lachte, da mösste 
es ehen einen Ombudsman geben - der 
macht, was er will. Der kann seine Nase in 
jede Akte, in jeden Vorgang, in jeden Tresor, 
in jedes Gericht, in jedes Gefängnis stecken, 
und keinerdarf's ihm verwehren! Sowas fehlt 

in der Justiz! ... Jaja, Ombudsman, wieder-
holte er. Bisschen komischer Name, was? 
Ich musste lachen, und der Ombudsman 
kriegte seine Ombudsfrau und die machten 
zusammen Ombudskinder und gröndeten 
das Ombudsvolk und den Ombudsstaat 
dazu, uns sonntags sangen sie immer: Om-

bud, Ombud ii her alles!" 

Bieler riktar här givetvis en förstucken kritik 
mot förhållandena i den östtyska republiken 
och boken blev också den omedelbara an-
ledningen till att han lämnade DDR. Men 
en svensk läsare är onekligen benägen att i 

den senare delen av texten läsa in en divina-
torisk satir över 70-talets svenska samhälls-
utveckling - med tendenser som Tobias 
Berggren nyligen i ett ampert inlägg i BLM 
(1, 1980) stämplade med slagordet "ombuds-
socialism". 

De anförda litterära beläggen vittnar hur 
som helst eftertryckligt om att själva ordet 
ombudsman inlånats i tyskan (med vari-
erande stavning). Lånet är emellertid inga-

lunda begränsat till detta språkområde. 1 
själva verket måste omhudsmannen - härvid-

lag överträffande både smörgåsbordet och 
ordet skål - betraktas som vår i särklass 
främsta språkliga exportartikel genom ti-
derna. 

Nu är det dock inte den brokiga floran av 
mer eller mindre maktmedvetna fackliga 
ombudsmän av olika kategorier som expor-
terats utan den klassiska svenska justitie-
ombudsmannainstitutionen. Själva ordet 
ombudsman har gammal hävd i vårt språk 
det är belagt i fornsvenska texter med rätts-
ligt innehåll redan på 1300-talet. JO-ämbetet 
introducerades i Sverige genom 1809 års 
grundlag. Det har så under vårt århundrade 
kompletterats med ett antal befattningar 
med varierande uppgifter inom olika sam-
hällssektorer. Militieombudsmannen till-
kom 1915 (och avskaffades 1968, då ämbetet 
uppgick i JO), näringsfrihetsombudsman-
nen 1954, (den icke statliga) pressombuds-
mannen 1969 och konsumentombudsman-

nen 1971. 

Vårt senaste tillskott är som bekant järn-
ställdhetsombudsmannen (med förkortning-
en JämO) från 1 juli 1980. Folkpartire- 
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geringen hade här -- i ovist nit - föreslagit 
beteckningen "jämstälidhetsombud", men 
den nya trepartiregeringen stannade på 

goda grunder vid den nu genomförda: "Den 
statliga ombudsmannainstitutionen ... är 

välkänd såväl inom som utom Sverige. Mot 
den bakgrunden kan det vara lämpligare att 

använda benämningen jämstätidhetsom-
budsman. Fördelarna med att ha ett veder-
taget begrepp får i detta fall anses överväga 
nackdelarna av en som det kan synas icke 

könsneutral benämning", heter det i re-
geringens proposition 1979/80:175 med stats-
rådet Karin Andersson som föredragande. 

Det är alltså omhudsmannen i denna demo-
kratiska kontrollfunktion som efter andra 
världskriget anträtt ett veritabelt segertåg 
över världen. Samtidigt har ämbetet givit 
upphov till en mycket omfattande internatio-
nell vetenskaplig litteratur. Det kan nämnas 
att en av de, enligt vad fackmän försäkrar 

mig, bästa skrifterna i ämnet är författade 
av en arab, Ibraim al Wahar från Irak, som 
1979 utgav ett arbete med titeln The Swedish 

Institution of Ombudsman, an Instrument of 

Human Rights. 

En översikt över ombudsmannainstitu-

tionens utbredning i världen återfinnes i 

Justitieomhudsmännens ämbetsherättelse för 

1978/79. Det framgår av denna att Finland 
(som ju har gamla ämbetsmannatraditioner 
gemensamt med Sverige) fick sin JO redan 

1919, övriga nordiska länder däremot först 
efter andra världskriget, Danmark 1953, 
Norge 1962 (MO redan 1952). Men det är 
inte förrän på 1960-talet som ombudsman-
nen fått sitt internationella genombrott. 
Som första land utanför Skandinavien in-
troducerade Nya Zeeland ämbetet 1962 och 
sedan följde en rad länder i olika världs-
delar. Det är symptomatiskt för den roll JO 
spelar som demokratisk symbol att han in-
fördes i Portugal 1976 kort efter revolu-

tionen (med titeln provedor de justita). På-

fallande många ombudsmän eller ombuds-
mannaliknande institutioner finner man i 

tredje världen, så t.ex. på Jamaica, i Trini- 

dad-Tobago, Tanzania, Nigeria och Zambia. 
Ön Mauritius i Indiska Oceanen tillsatte 

för säkerhets skull en svensk som sin förste 

ombudsman 1969. 

Sitt starkaste fotfäste torde ombudsmanna-
institutionen ha fått i USA och Kanada. 

Härom vittnar vältaligt den publikation med 
titeln Ombudsman and Other Complaint-

Handling Systems Survev som årligen ut-

gives av "The International Ombudsman 
Institute" vid University of Alberta i Kanada 
i samarbete med en "Ombudsman Comit-
tee" som är knuten till "The International 
Bar Association" med säte i Pennsylvania i 
USA. Det förtjänar nämnas att man i Kana-
da också håller sig med en ombudsman för 

tvåspråkighet. 

Särskilt anmärkningsvärt är nu - vilket 
redan i någon mån framgått av de anförda 

citaten och boktitlarna - att inte bara äm-
betet utan också själva ordet övertagits i så 
många länder och språk. Brian Foster, The 

Changing English Language (1968), uppger 
att ordet dök upp i engelskan redan 1959. 

1 den västtyska tidskriften Spraehwart 1970 

betecknas ordet Omhudsmann tillsammans 

med Eskalation och E.stahlishment såsom 

hörande "zum Bestand unseres heutigen 
Wortschatzes". Sedan början av 70-talet är 
det registrerat i ett stort antal europeiska 
och amerikanska uppslagsverk och ord-
böcker. Ett markant exempel erbjuder The 

Concise Oxford Dietionary som under upp-

slagsordet Parliamen tarv Commissioner for 

Administration (vilket är den officiella be-
teckningen i Storbritannien) ger förklaringen 
"ombudsman in United Kingdom". 1 Frank-

rike är den vanliga beteckningen visserligen 

médiateur, men La Grande Encyciopédie 

Larousse innehåller en utförlig artikel under 

rubriken Ombudsman. Det kan tilläggas att 

Le Grand Larousse de la langue frantaise 
som plural anger "des ombudsmen", alltså 
med en halv anglicism och att ordboken 
Petit Robert daterar ordet till omkring 1960 
(med den fantasifulla etymologin "suédois 
umbothsmathr"!). 
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1 Nederländerna förbereds för närvarande 
en lag om införande av en JO med titeln 
Commissaris van onder.oek, men även här är 
den svenska beteckningen välkänd. Den 
stora encyklopedin Grote Winkler Prins om 
tjugo band innehåller sålunda under upp-
slagsordet Ombudsman en ingående redo-
görelse för JO-ämbetets historia och sprid-
ning. Det finns i Nederländerna f.ö. också en 
feministisk organisation med namnet Om-
buds vrouw. 

På tyskt språkområde är ordet som redan 

framgått väletablerat, även om man officiellt 

använder inhemska beteckningar. 1 För-
bundsrepubliken Tyskland är det bara del-
staten Rheinland-Pfalz som sedan 1974 - 
har en JO, med titeln Börgerbeaujtragter, 
men redan 1957 infördes på förhundsnivå en 
MO med namnet We/irheau/tragter. Det är 
ingen tillffllighet att initiativet härtill kom 
från den dåvarande socialdemokratiske för-
bundsdagsledamoten Ernst Paul. Denne 

hade nämligen under kriget vistats i Sverige 
som flykting och kom här liksom Willy 
Brandt, Herbert Wehner, Bruno Kreisky 
och andra - att mottaga impulser som seder-
mera vid återkomsten till hemlandet om-

sattes i praktiskt politiskt handlande (se 
härom Helmut Miisseners doktorsavhand-
ling Exil in Schweden, Stockholm 1974). 

1 Österrike är det just Kreisky som står 
bakom inrättandet av de tre justitieombuds-
männen (1977), en från vartdera av de tre 
politiska partierna. De går här under den 
officiella beteckningen Volksanwalt. Men 
också i Österrike är ordet Omhudsmann väl-
känt. Från början av 70-talet har ett flertal 
österrikiska tidningar en stående spalt "lJn-

ser Ombudsmann", som tar upp fall av 
maktmissbruk, diskutabel reklam m.m. In-
stitutionen är så starkt förankrad att den 

redan givit anledning till åtskilliga veten-
skapliga undersökningar en doktorsavhand-

ling med titeln "Zeitungs-Ombudsmann in 
Österreich" väntas utkomma i år vid Salz- 

burgs Institut för Publizistik und Kommu-
nikationswissenschaft. Förebilden kommer 

här från USA, där Hou.rion Chronicle redan 
1961 införde en liknande spalt under ru-
briken J4'atc/unan. 

1 denna utvidgade funktion spelar ombuds-

mannen en viktig roll också i tysk och neder-
ländsk radio och TV. Nyligen anordnade 

sålunda den västtyska radions fortbildnings-
avdelning ett tredagarssymposium ägnat 
ämnet "Ombudsmann-Sendungen" med del-
tagande av radio- och TV-producenter från 
Österrike. Förbundsrepubliken och Neder-
länderna. 1 dessa länder har man nämligen 
regelbundet sändningar med denna beteck-
ning, där övergrepp från myndigheter och 
andra tas upp. 1 Nederländerna sker detta i 
samarbete med en Siichting de Ombudsman, 
knuten till ett av de fyra radiobolagen, i 
Österrike och Västtyskland delvis i samver-
kan med vederbörande JO. Det är alltså i 
samtliga fall fråga om betydligt mer seriösa 
program än TV 2:s "Sånt är livet". 

Det återstår bara att konstatera att den väst-
tyska Duden (motsvarigheten till Svenska 
Akademiens ordlista) registrerat ordet sedan 
1973 men att det saknas i den östtyska upp-
lagan - trots vad Manfred Bieler anför om 
dess önskvärdhet, eller kanske snarare just 
därför. 

Tillägg: Sedan detta skrivits har Gunnar Jar-
ring ffist min uppmärksamhet på en fngs-
lande studie av Jacob Sundberg. "Arvet från 
Timurtasch", där han diskuterar ombuds-
mannaämbetets utveckling fram till våra 

dagar mot bakgrund av Karl Xll:s år 1713 
i Turkiet utfärdade "Instruction, hwar efter 
Kongl. Maj:t Nådigst will at dess Högsta 
Ombudz Man uti Dess Embete Sig skal 

hafwa at rätta" (föregångaren till 1719 års 
justitiae canceller), se Svenska Forsknings-
institutet i Istanbul, Meddelanden 4, 1979. 
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Gun 	 Min man min fru och min sambo 
U'id,nark 

Professor Gun Widmark, Svenska spräknämndens ordförande, 
fortsätter och fördjupar i detta inlägg den diskussion om ordet 
sainho som inleddes i Språkvård 1979:1. 

Det framhålls ofta att språket speglar det 
samhälle vi har. Någon snabb och alltigenom 
automatisk process tycks det emellertid inte 
vara fråga om. Vanliga, vardagliga före-
teelser tycks språket ibland ha svårt att kom-
ma till rätta med. Vi kan från den synpunkten 
undersöka ett litet språkligt tält, det som be-
rör äktenskap och samboende. 

1 den gamla goda tiden var det hela klart 
och redigt kategoriserat. De unga tu för-
lovade sig, gifte sig och levde sedan lyck-
liga eller olyckliga livet ut. De olika stadierna 
var klart språki igt utmärkta. Orden /äst,nan 

och ja.imö markerade till att börja med 
mycket starkt att förlovningen var ett viktigt 
och avgörande steg i människors tillvaro, 
inte bara de båda huvudpersonernas utan 
också deras familjers. Så småningom blev 
förlovningen en privat historia men behovet 
att med en särskild term utpeka den utvalde/ 
utvalda levde fortfarande kvar. 

Den viktigaste funktionen hos ordet fru var 

antagligen att det markerade den stora skill-
naden i samhället mellan gift och ogift kvin-
na. Mannen undgick en motsvarande kate-
gorisering men inte heller han kunde vara 
omedveten om att han befann sig i ett äkten-

skap. Ingången till äktenskapet var vigseln. 

Genom den blev de båda man och hustru. 

Så småningom tillkom behovet av ytterligare 
ett par termer. Äktenskapet kunde upplösas. 
Man blev då - inte ogift igen, vilket kunde ha 

förefallit logiskt 	utan jönskild. Äkten- 
skapet som norm framhävdes alltså också 
vid skilsmässan. Något nytt var också att 
enstaka radikala personer kunde vägra att 
acceptera ceremonierna omkring äktenska-
pet och ingick sam vetsäktenskap. Juridiskt 

sett levde de då på lösa boliner men i synen 

på äktenskapet som ett i princip livsvarigt 
förbund lydde de samma lagar som rådde i 

samhället för övrigt. 

Numera är det som bekant annorlunda. 
Äktenskapen är ofta inte livsvariga. Och de 
har fått konkurrens. Nyare undersökningar 
liksom livet omkring oss demonstrerar att vi 

har fått en oerhört vanlig ny parrelation: 
sam boendet. 1 ndelningen ogi/i', gi/i', från-
skild utökades därmed med ytterligare en 
kategori: .sammanhoende. Denna nya kate-
gorisering var helt nödvändig eftersom lag-
stiftningen —alla Försök att jämställa de båda 
samlevnadsformerna till trots 	inte be- 
handlar gifta och sammanboende lika. 

På sätt och vis har alltså språket anpassat 
sig till de nya förhållandena. Detta gäller 
emellertid endast juridiskt och offentligt 
språk. Vardagsspråket har i stort sett värjt 
sig mot det torrt prasslande .sammanhoende, 
däremot i viss utsträckning tagit i bruk en 
skämtsam förkortning, samho. Den förkort-
ningen har Bertil Molde ägnat en liten ut-
redning under rubriken "Frågor och svar" 
i Språkvård 1979:1. 

Molde menar att samho är det bästa ord som 
hittills har kommit t'ram och att det borde 
vara väl värt att prövas i normala, sakliga 
sammanhang. Han låter emellertid godkän-
nandet först föregås av en liten operation. 
Det vanliga uttalet med akut accent (rim-
mande på hamho) vill han ersätta med grav 
accent. Ordet kommer alltså att jämställas 
med ord som naho, åbo, hyho. Operationen 
innebär som synes att ordet från att vara en 
förkortning övergår till att behandlas som 
sammansättning. Det är ett lyckat grepp. 

Om man prövar sin språkkänsla, skall man 
nog finna att .samho med grav accent tappar 



sin skämtsamhct och verkligen låter normalt 
och sakligt. Det låter sig också lätt fogas in i 
det svenska språksystemet. (Till förkort-

ningen sambo har jag däremot sett plural-

formen swnhos!) Till fördelarna med sam-

mansättningen sambo hör också att den även 
kan tjänstgöra som intransitivt verb i stället 
för det omständligare vara sammanboende, 

jfr rapporttiteln "Att sambo och gifta sig" 
från 1978. 

På ett annat sätt angrips samboendets 
språkliga problem i Norsk språkråds "mcl-
dingsblad" Språknytt (1978:2), där man kan 

studera en liten artikel med rubriken "Kva 
heiter det når ugifte lever saman'?". Artikeln 
går igenom de uttryck som finns på bl.a. 
danska, norska och svenska för själva sam-

boendeförhållandet och för de samman-
boende personerna men kommer fram till att 
det knappast finns någon bra term som känns 
självklar också utanför juridiskt och offent-
ligt språk. Poängen i framställningen är 
emellertid att termbristen knappast är någon 
större nackdel i vardagsspråket. Bristen på 
ord visar helt enkelt att vi inte har behov av 
dem. Vi har anpassat oss efter nya förhål-
landen: "Om ein bur saman med eller utan 
vigselpapir, er underordna, og treng ikkje 
markerast andsynes omverda med noko 
serskilt ord.- 

1 sin analys av språkets förhållande till sam-
hället förefaller mig artikelförfattaren något 
tappa bort människorna. Min erfarenhet är 
att sambor i sitt sätt att tala om varandra 
ofta röjer att de känner en besvärande lucka 
i sitt vardagsspråk. Erik kan vackla i valet 
mellan orden då han talar om sin Anna. Hon 
kan omväxlande vara hans 1/ej, hans Ilick-

lön, hans fästmö - och ju längre de lever till-
sammans, desto inadekvatare känns alla 
dessa termer. Riktigt besvärligt för Erik blir 
det om han inte tycker att någon av dessa 
termer duger och för varje gång han skall 
nämna Anna för någon som inte känner till 
dem och deras förhållande, tvingas till olika 
slag av kringgående rörelser, mer eller mind-
re eleganta. Denna osäkerhet ifråga om om- 

tal sprider sig sedan som ringar på vattnet. 

Ingen vet riktigt hur man skall benämna 
Anna då hennes relation till Erik skall speci-
ficeras. 

Tyvärr tror jag inte Erik vore mycket hjälpt 
av ett råd: säg sambo! Det är nog inte bara 
ovanan som gör att uttryck som "Min sambo 
sa i morse ....., "Min sambo och jag brukar 
ha det så mysigt på lördagskvällarna" känns 
konstiga. Den citerade norska artikeln har 
helt säkert rätt i att det bakom undvikandet 

av ord som sambo ligger en djupt rotad upp-
fattning att avsaknaden av vigselattest inte 

är av någon betydelse. Det råd som Erik be-
höver är att han bör ta de språkliga konse-
kvenserna av detta förhållande. Vad det 
sedan konkret betyder, får bli beroende av 
omständigheterna, hur fast och djupt Eriks 
och Annas förhållande är. 

De språkliga problemen kring samboendet 
hade kanske inte blivit så irriterande om inte 
företeelsen haft så flytande konturer. 1 viss 
utsträckning är samboendet en fortsättning 
och utveckling av forna tiders samvets-
äktenskap. Om Eriks och Annas förhållande 
är ett modernt samvetsäktenskap, så an-
knyter deju bara till gammal tradition genom 
att från början omtala varandra som ,nin 

man resp. min/ru. Nu innebär väl samboende 
i sin begynnelse i regel knappast något å-
tagande att försöka dela ljuvt och lett livet 
ut; många samboenden är kortvariga. 1 
sådana fall existerar det nog ingen omtals-
problematik, språket har ord som markerar 
att relationen inte nödvändigtvis behöver 
bli så lång. Problemen kan däremot komma 
då det som startade som ett provsamman-
boende så småningom utvecklas till vad man 
uppfattar som en varaktig förbindelse. Det 

kan kanske ta emot att säga min fru om den 
som tidigare kallades för min 1/ej men nog 
ger man på så sätt en fylligare information. 

Min uppfattning är alltså att sambor alldeles 
för sällan använder man och fru och lik-
värdiga ord då de talar om varandra. 1 Dan-
mark lär detta sätt att uttrycka sig vara det 
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vanliga 	vi behöver således bara följa 

danskarnas exempel. En mindre konven-
tionsbunden användning av man och fru 

skulle också ha andra fördelar. Faktiskt 
finns det människor som betraktar sig som i 
praktiken gifta utan att vara s'ammanboende. 

Ett friare användande av man och fru skulle 

förstås väsentligt underlätta deras samtal 

med utomstående. 

Kanske kan man efter denna utredning 
fråga sig med den norska artikeln - om 

behovet av ordet samho är så stort i språket. 

Ett svar kan vara att sainho är ett mycket 

mindre otympligt och därför bättre ord än 

sammanhoende. Det borde kunna ersätta det  

även i juridiskt och offentligt språk. Det 

finns dessutom också utanför ett mera snävt 
definierat sådant språk ett klart behov av 

ett ord som samho. 1 en annons nyligen 

kunde man läsa':" Alla fruar och män (på 

Linjeflyg även samho) som följer med på 

resan . . ." 1 den lediga annonstexten hade 

samnianhoende gjort ett bra vilsekommet 

intryck. 

Vi bör alltså ta väl vara på samho. Men låt 

oss inte fördenskull glömma bort i vår språk-
liga anpassning till samboendet att vi har 
väletablerade ord i språket som löser de 

flesta av vardagslivets problem - om vi 
bara vågar använda dem, 
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Gudrun 	Normer för rek1amsprik - 
Utterström 	

nigra iakttagelser om Nop:s, 
KO:s och MD:s praxis 
Näringslivets opinionsnämnd (Nop), Konsumentombudsman-
nen (KO) och Marknadsdomstolen (MD) har i sin verksamhet 
ofta anledning att diskutera språkfrågor. Docent Gudrun 
Utterström, Umeå universitet, har undersökt hur dessa organ 
har behandlat olika språkfrågor. Uppsatsen, som är utarbetad 
i februari 1979, är i en fylligare version publicerad som nr 16 
(1980) i serien Meddelanden från Institutionen för nordiska 
språk vid Umeå universitet. 

"Chleopatras Skönhetsmedet 

Detta underbara skönhetsmedel, miljoner 
kvinnors egen hemlighet, är tillverkat av 

äkta Olive Hyper fett med tillsatser av den 
orientaliska mystikens hemlighetsfullaste 
salvor och preparat. Sedan Ni med hjälp 
av detta skönhetsmedel förhöjt Eder fäg-
ring - giv hyn en touche av Edert eget 
älsklingspuder, och Ni skall gå segrande 
genom världen. Skönhet är makt!" 

Annonsen är hämtad ur Waldemar Ham-
menhögs roman Pettersson & Bendel (1931), 
som handlar om två uppslagsrika kumpaner, 
som 1927 bildar ett vinstgivande bolag. Det 
som skall marknadsföras är pomada som 

inköpts billigt från ett konkurslager. Men 
eftersom kumpanerna tror att det är mer 
lönande att vädja till "den kvinnliga längtan 
att vara skön", så beslutar de att kalla den 
smörliknande produkten "Chleopatras 

Skönhetsmedel. Olive hyper fett. Kvalité 
extra prima, klass 1." 

Men den här annonsen anses vara för lik alla 
andra annonser i branschen. Den ger ingen 
chock, och dessutom, den skall sättas in i en 
föga ansedd tidning, som bara blir läst av 
"pigor", och de kan ju inte förväntas veta 
vad "touche" är för något. Den slutliga 
annonsen får följande lydelse: 

"VACKRA FLICKA! 
HÄRLIGA KVINNA! 

Det går en darrande skälvning genom hans 
kropp, och hans ögon hänga vid hennes 
ansikte. 
- Ljuvliga varelse! viskar han hänförd: --
Hur kan du vara så vacker? 
- Jag använder CHLEOPATRAS skön-
hetsmedel! 
Det låter som en fantastisk missroman - 
MEN VERKLIGHETEN MEDCI-ILEO-
PATRAS SKÖNHETSMEDEL ÖVER-
TRÄFFAR FANTASIEN! 
Försök CHLEOPATRAS skönhetsmedel. 
Olive-hyper-fett. Kvalité extra prima, su-
perlyx. Per burk 3:50. 
Fås genom den världsberömda franska 
skönhetsfirman LA BELLON:s general-
agentur för Sverige, Norge, Danmark och 
Finland mot insändande av postanvisning. 
Box XY 14000, Stockholm." 

När man läser en del av vad som har skrivits 
om reklam under senare år kunde man tro 
att den här sortens annonsering fortfarande 
är vanlig. Här finns ju allt det, som sägs vara 
typiskt för reklam: ett emotivt färgat ordval, 
överdrifter, ord utan täckning och löften som 
inte kan infrias. Den riktar sig till "svaga 

konsumenter". Den bygger på människors 
vilja att göra sig gällande, på deras illusioner, 
på deras fördomar. 

Men det är knappast riktigt att tala om 
reklam som något enhetligt ens om man in- 
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skränker sig till den reklam som utgörs av 

annonser. Det som är den gemensamma 
nämnaren för reklam av olika slag är ju att 

den skall informera om att en vara finns och 
att den skall sälja varan. Marknadsföraren 
vill givetvis att reklamen skall vara så effektiv 
som möjligt. Men vad gör reklamen effektiv? 

Man kan peka på den roll bilden spelar i 
annonsreklam. Den kan vara blickfing. Den 

kan i förening med text vädja till betraktarens 
behov av trygghet, identifikation eller något 

annat. 

Det har ofta sagts att reklamen styr vara 
värderingar. På ett sätt är det kanske riktigt. 
Den kan hjälpa till att konservera synsätt 
som redan är utbredda i samhället. Men en 
reklam som vad gäller värderingar inte har 
förankring hos läsaren blir knappast särskilt 
effektiv. Den kan verka främmande, och, vad 
värre är, omodern. Få genrer torde vara så 
känsliga för förändringar som just reklamen. 

Man kan också peka på annonsens tekniska 
utformning. Spelet mellan tomma ytor och 
text, mellan olika stilsorter. Att man kunde 
väcka intresse genom typografisk växling och 
interpunktion hade redan Pettersson & 

Bendel upptäckt. 

Att språket har betydelse för annonsrekla-
mens effektivitet tvivlar nog ingen på, men 
vad är det som här är viktigast för att en 
annons skall slå? För att läsaren skall bli så 
intresserad av annonsen att han verkligen 
läser den krävs att den språkligt varken ligger 
påtagligt över eller under läsarens nivå. Allt-
för komplicerade meningar undviks alltså 
oftast. Men syntax och interpunktion är ock-
så underkastade modets växlingar. På 60-
talet var det modernt att skriva extremt 
korta meningar. Man satte punkt inom mak-

rosyntagmerna nästan hur som helst. Som 
reklamskribenten Jan Cederquist har ut-
tryckt det i Ord till salu (1978): "Punkten 
blev ett gravt överexploaterat tecken." 1 70-
talets reklam skulle skrivsättet verka för-
åldrat. - Syntaxen i sig är knappast viktig för 
marknadsföringen. Man kan förstås tänka 

sig att en informativ text som vänder sig till 
fackmän får en annan utformning än en text 
som vänder sig till allmänheten. Men man 
kan misstänka att reklamskribentens eget 

sätt att skriva här har rätt stor betydelse. 
Reklamskribenten är ju en sorts författare 
som, låt vara på annans uppdrag, förmedlar 
ett budskap. Det kan ha intresse att undersö-
ka reklamskribentens syntax som språk-
fenomen - att undersöka den som försälj-

ningsargument torde knappast löna sig. 

Med ordförrådet är det annorlunda. Att 
värdeord och emotivitet ofta förekommer i 
annonstexter är ovedersägligt. Frågan är 
bara om de ofta utslitna fraserna verkligen 
är effektiva. Det vore av stort intresse att 
genre för genre undersöka ordförrådet med 
hänsyn till värdeladdning och emotivitet. 
Man måste då se på annonsen som helhet, 
undersöka om vissa uttryck genom kombina-
tion med andra emotiviseras. Också till den 
grafiska utformningen måste man ta hänsyn. 
Hur fungerar text i förhållande till bild? 

Reklamtexter innehåller ofta fakta. Medvet-
na konsumenter kräver faktaredovisning. 
Därför kan fakta användas som försäljnings-
och konkurrensargument. Sättet att fram-
föra fakta är då av betydelse. 

Viktiga att känna till när man studerar 
reklamtexter är emellertid de regler som 
begränsar reklambudskapet. Inom vissa 
branscher är begränsningen oerhört sträng. 
Det gäller speciellt alkohol- och tobaks-
reklam. 

Näringslivet har sedan 1930-talet utövat 
självsanering enligt Internationella handels-
kammarens regler, Grundregler för god 
reklam. Dessa grundregler, som dock flera 
gånger reviderats, åberopas fortfarande ofta 
vid tvister. 1957 bildades Näringslivets opin-
ionsnämnd (Nop). Dess verksamhet upp-
hörde under första delen av 1971. Då hade en 

konsumentombudsman (KO) tillsatts, och 
näringslivets självsanering ansågs inte längre 

fylla sitt syfte. KO, som skulle vara jurist, 
fick en central roll. Han skulle både övervaka 
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och ingripa. Hans verksamhet skulle gälla 
marknadsföringslagen och avtalsvillkors-
lagen. KO fick till uppgift att föra ärenden av 
principiellt intresse eller av stor praktisk 
räckvidd till rnarknadsdomstolen. KO kan 

också själv förelägga förbud. Sedan 1976 är 
KO Sven Heurgren chef för den nya myndig-
heten Konsumentverket. 

1970 hade en lag om otillbörlig marknads-
föring antagits. En marknadsdomstol in-

rättades 1971 dii kallades den Marknads-
rådet (MR), men namnet ändrades 1973 till 
Marknadsdomstolen (MD), och det namnet 
ger bättre upplysning om verksamheten. 
Besvärsrätt mot domstolens beslut saknas. 
Domstolen består av nio ledamöter. Tre av 
ledamöterna skall vara obundna av speciella 
intressen: två jurister, domstolens ordf'ö-
rande och vice ordförande, samt en ledamot 
med särskild insikt i konsumentfrågor. Tre 
ledamöter skall representera företagarintres- 
sen (såsom industri, grosshandel och detalj-
handel) och tre konsument- och löntagar- 
intressen (såsom LO, TCO och Kooperativa 
Förbundet). Alla domstolens ledamöter har 
avlagt domared och förväntas uppträda 
sakligt och opartiskt i sin ämbetsutövning. 

Marknadsföringslagen (M FL) av 15dec 1975 
(1975:1418. ändrad 1976:55) har som allmänt 
syfte att se till att reklam och annan mark-
nadsföring inte bedrivs med otillbörliga 
metoder(1 §). 2 §är speciellt intressant i fråga 
om annonsering: 

"Företager näringsidkare vid marknads-
föring av vara, tjänst eller annan nyttighet 
reklamåtgärd eller annan handling, som 
genom att strida mot god afförssed eller 
på annat sätt är otillbörlig mot konsumen-
ter eller näringsidkare, kan marknadsdom-
stolen förbjuda honom att fortsätta där-
med eller att företaga annan liknande 
handling. Förbud kan meddelas även an-
ställd hos näringsidkare och annan som 
handlar på näringsidkares vägnar samt 
var och en som i övrigt väsentligt har bi-
dragit till handlingen." 

Denna generalklausul är delvis identisk med 
1 § i lagen om otillbörlig marknadsföring 
från 1970. 

MFL:s 3 § handlar om informationsskyldig-
het gentemot konsumenten. Generalklau-
sulerna är vagt utformade. Myndigheterna 
får själva genom rättspraxis konkretisera 
förbudens eller åläggandenas innehåll. Vad 
som menas med "god afförssed" i 2 § MFL 
anses emellertid framgå av Grundregler för 
reklam och av Nop:s praxis. 

Om MD:s uppgift har dess ordförande justi-
tierådet Peter Westerlind (Konsumenträtt 
1975:3 s 12) yttrat, att det på marknadsfö- 
ringslagens och avtalsvillkorslagens fält gäl-
ler 

"en alldeles särskild uppfordran för mark-
nadsdomstolen att agera i enlighet med ett 
rättsligt mönster. Dvs ett mönster som res-
pektive generalklausuler inte tillhanda-
hållit men som i stället marknadsdomsto-
len själv har att gestalta. Lagstiftarens upp-
drag till marknadsdomstolen såvitt angår 
dessa båda lagar går ju som redan betonats 
inte bara ut på den dömande funktionen 
utan också på den om möjligt än mer an-
svarsfyllda rättsskapande uppgiften. An en 
gång vill jag kraftigt understryka detta." 

Det är av intresse att studera i vilken ut-
sträckning det språkliga uttrycket i sig har 
blivit föremål för uppmärksamhet från Nop, 
KO och MD. Jag har därför gått igenom 
publicerat material från deras verksamhet. 

De opionionsnämnder som föregick Nop 
hade enligt vad Tom Björklund uppger i 
Reklamen i svensk marknad (2:938) varit 
ganska toleranta mot överdrifter i reklam. 
1 de av Nop utgivna volymerna med yttran-
den från åren 1957-60, förekommer en hel 
del fall, där just överdrift i reklam påtalas. 
Man har uppenbarligen försökt rensa ut de 
vildvuxna superlativer, som saknat täckning 
i verkligheten. Som exempel kan nämnas att 
en firma som annonserat "bättre motor byg- 
ger ingen" och "x-service 	den bästa i 
landet" (Nop 23/58) fick omdömet att for-
muleringarna inte var förenliga med god 
affärssed. Påståendena kunde inte styrkas. 

Samma omdöme fick formuleringarna "med 
Sveriges billigaste priser" (Nop 122/58), "Vi 
är billigast ... till landets lägsta priser" 
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försiktighet men finner att firman med visst 

fog kan beteckna sig så. 
(Nop 187/59), "Jättetextillager till landets 

lägsta priser" (Nop 186/59). 

En textilfirma har annonserat om "verklig 

sensationsutförsäljning" och påstår om la-
kansväv att "den vräkes bort i stora packar" 
(Nop 25/57). Nop anser att formuleringarna 
varit avsedda att ge konsumenten intryck av 
att erbjudandet är särskilt förmånhgt, och så 

visar sig inte vara fallet. De språkliga över-
drifterna har ansetts otillbörliga. - Det kan 

påpekas, att redan ordet ut/ärsäljning är 

kontroversiellt i reklam (t.ex. KO dnr 
2836/71). Det ger konsumenten en föreställ-
ning om ovanligt fördelaktiga priser, och här 
har det dessutom försetts med förleden 

sensation,s- och hestämningen verklig. Också 

vräkes gör ju intryck av att något slumpas 

bort till mycket lågt pris. 

Ledande är ett ord som flera gånger diskute-
ras av Nop. Ett galvaniseringsbolag har 

kallat sig "Landets ledande hårdförkrom-
ningsföretag" men rekommenderas av Nop 
att inte mer göra det, eftersom det inte stäm-
mer med verkligheten (Nop 112/58). 

"Laboratoriet" har i en annons förklarat sig 
vara "redan förut LEDANDE i branschen" 
och annonsen har anmälts av en konkurrent, 
"Analysbyrån". Laboratoriet tillbakavisar 
Nop:s kritik av uttrycket genom att ge det 
tolkningen 'ett av flera ledande företag i 
branschen'. Nop konstaterar, att även om 
detta vore språkligt möjligt, så ligger det 
mycket närmare till hands att uppfatta ut-

trycket som ett påstående att Laboratoriet är 
ensamt ledande företag och alltså överlägset 
Analysbyrån. Till detta bidrar samman-
hanget, där uttrycket färekommer: 1 ett 

meddelande om större lokaler, där kunderna 
erbjuds "ännu bättre service" och "väsentligt 

ökad kapacitet". 

Men när The Standard Register Co kallar sig 

"världens ledande företag för blankettför-

enkling" (Nop 106/58) konstaterar Nop, att 

ordet ledande är "svårt att definiera och så-

lunda mångtydigt". Den rekommenderar 

Nämnden försöker hela tiden göra real-
prövningar, då den bedömer fallen, också 

när det gäller uppenbara språkliga överdrif-
ter som "Sveriges billigaste priser, landets 

lägsta priser" osv. 

Samma linje följer KO och MD. Man kan 
dock lägga märke till att dessa i flera fall vid 
bedömningen hänvisar till uttalanden i för-
arbetena till lagen om otillbörlig marknads-
föring (prop 1970:57) där det i tämligen vaga 
ordalag talas om att man i vissa fall i pris-

konkurrensens intresse kan behandla över-
drifter något mildare. Praxis tycks dock vara 
att man i största möjliga utsträckning för-
söker få företagen att avstå från denna sorts 
reklam. MD fällde t.ex. Scandinavian 
Touring AB:s reklam "Sveriges lägsta priser 
till alla resmål" (MD 18/1975) och Ving-
resors likartade annons med slutklämmen 
"Vingresor. Inte bara bäst. Billigast." 

Ett ganska intressant fall är det i Konsument-
rätt & ekonomi 1978:2 redovisade, där 
reklam för HTH anmälts av en konkurrent 
(KO dnr 2139/76, 76/k 2708). Den anmälda 
annonsen består av en bild med en mörkhyad 
man som har en flaska HTH i handen. Till 
höger bredvid bilden finns en textspalt med 
brödstil, som börjar: "Det bästa solskyddet 
har huden själv. Vissa har mindre av det 
andra mer." Överst, snett till vänster över 
mannens huvud, finns en textremsa med rub-
rikstil: "Världens bästa solskydd" (texten är 
också i annonsen försedd med anförings-
tecken). Nederst, snett till höger, under 
brödtexten, står med rubrikstil: "HTH Sol-
skydd. Världens näst bästa?" 

KO förbjuder marknadsföraren att "vid 
marknadsföring av krämen HTH Solskydd 
påstå eller antyda att krämen är världens 
bästa solskydd eller företa annan liknande 

handling." 

Man kan säga att annonsen antyder att HTH 

kan vara det bästa solskyddet näst det som 

17 



finns i människans egen hud, absolut inte 
att den pästår det. KO:s tolkning förutsätter, 
att läsaren dels bara läser stora bokstäver, 

dels inte känner till frågeteckens innebörd. 
KO:s tilltro till genomsnittsläsaren är san-
nerligen inte smickrande. 

MD handlade ett fall, som delvis kan sägas 
vara en parallell till det föregående (MD 20 
1975). Där är det också fråga om två text-
remsor med stor stil: "Vilken fiirg-TV har 
bästa bilden?" "Philips firg-TV". Mellan 
dem står ett stycke med brödstil. MD skriver 
i sitt domslut bl.a.: 

"Marknadsdomstolen anser i likhet med 
KO att texterna i rubrikstil genom den 
formulering de erhållit ger intryck av att 
den senare texten utgör svaret på frågan i 
den första. Detta får antas leda till att vissa 
konsumenter vid en hastig genomläsning 
av annonserna bibringas den uppfatt-
ningen att annonserna innehåller faktiska 
påståenden om att Philips Pdrg-TV har 
bättre bild än andra TV-märken. De 
mellanliggande textavsnittcn kan vid en 
flyktig läsning inte anses neutralisera detta 
intryck." 

MD fäller annonsen. Enligt min mening kan 
den mellanliggande texten än mindre vid 
noggrann genomläsning neutralisera intryc- 
ket av att Philips färg-TV utgör svaret på 
frågan "Vilken färg-TV har bästa bilden?" 
Uppmaningen att jämföra olika märkens 
TV-bild underbygger snarast intrycket ge-
nom sin utformning: 

Se först på Philips mjuka, behagliga 
bild. Den har naturtrogna färger i en 
varm färgskala - en bild som ögat föredrar 
framför en hård och kall. Järn//jr sedan 
olika märken ... Philips har bästa bilden, 
eller hur?" 

Bolaget ger läsaren på ett starkt övertalande 
sätt ett färdigt svar. Jämförelsen är ju redan 
gjord! Parallellen med närmast föregående 
fall ligger i lay-outen. 

Ett fall där det språkliga uttryckssättet varit 
av avgörande betydelse när det behandlades 
i MD, är målet där VIVO-Favör Service & 

Intresse AB ifrågasatte om vissa formule-
ringar i en annons från Konsumentför-

eningen Stockholm uppfyllde MFL:s veder-

häftighetskrav (MD 1/1977). KO hade av-
färdat en anmälan, eftersom han ansåg att 
fallet hörde hemma under tryckfrihetslagen. 
Enligt MD däremot behandlade annonsen 
affärsmässiga förhållanden och kunde därför 

prövas av domstolen. 1 ena hörnet av annon-
sen (för dagligvaror) hade Konsum satt in en 

text med rubriken "Privathandlare ömmar 
för Konsums medlemmar". Texten lyder: 

"Förlora inte pengar på sänkt återbäring. 
handla i privata butiker! säger Vivo och 
Favör i en enspaltannons i dagspressen. 
Vi kostar på oss ytterligare spridning av 
budskapet. 
Men låt oss tillägga följande. Vilka är Vivo 
och Favör? Det är två butikskedjor som i 
dag behärskas av redarkapitalet som nu 
söker sin bärgning på land. Vivo och 
Favör ingår i DAGAB-blocket. DAGAB 
i sin tur behärskas av J 5 Saba AB. Saba 
betyder Saléns Banankompaniet. Saba 
har 92 procent av aktiekapitalet och 
mer än 63 procent av rösterna i DAGAB. 
Vidare - försök hänga med nu - Saba ägs 
till 40 procent av Saléns, till 10 procent av 
NK och till 10 procent av Åhlén & Holm. 
Vidare har Saléns 25 procent av aktierna i 
Åhlén och Holm. De två rederikoncerner-
na, Johnson med rederi AB Nordstiernan, 
Avesta Jernverk, Karlstad Mekaniska 
Werkstad mm. och Salén med Salén-
rederierna, Götaverken, Oresundsvarvet 
mm' har föll kontroll över DAGAB där 
Vivo och Favör alltså hör hemma. 
Konsumenterna har ingen makt över och 
ingen insyn i dessa företag. 
Konsumenterna har aldrig fått och kom-
mer aldrig att få ett öre av överskottet i 
dem. 
Vore det inte klädsamt om privathandeln 
lämnade diskussionen om Konsums åter-
bäring till våra medlemmar." 

Enligt MD finns inte fog för att hävda att 
VI VO-Favör ingör i DAGAB-blocket. Om 
formuleringen "det är två butikskedjor som 
i dag behärskas av redarkapitalet" konsta-
terar MD, att den enligt normalt språkbruk 
måste betyda att redarkapitalet har ett domi-
nerande inflytande över butikskedjorna. MD 
skriver: 
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"Redan en bedömning med utgångspunkt 
i normalt språkbruk av den påtalade for-
muleringens vederhäftighet ger sålunda 
vid handen att formuleringen är så oriktig 
att den inte uppfyller marknadsföringens 
vederhäftighetskrav. Den är därigenom 
att anse som vilseledande. Härtill kommer 
emellertid att det inte kan uteslutas att 
genomsnittsläsarna av Konsums annons 
kan uppfatta ordet behärskas som mer 
eller mindre liktydigt med ägande. Där-
igenom kommer ifrågavarande formule-
ring att i än högre grad vilseleda dessa 
konsumenter. Påståendena att VIVO - 
och Favörkedjorna ingår i DAGAB-bloc-
ket och att de behärskas av redarkapitalet 
är följaktligen båda vilseledande och där-
för otillbörliga i marknadsföringslagens 
mening." 

Mot majoriteten i MD reserverar sig två 

ledamöter, som inte anser annonsen påtag-

ligt kommersiell alltså ej ett mål inom MD:s 

kompetensområde och som dessutom god-

tar de i domen kommenterade formule- 

ringarna som korrekta. En ledamot anser att 

MD har rätt att pröva fallet men anser att 

block syftar på intressegemenskap, en något 

långsökt tolkning, eftersom annonsen går ut 

på att visa en ekonomisk gemenskap. Det kan 

tilläggas att Konsum sedermera har sökt 

resning (angående MD:s kompetens att 

pröva målet) i Högsta domstolen men fått 

avslag (HD nr Öl7l/77). 

Vissa firmanamn har ansetts vilseledande för 

allmänheten. Dit hör t.ex., fallet där en firma 

kallade sig Svensk Rätishjälp (MR 8/1972). 

Den hade registrerats under detta namn 1966 

i Göteborg och 1970 i Stockholm. 1 propo-

sitionen angående rättshjälpsreformen 

(1974:4) hade intagits en bestämmelse om 

straff för den som i yrkesmässig verksamhet 

uppsåtligen använder benämningen rätts- 

hjälp på ett sätt som kan leda till att verksam-

heten förväxlas med den rättshjälpsverksam- 

het, som utövas vid allmän advokatbyrå. 

Man befarade att de privata byråernas verk- 

samhet kunde förväxlas med rättshjälpsan-

stalternas, om de förra i sina firmanamn lät 

ordet rättshjiilp ingå. Propositionen antogs 

24/5 1972 och lagen skulle träda i kraft 1/7 

1973. 1 det här fallet påpekade KO: 

"För allmänheten avser begreppet 'rätts-
hjälp' den hjälp det allmänna tillhanda-
håller i rättsliga angelägenheter. 1 Bonniers 
lexikon forklaras rättshjälp med 'av det 
allmänna lämnad hjälp i rättsliga ange-
lägenheter. Se Rättshjälpsanstalter.' 
Aven användandet av svenska eller Sverige 
kunde ... medföra en officiell prägel som 
saknade täckning." 

Trots att namnet from. 1/1 1972 inte längre 

användes, förde KO ärendet vidare till MR 

(MD), eftersom det hade principiell betydel-

se. MR förbjöd firman att använda namnet. - 

Att firman utan tvivel avsåg att ge sken av 

"offentlig" verksamhet framgår av det som 

hände senare. Firman annonserade om sitt 

namnbyte (KO dnr 292471). 1 annonsen 

nämndes propositionen 1972:4, och så sägs 

det: 

"Som följd av denna reform kommer vår 
landsomfattande verksamhet att from. 
den 1januari 1972 ändra namn till Sveriges 
Rättshyråer där alla mindre bemedlade 
rättssökande även fortsättningsvis kan 
erhålla kostnadsfri processuell rättshjälp." 

Den annonsen fålldes vid Göteborgs tings-

rätt och domen fastställdes i hovrätten. 

Det råder ingen tvekan om att svensk-, Sie-

rige, som KO framhöll, lätt ger en officiell 

prägel, särskilt i förening med ord som 

ridtsh/iilj, rattshirder. 1 den senare annonsen 

förstärks intrycket ytterligare av londsoin- 

tattande och av mindre bemedlade och obe-

medlade riiitssökande, som skall få kostnads-

fri processuell riittshjälp. 

Efterleden -rådet kritiseras i en annons från 

Skoman, där under rubriken "Konsument-

rådet-  information om läder och konstläder 

ges (KO dnr 1032/71). KO påpekar att 

Statens konsumentråd i dagligt tal kallas 

konsumentrådet och att annonsen därför 

blir vilseledande. Skoman förklarar att man 

tidigare skrivit "Konsumentråd" som rubrik, 

när man velat informera, men nu lovar man 

att inte mer använda ordet ens i obestämd 

form. 
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En firma kallade sig "Bostadsbytescentra-
len" (KO dnr 300975 mil.). KO ansåg att 
det fanns risk för att många konsumenter 

trodde det var fråga om en offentlig institu-
tion, kommunala bostadsförmedlingen. Det 
intrycket förstärktes enligt KO av formule-
ringen "Bostadsbytescentralen har till upp-
gift att förmedla förslag på hyteslägcnheter 
som överensstämmer med deltagarnas egna 
önskemål." 	Utan tvekan för uttrycket 
har till uppgift att tanken till myndigheternas 
sätt att presentera sina tjänster. 1 en kommer-
siell text väntar man sig erbjuder si/g el.dyl. - 
KO förbjöd firman att använda namnet 
Bostadsbytescentralen. Den kallade sig i 
stället Bostadsbytesdata. 

Ett par andra firmanamn antyder att banker 
står bakom deras verksamhet utan att så är 
fallet. Det är mäklarfirmorna "Bankernas 
Fastigheter" (MD 7:1974), "Mäklarhanken 
Förmedlingsexperter i Samarbete AB" (MD 
26/1977) och "SparKronan" (MD 18/1976), 
som alla fälldes i ME). De första två fallen är 
okomplicerade. Där utnyttjar firmorna en i 

lag skyddad term i sina namn. Det märkliga 
är, att namnet Mäklarbanken utan invänd-
ning har kunnat registreras av Patent- och 
registreringsverket. Detta ledde till skade-
ståndskrav frän företaget; av Stockholms 
tingsrätt dömdes också staten att till mäklar-
firman betala 350000 kronor. Mer kompli-
cerat är fallet "SparKronan". Där är det 
likheten med Stockholms sparhanks bostads-
stiftelse och fastighetsförmedling med känne-
tecken Ekkronan och Spareken, som har 
varit avgörande. Det hjälper inte att firman 
räknar upp andra firmor med Spar- eller 
Krona- i namnen. Man får likafullt uppfatt-
ningen att firman har anknytning till spar-
bank. 

"Tala med oss om förbättringslån", annon-
serade Kundkredit AB. Bolaget anmäldes 
till KO av Bostadsstyrelsen (KO dnr 
3977/74). Förbättringslån är nämligen en 
term för statliga lån sedan 1948. Bolaget gen-
mälde, att I-lusqvarna förbättringslån, AEG 
förbättringslånju förekom utan anmärkning 

i reklam och fick av KO rådet att skriva 
"Kundkredii förbättringslån —. -- Det här ger 
en anledning att fundera över i vilken ut-
sträckning myndigheter har möjlighet att 
monopolisera ordförrådet. 

Att en fritidsbåt, som inte godkänts av Sjö-
fartsverket, i reklam inte bör kallas "liv-

räddnmngsbåt" eller "säkerhetshåt" torde 
dock vara helt klart (KO dnr 2230/73). 

Det är knappast förvånande, att MD och KO 
strävar efter att ge vissa ord en klart avgrän-
sad innebörd. Exempel på sådana ord är 
gratis, garanti, nupris, se närmare nedan. 
Men litet förvånande åtminstone för en 
språkforskare är de resonemang som förs 
omkring ordet luftrenare i fallet MD 4/1977. 
Svenska Johnson's Vax AB gjorde reklam för 
sin produkt Gleid lu/trenare, som enligt 
reklamen uppgavs "rensa luften". KO för- 
klarar att mediet varken rengör eller rensar 
luften, snarare tvärtom: 

"Användningen av beteckningen luftre-
nare i reklamen för en produkt måste enligt 
KO:s mening hos konsumenterna fram-
kalla föreställningen att produkten verk-
ligen rengör luften från föroreningar av 
olika slag. Beteckningen luftrenare bör 
därför endast få användas i reklam för 
produkter som i inte endast obetydlig grad 
avlägsnar damm, luktämnen, bakterier 
eller andra inte önskvärda beståndsdelar i 
luften." 

KO pekar så på att allergiker mil., som är 
beroende av att luften är ren, kan tänkas för-
växla den aktuella produkten med verkligen 
renande medel. KO kommer till konklusio-
nen att "uttrycket med tiden getts en felaktig 
innebörd". KO citerar också en undersök- 
ning som han låtit två vetenskapsmän gra. 
De skriver bl.a.: 

"Att kalla denna aerosol för luftrenare bör 
anses strida mot KO.s regler för detta be-
grepp, eftersom man inte lyckas reducera 
totalantalet partiklar i luften i någon avse-
värd grad utan i stället ökar partikelan-
talet." (kursiverat här) 
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Bolaget genmäler, att beteckningen lut tre-

nare använts sedan början av 1950-talet som 
genomgående samlingsbcteckning för rums-
deodoriseringsmedel i bl .a. varustatistik, 
prislistor och varumärkesärenden. Bolaget 

hänvisar till den s.k. Gula boken 1952 samt 
till detaljprislista för parfymeri-, sjukvårds-
och kemisk-tekniska artiklar. 1 Gula boken 

finns under avdelningen för hushållsartiklar 

rubriken lufirenare. Då Gula boken gavs ut 

förekom andra typer av luftrenare eller 
parfymerade preparat; de förekom oftast i 
fast form. När rumsdeodoriseringsmedel så 

lanserades i aerosolförpackning i slutet av 
1950-talet var det naturligt att också kalla 

dem luftrenare. Ordet har vunnit hävd hos 
konsumenterna som beteckning för rums-

deodoriseringsmedel i såväl aerosolform som 
fast form. Beteckningen är enligt bolaget så 
inarbetad att "oavsett åtgärder från myndig- 
heter eller marknadsförare, beteckningen 
kommer att användas även fortsättningsvis 
av konsumenter vid köp av rumsdeodorise- 

ringsmedel"; beteckningen luftrenare har 
däremot inte vunnit hävd för luftfilter och 
andra produkter för behandling av luft i bo-
stadsutrymmen. Bolaget påpekar också, att 

luftrenser är beteckning för rumsdeodorise-

ringsmedel i Norge och Danmark. Luftrena-

re är enligt bolaget en genom allmän hävd 
etablerad varubeteckn ing utan varje anspråk 
ifråga om produktens egenskaper. Hade det 
däremot rört sig om introduktion av en ny 
produkttyp hade det ställt sig annorlunda: 

"När beteckningen används för en vara 
där den vunnit allmän hävd utgör använd-
ningen inte en självständig marknads-
föringsåtgärd utan endast åsättande av en 
varuslagsbeteckning som inte styrs av 
marknadsförarcn." 

Bolaget upplyser också, att det efter förhand-
lingar med KO på sina nya förpackningar 

inte längre har uttrycken renar och rensar. 

MD går härpå KO:s linje. 1 domen står bl.a.: 

"Den omständigheten att vissa konsumen-
ter bara skulle tillägga mediet parfymeran-
de egenskaper kan emellertid enligt mark- 

nadsdomstolens mening inte skänkas av-
görande betydelse vid förevarande bedöm-
ning. Givetvis är det nämligen inte ute-
slutet att andra konsumenter uppfattar 
beteckningen luftrenare såsom att mediet 
skulle göra smutsig luft ren eller åtminsto-
ne renare .. Enligt domstolens synsätt kan 
med hänsyn till vad som nu upptagits den 
som i marknadsföringssammanhang be-
gagnar beteckningen luftrenare inte undgå 
att därigenom skapa uppfattningen att den 
marknadsförda produkten har faktiska 
luftrcningsegenskaper. Genom att bola-
gets i ärendet aktuella förpackningar bär 
formuleringar i vilka orden 'renar' och 
'rensar' ingår förstärks för övrigt intrycket 
att beteckningen luftrenare verkligen i 
detta fall utlovar en i ordets egentliga 
betydelse luftrenande effekt." 

Det är helt klart, att uttrycken renar och 

rensar, som bolaget säger sig ha tagit bort 
från de nya förpackningarna, borde fällas. 
Men KO och MD har tydligen inte velat se, 

att det är två helt olika företeelser det rör sig 

om i målet. 1 fallet renar och rensar är det 

fråga om en utfästelse om produktens kapa- 

citet, i fallet lu/trenare om en hävdvunnen 

beteckning på ett varuslag. Den språksyn 
som KO och MD här gör sig till tolk för är 
statisk och starkt normativ. Om KO hade 

funnits då man övergav den gamla goda 
seden att skriva med fjäderpenna hade han 

säkert krävt att ett annat ord än penna skulle 
brukas för den nya produkten (uppgiften om 
materialet är ju missvisande), för att ta ett 

klassiskt exempel, och han hade fått stöd av 
MD. Naturligtvis står det KO och MD fritt 
att agera språkvårdare. Med lagens hjälp 
kan man säkert nå längre än någon enbart 

språkvårdande myndighet. 

Ett ord som verkligen är svårbedömt är miljö. 

KO och även MD har i flera fall fått ta ställ-
ning till det. Ordet antas uppenbarligen vara 

ett försåljningsargument, eftersom det har 
använts i produkt- och firmanamn. "Exynol 
Miljö" användes som namn på ett kallavfett-
ningsmedel (MD 12/1974). 1 det yttrande 
som Naturvårdsverket avgivit heter det, att 
man "tidigare reagerat mot att ur vatten-

vårdssynpunkt tala om 'miljövänligt' tvätt- 
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och rengöringsmedel. Samma sak gällde 
kallavfettningsmedel 	KO ansåg att 
namnet Exvnol Miljö gav intryck av att 
mediet vore bra från miljövårdssynpunkt, 

men i själva verket kunde något sådant inte 
visas. Enligt producenten vore miljö i sig helt 
neutralt. Kontexten vore avgörande för tolk-
ningen. MD:s utredning är i det här fallet 

mycket klargörande vad gäller det språkliga: 

"Även om substantivet miljö i sig är neu-
tralt i den meningen att ordet definierar 
det som omger någon eller något, måste 
emellertid ordet miljö i samband med 
marknadsföring av en viss produkt anses 
ge en prägel av att varan är påtagligt miljö-
vänlig, särskilt med hänsyn till det innehåll 
som ordet miljö erhållit i den allmänna 
debatten under de senaste åren. Beträffan-
de 'Exynol Miljö' understryks denna tolk-
ning av det förhållandet att bolaget mark-
nadsför produkten med tillägg såsom 
'fritt från fosfater' o.dyl. Produktnamnet 
'Exynol Miljö' ger alltså intryck av att 
mediet i fråga är fördelaktigt från miljö-
vårdssynpunkt, medan det av utredningen 
i ärendet framgår att produkten vid ut-
släpp i vattendrag ger viss giftverkan på 
fisk. Användandet av ordet miljö i pro-
duktnamnet får följaktligen anses vilse-
ledande och därmed otillbörligt i mark-
nadsföringens mening." 

1 sista numret av Konsumenträtt & ekonomi 
1978 redovisas ett fall där KO ingripit mot 
formuleringen "Rigelloflaskan är lika miljö-
vänlig som returglas" (KO dnr 76/K 1320). 
KO anser, att ordet miljövänlig är vilse-
ledande, eftersom engångsglas slängs i natu- 
ren. Om KO:s optimistiska bedömning att 
returglas inte i samma utsträckning som 
engångsglas skulle slängas i naturen är 
korrekt vet jag inte, men klart är, att adjek-
tivet miljö vänlig har valts för att göra pro- 
dukten attraktiv. Att inte heller returglas 
alltid kan sägas vara rniljövänliga har nog inte 
bekymrat annonsören. 

Sammansättningsleden -vänlig förekommer 
för övrigt i andra fall. Den blev en modeföre-

teelse på 60-talet, och reklamen talade om 
sitt vänliga stolar och jbtvänliga skor. 

En marknadsförare kallade sin produkt 
"Nya växtvänliga" (Cuprinol) (KO dnr 
12273). KO anmärkte på växt vänliga, som 
tillverkaren i sitt svar motiverade med att 
det impregneringsmedel man tidigare hade 
marknadsfört var skadligt för växtligheten. 
KO inhämtade yttrande från Nämnden för 

svensk språkvård, som upplyste om att 
växtvänlig närmast betydde 'välvillig, inte 
fientlig mot växter'. Växtvänlig var enligt 
nämnden att anse som en neutral uppgift som 
inte nödvändigtvis behövde innebära att pro-

dukten i fråga hade en positiv inverkan på 
växter. 

1 ett fall (KO dnr 2575/71) hade Brödinfor-
mation skrivit: "Återstår något socker i det 
färdiga brödet har det helt eller delvis ned-
brutits till enkla sockerarter, som är mycket 
vänligare mot tänderna". KO ogillade for-
muleringen och anförde att KO sedan våren 
1971 hade tillämpat att tandvänlig inte får 
användas för ämnen som kan vara skadliga 
för tänderna. Men i annonsen står inte tand-
i'änlig, där står mycket vänligare mot tänder-
na. Komparativen är semantiskt intressant. 
Om man t.ex. tar ord som större, bättre så är 
det inte stor eller god som behöver vara den 
semantiska utgångspunkten. Med andra ord: 
att man säger att något är större innebär inte 
att det är stort. Det kan vara liten som är ut-
gångspunkten. På samma sätt kan bättre 
innebära att det inte är lika dåligt som det 
som det jämförs med. Annonstextens mycket 
vänligare mot tänderna kan med andra ord 
tolkas som mycket mindre skadligt/olämpligt 
för tänderna, och detta betyder inte, som 
positivformen vänligt mot tänderna skulle ha 
gjort, att det är 'ofarligt för tänderna'. - Men 
trots att KO:s språkliga analys inte är helt 
korrekt torde hans anmärkning mot formu-
leringen vara berättigad. Man kan vänta sig 
att genomsnittskonsumenten uppfattar for-

muleringen som om det verkligen rörde sig 
om något som är positivt för tänderna. 

Vissa sammansättningar har diskuterats i 
reklamsammanhang. Dit hör t.ex. lantägg, 
lotta-/po/ar-/orlon-päl.v. Lantägg (KO dnr 
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4643,73) ville anmälaren definiera som ägg 
från mindre gårdar utan stordrift. KO in-

hämtade yttrande från Ägghandlarförhun-
det, som förklarade att uttrycket börjat an-
vändas om ägg som under 1940-talets ranso-
nering inte hade passerat den av myndig-
heterna reglerade handeln och därför blev 
färskare. Dessutom tillfrågades Sveriges 
grossisiförhund som gav följande definition 
på lantägg: "ägg som invägs över packeriet 
och som genomgår samma kvalitetskontroll 

som runmärkta ägg". KO avsknver ärendet 
med motiveringen: 

''Väsentliga svårigheter uppstar, om man 
med hänsyn till sprakbruk eller av andra 
orsaker söker begränsa begreppet 'lant-
ägg' till ägg, som härstammar frän höns, 
som lur leva under speciella förhallanden, 
tex. utomhus på lantgårdar eller i smärre 
burar i hönserier. Svärigheterna uppkom-
mer också frän kontrollsynpunkt att i 
handeln särskilja ursprung och kvalitet för 
olika 'lantägg'." 

Det är lätt att förstå KO:s ställningstagande. 
Alla hönserier ligger ju på landet. Vissa 
konsumenter vill begränsa termen till att 
gälla ägg producerade endast inom viss form 
av hönsuppfödning. Deras syn är präglad 
av vad de förväntar sig av "landet". Den 

moderna stordriften som har förändrat 
produktionen också där ryms inte i deras 

definition av "landet". För dessa konsumen-
ter innebär uppenbarligen uttrycket lantägg 

ett försäljningsargument. Det kan f.ö. på-
pekas att i den påtalade reklamen fanns också 
en bild med en bondgård, och pa gården 
spatserade en höna. Det är väl snarast bilden 
som kan sägas vara litet missledande. 

Sammansättningar med -päls har diskuterats 

av Nop i några fall, orlonpals (Nop 27460), 

lottapäls (262/60) och polarpäls (Nop 273/60). 

Där har man fått hjälp med tolkningen av 
språklig expertis, professor Gösta Bergman, 
som då var chef för Institutet för svensk 

språkvård. Bergman utreder hur samman- 

sättningar med -päl.s fungerar. Han på-
pekar, att det är viktigt att förleden talar om 
vilket material som avses. Mot bildningen 

orlonpäl.v har han ingenting att invanda. Det 
är här fråga om en hetydelseutveckling av 

-päls. Däremot är han tveksam vad galler 

bildningar som lottapals och polarpä/s, dar 

ju förleden inte avslöjar materialet. Man hör 
enligt Bergman skriva t .ex. lol!apä/s ai' or/on. 

Nop godtog orlonpä/s men tyckte inte att 

lottapäls och polarpäls var förenliga med god 

reklam. Det fitnns dock en viss oenighet inom 
nämnden angaende dessa ord. En av reser-
vanterna anmärker att 

'päls i allmänt sprakhruk har tiitt en 
ändrad innebörd. Det används om både 
natur- och syntetmaterial. För att man 
skall förstå vilket material som anänts 
krävs att nagon bestämning fogas till 
ordet päls sasom exempelvis i uttrycken 
minkpäls eller persianpäls samt nylonpäls 
eller orlonpäls. Ordet päls innebär följakt-
ligen numera endast att plaggets material 
har ett utseende som liknar djurskinn med 
härhek lädnad." 

Det exempel från SAOB, P 3014, som ocksa 
har anförts i målet. ''En engelsk firma har 
fatt patentet (på tillverkn. av nylonpälsar) 
och pälsarna skall tillverkas i Durham (HT 
1953)'', visar tydligt, att päls inte ens på 50-
talet enbart användes om naturmaterial: 
detta påpekas också i SAOB. Men frägan är 
om det nya bruket ännu är helt accepterat. 
Det i 70-talets modespråk populära ordet 
/ö.skpäls (om syntetisk pälsimitation) tyder 
på att så inte är fallet. 

Givetvis har KO haft anledning att när-
mare definiera termer som realisation, ut/är- 

säl/ning och nupris, ord som kan antas ge 
konsumenter ett intryck av att det som er-
bjuds är särskilt förmånligt. Realisation skall 
vara begränsad till viss tid, ut/iir.vä/jning skall, 
om affären inte upphör, avse begränsat parti, 
nupris måste vara sänkt frän ett tidigare pris 
som gällt under viss längre period (Konsu-
mentombudsmannen 1975:5; 1974:2). 

Att ord som gratis, present, horiskänkes har 
missbrukats i reklamen förvånar inte, se 
t.ex. MD 5/1977, KO dnr 4019/75, KO dnr 
320074. Sådana uttryck får inte förekomma, 
om marknadsföraren kräver något som helst 
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slag av ersättning, t.ex. att konsumenten 

skall köpa något för att få det som sägs vara 

'rati.s eller present eller som påstäs bortskan-

kav. 

En iakttagelse om att till synes neutrala ord 

i reklam kan emotiviseras på ett märkligt 

sätt visar fallet KO dnr 579 75. De privata 

bolagen Shell och Esso hade i sin reklam 

använt aterbiiring om rabatt som drogs av 

direkt i samband med köp. Enligt bransch-

folk var ordet aterharuzg ett viktigt konkur-

rensmedel. Det konsumentägda OK häv-

dade, att aterhåring bara borde användas om 

återbetalning av ärsöverskott i kooperativ 

förening (ordet tillhörde kooperationen), 

en monopolisering som KO inte ville gå med 

på. Svenska språknämnden tillfrågades och 

upplyste om att aterhiiring i 1900-talets 

svenska hade en vidare innebörd än den som 

var känd från kooperationen, ordet användes 

t.e. i försäkringssammanhang och om resti-

tution av skatt (se Språkvard 1976:3, s. 29). 

Därför kunde aterhiirin' inom marknads-

föring liksom i gängse språkbruk användas 

om återbetalning efter viss tid av en del av 

tidigare erlagda likvider av olika slag. Där-

emot borde det inte brukas som synonym till 

rabatt eftersom detta stred mot gängse språk- 

bruk. 	Det förvånande i fallet är. att Shell 

och Esso nu erbjöd sig att skriva "direkt 

återbäring: äterhäring dras av direkt på 

fakturan". Om KO inte godkände dessa 

uttryckssätt, skulle de vänta med utbetal-

ningen, något som inte skulle gagna kunder-

na. KO konstaterar resignerat att de före-

slagna uttrycken strider mot språkbruket 

men inte längre mot MFL. Man kan här se 

hur oerhört viktiga vissa till synes ganska 

neutrala ord kan vara i en reklamtext. Man 

tycker kanske att det kunde vara likgiltigt 

för konsumenten om de pengar han får kallas 

rabatt eller äterhdring. Och så är det väl för 

många konsumenter. Men OK:s yttrande att 

aterhitring tillhör kooperationen ger nog 

nyckeln till varför de privatägda Shell och 

Esso absolut vill använda ordet emot gängse 

språkbruk. Vissa av deras presumtiva kunder 

föredrar att handla kooperativt framför att 

handla privat. Det är med tanke på dem som 

ordet valts. 1 det här fallet är det uppenbart 

att KO inte har haft möjlighet att påverka 

språket i normativ riktning, eftersom det inte 

går att påvisa att användningen av aterhilring 

är till nackdel för konsumenten. Det är 

snarare att vänta, att återbäring inom rekla-

men så smaningom skall få ett vidgat inne-

håll och kunna användas som synonym till 

rabatt. 

De många anmälningar som gäller garanti 

och garanterar visar att både marknadsförare 

och konsumenter lägger stor vikt vid uttryc-

ken. Ett fall där KO lägger fram sin syn på 

garantibegreppet är MD 17,1975: 

"KO hävdade att den marknadsrättsliga 
bedömningen av begreppet garanti kan 
frikopplas frän den civilrättsliga tolk-
ningen av samma begrepp och att det 
därför finns något som hindrar att benäm-
ningen garanti tolkas snävare marknads-
rättsligt än civilrättsligt. Garantihegreppet 
borde prövas med utgångspunkt i konsu-
menternas uppfattning av termen. Enligt 
KO:s erfarenhet uppfattar konsumenter i 
gemen en garanti så, att den tillförsäkrar 
dem både juridiska och faktiska förmåner 
utöver vad som skulle ha fö relegat om 
garantin inte funnits." 

Inte bara KO vill ha en speciell tolkning av 

garanti vid marknadsföring. P. E. Tiselius 

tar i en artikel Dags att renodla "garanti"-

begreppet (Konsumenträtt & ekonomi 

1978:5) upp frågan och konstaterar: 

lagstiftaren har hittills undvikit att 
använda ordet garanti i lagtexten. Anled-
ningen till detta har uppgivits vara att en 
säljare då skulle behöva iaktta särskild 
försiktighet vid användandet av ordet 
garanti, medan han inte skulle behöva 
vara lika noggrann om han använt ett ord 
som enligt det allmänna språkbruket inte 
skilde sig från detta i betydelse. Detta är en 
sanning med modifikation. Själva ordet 
garanti uppfattas troligen av de flesta 
människor som ett uttryck för tillförlitlig-
het och ansvar." 

Tiselius vill avgränsa användningen av ordet 

garanti. Han ifrågasätter om man bör "be- 
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nämna utfästelser om egenskaper eller all-
männa lovprisningar som garanti" och han 
har ett konkret förslag för vad han anser att 

garanti bör innebära. 

1 följande nummer av Konsumenträtt & 
ekonomi skriver ställföreträdande KO Axel 

Edling en artikel, Höga krav kan ge sämre 
garantier. Edling konstaterar: 

"Garantier är ett konkurrensmedel som 
används som led i företags marknads-
föring. Användningen av ordet garanti 
faller därmed under marknadsförings-
lagens vederhäftighetskrav (2 §). Enligt 
den princip som marknadsdomstolen sla-
git fast i flera ärenden gäller att köparen 
genom garantin ska få en särskild förmån 
som annars inte skulle stå honom till buds. 
1 annat fall är det otillbörligt att använda 
beteckningen garanti." 

SAOB definierar garanti: "garanterande av 

att en förbindelse infrias 1. fullgöres nu-
mera nästan bl. konkretare: säkerhet för 
uppfyllande av en förbindelse" (G 109). 
1 MD ställs i praktiken ytterligare krav på 

garanti: köparen skall få en särskild förmån 
utöver vad lagen tillförsäkrar honom. Det är 
en inskränkning i förhållande till gängse 
språkbruk. Även om själva ordet kan ha en 
magisk klang i reklam (jfr ovan återbäring) 

kan man fråga sig om ytterligare inskränk- 
ningar i språkbruket är nödvändiga. De fall 
som behandlats av MD och därför är prejudi- 
cerande visar, att domstolen inte tillåter att 

garanti används som allmänt positivt fyll-
nadsgods i reklam (se t.ex. MD 24/1977, 
"alla märken under garanti"). 

De exempel jag har valt ut rör bara fall där 

språkliga uttrycksmedel spelar stor roll, och 
mitt urval gör alls inte anspråk på fullstän-
dighet. Det största praktiska intresset har 
naturligtvis KO:s och M D:s ställningstagan- 

den, eftersom de blir prejudicerande, och 
därför nöjer jag mig med att kommentera 
dem. Det är en mycket omsorgsfull och all-
sidig analys som särskilt MD underkastar 
reklammaterialet. Sambandet mellan text 

och bild utreds ofta på ett föredömligt sätt. 
Påfallande är, att MD och KO så starkt be-

tonar, att de vill tolka de språkliga uttrycken 
som gemene man gör det. 1 realiteten är det 

sin uppfattning om hur gemene man tolkar 
uttrycken de framför. - Det är svårt att se 
hur den starka tendensen till normering och 
avgränsning av uttryckens betydelse hos KO 
och MD kan förenas med viljan att tolka 
uttryck så som gemene man gör. 

Men det är att lägga märke till att det vid 

KO:s och MD:s ställningstaganden mesta-
dels rör sig om ordval och enskilda uttryck, 
med få undantag inte om övertalningsargu-
mentation i sig. Fallen Philips Färg-TV och 
HTH solskyddsmedel utgör snarast undan-

tag. Overtalningsargumentering är än så 
länge tillåten i reklam utom när det gäller 

tobak och alkohol. 

Av de exempel som jag har tagit upp framgår 
inte, vilka typer av marknadsförare som gör 
sig skyldiga till brott mot MFL. Vid genom-
gång av de publicerade MD- och KO-fallen 
har jag fått ett starkt intryck av att det ofta 
är småskojare med kontoret på fickan som 
råkar illa ut. Deras språk är torftigt med 
'katastrofreor" och "oslagbara priser". Det 

är emellertid inte de språkliga uttrycken i sig 
som brukar fälla dem. Det är den bristande 
överensstämmelsen mellan löfte och verk-

lighet. 

För Pettersson & Bendel, som marknads-
förde "Chleopatras skönhetsmedel", gick 
det väl. Det var 1927. Men dagens Pettersson 
& Bendel bör ta sig i akt - för KO och MD. 
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Att tala nordiskt 

Författaren Per Olof Sundman, som då var 
svensk delegat i Nordiska rådet, föreslog 
sommaren 1979 att rådets kulturutskott och 

informationskommitté skulle låta utarbeta 
en kort handledning i hur man bör tala och 
uttrycka sig vid nordiska sammankomster. 
Informationskommittén bad i sin tur Nor-
diska språksekretariatet att göra en sådan 

handledning. Den blev i en tills vidare preli-
minär version färdig i februari 1980, och 
den hade på språksekretariatets uppdrag 
utarbetats av fil.mag. Catharina Gränbaum 
i samarbete med professor Bertil Molde, 
bägge vid Svenska språknämnden. 

Handledningen har fått namnet Att tala 
nordiskt - språkråd till nordbor i nordiskt 
samarbete, och den omfattar 32 sidor. Den 
har bekostats av Nordiska rådet och sänts 

ut i stor upplaga till nordiska organ och 
institutioner av olika slag. 

Den lilla skriften består av två huvuddelar. 
Den första innehåller utöver en inledning 
dels allmänna råd till nordbor, dels speciella 
råd beträffande de enskilda språken (danska, 
norska, svenska, isländska, färöiska, finska 

och samiska). Den senare delen innehåller 
en dansk—norsk—svensk ordlista omfattande 
ca 400 ord ur de tre språkens centrala ord-
förråd. 

Följande två textavsnitt är direkt hämtade ur 
Att tala nordiskt. Svenska språknämnden 
har en begränsad upplaga av skriften, och 
i mån av tillgång kan den förvärvas av Språk-
vårds läsare. 

Den nordiska sprkgemenskapen 
- ideal och verklighet 
Den nordiska språkgemenskapen, dvs, att 
man på ett av grannspråken danska, norska 
eller svenska kan förstå, och göra sig för-

stådd av, någon som använder något av de 
andra två språken, det är ett ideal som vi 

nordbor gärna bekänner oss till och som vi 
gärna hävdar inför icke-nordbor. Det gör vi 

rätt i. Här har vi utgångspunkten för ett 
lyckosamt nordiskt samarbete. 

Men nästan alla som kastats ut i umgänge 
med nordiska bröder och systrar har väl 
också fått göra den irriterande erfarenheten 
att verkligheten är långt mera ofullkomlig än 
idealet. Man förstår inte alltid och man blir 
inte alltid förstådd. Vi gör faktiskt rätt i att 
erkänna också detta förhållande. Det är ju 
först när vi känns vid problemen som vi kan 
göra något åt dem. 

Allmänna råd till oss alla 
Inom det nordiska samarbetet finns det två 
huvudtyper av talsituation. Den ena är den 
när man från en talarstol eller liknande 
vänder sig till en stor publik. Den andra är 
det informella samtalet vid måltider och 
liknande, "korridorsnacket". Båda ställer 
sina krav på den som talar. 

När man talar inför publik har publiken 
ingen omedelbar möjlighet att säga ifrån om 
den inte begriper. Därför kan det vara lämp-
ligt att iaktta råden 1-5. 

1 det informella samtalet däremot kan ju den 
andra parten ge tillkänna om han inte för-
står. Därför luras man lätt till att tro att allt 
står väl till så länge ens samtalspartner inte 
säger ifrån, och så tillåter man sig att tala 
snabbare och ledigare än inför en större pu-
blik. Men eftersom nu de flesta av oss hänger 
fast vid idealföreställningen att nordbor inte 
bara förstår utan också skall förstå varandra, 
så drar vi oss som lyssnare för att säga ifrån 
när något går oss förbi. Ändå vet vi att myc-

ket av det viktiga sägs just i de informella 
samtalen. Alltså: tänk över råden 1-6. 

1. Tala inte för jårt. Försök övervinna käns-
lan av att ett långsammare taltempo är ona- 
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turligt. Försök också att inte tala i för långa 
meningar (no. setninger, da. stninger). 

Då blir det lättare för lyssnaren att följa med 
(och kanske också för en själv att tänka 

klarare). 

2. Artikulera ordentligt. Det gäller såväl de 

enskilda orden som hela fraser och meningar. 

Namn måste uttalas med extra omsorg - de 
är ju inte igenkännliga på samma sätt som 
vanliga ord. (Uttal av vanliga nordiska släkt-
namn finns i listan Släktnamn i Norden, da. 

Efternavne i Norden, no. Familienavn i 
Norden, utgiven av de nordiska språknämn-
derna 1977.) 

3, Lindvik snabbt uttalade if vllnadsfraser, t.ex. 
sv. "jag menar liksom att", "om man säger 
så alltså", da. "hvis jeg må sige det sädan", 
no. "hvis jeg kan si det på den måten". Me-
dan lyssnaren försöker fundera ut vad det 
var han hörde går han kanske miste om det 
eventuellt viktiga i resten av meningen. 

4. Var uppozärksain pci orden. Somliga van-

liga ord saknas kanske i grannspråken. 1 
många fall kan det emellertid i ens eget 
språk finnas en mindre vanlig synonym med 
direkt motsvarighet i grannspråken. Välj 
gärna sådana samnordiska ord i stället för 
de särspråkliga. Danskar och norrmän kan 

t.ex. säga hare i stället för kun, svenskar kan 

säga bara i stället för endast. 1 informella 

samtal kan man också låna varandras ord 
om man märker att det underlättar. En 
svensk kan t.ex. säga utvalg om han märker 

att hans utskott verkar förbryllande. 

Andra ord finns kanske i de olika språken 
men med olika betydelse, sk. lömska ord 
(kontrollera i ordlistan). En dansk eller 
svensk som inte känner till betydelsen av 

norskans anledning (da. lejlighed, sv. tillfälle) 

kan bli törnarmad om han får höra att norr-
mannen "ikke har anledning til a komme". 

Undvik förkortningar av typen AMS (sv.) 
och 0D (da.=økonomisk demokrati). Om 
de är nödvändiga, läs ut dem, förklara dem 

och skriv om möjligt upp dem. Ex.: "AMS-
arbete, det vill säga arbete anordnat av den 
svenska arbetsmarknadsstyrelsen, förkortad 
AMS." 

Var försiktig med sk. idiomatiska uttryck, 
dvs, sådana ord och vändningar som bara 
finns i det egna språket, t.ex. da. "det koster 
det hvide ud af ojnene", no. "snu på Ilisa", 
sv. "och da står man där med sin tvättade 
hals". Var också försiktig med allusioner 
på inhemska händelser och även med litte- 
rära citat 	om de inte förklaras eller är 
självförklarande. (Lite kulturförmedling är 
ju också trevligt.) 

Räkneorden vållar ofta problem. Skriv om 
möjligt ut viktiga tal. Använd räknesättet 
ti've-en, ti've-to osv., inte en-og-Ivve, to-og-

tl'i'e osv. Danskar bör använda femti, seksti 

osv., inte halvireds, tres osv. Uttryckssättet 
halvannan krona, två och en halv krona är 

främmande för svensktalande. De använder 
typen en krona och femtio öre, (en och femtio), 

två kronor och femtio öre (t rå och femtio). 

Å andra sidan hör svensktalande undvika 
två och femtio osv. På danska och norska kan 
det uppfattas som 52 osv. 

Försök att övervinna känslan av att det är 

onaturligt att tala mera ''nordiskt''. Det är 
viktigare att motparten förstår än att man 
själv känner sig okonstlad. 

Erkänn och säg ifrån om du inte förstår. 

Därigenom kan du också bli ett moraliskt 
stöd för andra. 
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Aktuell debatt 

Lite mera om LEDD 
Språkvard har ägnat ordet ledd en diskus-
sion. Den introducerades under rubriken 
"Fragor och svar" i häfte 1978:3, där ledd 

kommenteras av Bertil Molde, som antar att 
det är en variantform till lcd, troligen upp-
kommen genom att led har påverkats av 
andra dimensionsbetecknande ord, fr.a. vidd 

och bredd. Denna variantform anges som 
vanlig i svenskan och betecknas som fullt 
korrekt trots att den saknas i vära ordböc-
ker. 

1 Spräkvård 1979:3 har sedan Stafflin Hell-
berg behandlat ordet i en liten artikel. 
Huvudpunktcrna i hans diskussion är följan-
de. Ordet tycks vara svagt hclagt i dialekter-
na: det hänger på ett egendomligt sätt i luften, 
förefaller att vara varken dialekt eller riks-
språk. Det är samtidigt ett praktiskt ord 
som gcometriläraren gott kunde använda 
för att klargöra begreppet 'dimension' för 
sina elever. Hellberg antar med god hjälp 
av Ordbog over det danske Sprog - att ordet 
åtminstone delvis går tillbaka på fornsven-
skans lic/Ii med betydelsen 'sida'. Själva ljud-
utvecklingen från den fornsvenska formen 
bereder honom dock bekymmer och han 
ansluter sig därför till Moldes förslag att ord 
som vidd och bredd har påverkat den nutida 
formen. Att ledd inte har tagits upp i ord-
böckerna, ser han som ett bevis för att ord-
böckerna i så stor utsträckning skriver av 
varandra. Kanske har ledd blivit bortglömt 
därför att det saknas i Westes ordbok från 
1800-talets början, vilket i sin tur kan för-
klaras av att hohuslänningen Weste från sin 
dialekt endast kände till formen led (eller 
rättare sagt le). 

Liksom Staffan Hellberg hör även jag till 
dem som har haft ett mångårigt intresse för 
detta ord som tycks vara så vanligt i språket 
men ändå av somliga svenskar faktiskt upp-
fattas som egendomligt och avvikande. Efter 

att ha läst Hellbergs artikel fann jag mig änt-
ligen kunna ge en förklaring till ordets 
historia men min förklaring kom att se lite 
annorlunda ut än Hellbergs. 

Först ett påpekande i marginalen. Då Hell-
berg översätter ledd med 'dimension' under-
värderar han ordets användbarhet. Som klart 
framgår av SAOBs omständliga definition 
vid led kan ordet också användas om rikt-
ning på In/ren. Just det förefaller mig vara 

en stor förtjänst hos ordet att det inte be-
gränsar riktningarna till de geometriska 
dimcnsionerna. 

Men så till frågan hur ordet kommit till och 

brett ut sig. Den åtminstone för svenskan 
nya härledning som Hellberg ger löser i 
stort sett problemen samtidigt som den kan 
ställa nya frågor. Hellberg menar att här-
ledningen från lidl, inte kan förklara att vi 
har fått en form ledd med kort vokal och lång 
konsonant. Det är inte alldeles sant - vilket 
vid det här laget redan har påpekats från 
annat håll. Ett fornsvenskt lidh bör visser-
ligen normalt ge le(d) men ledd är en helt 
regelbunden utveckling i vissa uppländska 
dialekter, se 1-lesselman, De korta vokalerna 
i och y i svenskan s. 44. Samma utveckling 
kan ha funnits också i Sörmland där i varje 
fall ett neutralt ledd 'led i gärdsgård' också 
med fornsvcnskt lidh som motsvarighet 
finns väl belagt. (Ett ledd 'sida' finns i själva 
verket med något enstaka belägg i de sörm-
ländska dialektsamlingarna men säkrast är 

nog att anta att det här rör sig om en från 
vardagligt standardspråk i dialekterna ned-
sjunken form. En del av det ur Ordbok över 
svenska dialekter av Hellberg meddelade 
materialet hör säkert förklaras så.) Språk-
historiskt sett är det alltså inga svårigheter 
att förklara ledd och led som variantformer 
utgångna från ett och samma fornsvenska 
substantiv. Vad som behöver förklaras är att 
ordet har kunnat få så starkt fotfäste i språket 
som det har. 
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Hellberg gör det säkert för lätt för sig då han 
vill göra Weste ansvarig för att ledd inte 

finns upptaget i svenska ordböcker. Svenska 
Akademiens stora ordbok liksom Öster-
grens Nusvensk ordbok har ju utarbetats på 
grundval av stora exeerptsamlingar. Av-

saknaden av ledd i dem kan inte förklaras på 

annat sätt än så att det inte har hört hemma i 
svenskt skriftspräk. 1 århundraden måste 
det ha varit ett ord bara för talspråket och 
även där måste det ha levt i hård konkurrens 

med det led som för många svenskar fort-
farande är den enda giltiga formen. De som 

sade led måste från början ha varit en stor 
majoritet, ledd-sägarna bör från början ha 

varit få. 

Såvitt jag kan se, är ledd ett exempel på ord 

som så att säga arbetat sig upp i språket. Det 
fanns från början endast i ett fåtal dialekter. 
Att det från denna smala bas kunde ta steget 
in i ledigt standardspråk berodde säkert på 
den geografiska närheten till huvudstaden. 
Liksom allt regionalspråk är Stockholms-
språkets ursprung dolt i det förflutna. Det 
bygger på omgivande dialekter men har även 
andra källor, t.ex. skriftspråket. Under alla 

omständigheter vore det säkert att göra det 
för enkelt för sig om man helt sonika påstod 

att ledd var den form som huvudstaden tog 
upp i sitt språk. Även led fanns i närliggande 
dialekter och det var dessutom den i skrift-
språket accepterade formen. Hade ledd varit 
den enda formen i huvudstadsspråket, så 

borde det helt säkert ha satt åtminstone 
några språk i skriftspråket. Det förefaller 

alltså rimligt att tänka sig att le(d) också i 

Stockholm var finformen. 

Men man kan inte betvivla att ledd fanns där 

också. Enkelt folk från t.ex. Björklinge och 
Skuttunge som tjänade för brödfödan i 
Stockholm, behöll väl i regel en del av sin 
barndoms dialektegenheter och när det 
gäller ledd har man goda skäl att tro att de 
inte kände det påkallat att lägga bort den 
gamla dialektformen. Ledd är ett ord som vi 
fortfarande huvudsakligen använder i var- 

dagliga sammanhang. Det är vardagens mot-
spänstiga situationer som kommer oss att 

utbrista: "Om vi lägger mönstret på den här 
ledden, så räcker tyget till." Eller: "Det är 
för trångt här vi får ta skåpet på en annan 
ledd." 1 sådana vardagssituationer använde 
sig givetvis Björklinge- och Skuttungefolket 
av det ord de hade med sig från landet - det 
är i de vardagliga situationerna som det var-
dagliga ordförrådet bäst kan hävda sig. 
Konkurrensen från finspråklig miljö är i 

dem inte så stark. 

Just det förhållandet är det säkert som för-
klarar att ledd kunde sprida sig och -- mer 
eller mindre helt? - erövra Stockholmssprå-
ket. Till en början kunde det betraktas som 
dialektalt och lågspråkligt att säga "på den 
här ledden". Men det är fullt begripligt om 

uttrycket så småningom upphörde att i 
första hand associeras med en social skala 
och i stället kom att knytas till de situationer 
där det användes. Vi skulle naturligtvis 
gärna mera i detalj vilja veta hur det gick till 
när tjänstefolkets talform trängde undan 
överklassens men kan bara gissa. Stånds-
cirkulationen bör förstås ha spelat en roll. 
1 tjänstefolkets vård överlämnade barn kan 
också ha bidragit till att föra ordet vidare. 
Onekligen är det också tilltalande att räkna 
med att ledd i sin förfiningsprocess haft 
draghjälp av de språkligt närliggande bredd 

och vidd. Uttrycket på snedden bör även ha 

varit ett stöd. 

Det intressanta med ledd - både från språk-
historiens och språkvårdens synpunkt - 
förefaller mig vara att det är ett exempel på 
ord som gått den långa vägen i språket. Det 
har för länge sedan upphört att associeras 
med dialekt men har ändå så klart haft prä-
geln av vardagligt talspråk att det inte har 
blivit aktuellt för skriftspråkets del. Nu står 
det i alla fall äntligen vid riksspråkets dörr 

och klappar på. Som Molde och Hellberg 
menar också jag att det bör släppas in och 
få sin hemortsrätt bekräftad genom våra ord-
böcker. 

Gun Widmark 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
språknämnden eller till tidskriften. Om intet annat anges har 
frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok, SAOL = Svenska Aka-
demiens Ordlista, tionde upplagan, om inget annat anges. 

Pappret? 

Kan man använda pappret som hestämdJbrm? 

1 SAOL står bara Jormen papperet. 

Formen pappret är känd i skrift sedan 1600-
talet. 1 SAOB (artikeln tryckt 1952) sägs det 
att den formen numera används i synnerhet 
i Finland, och i finlandssvenskan är den for-
men mycket vanlig. 1 Sture Alléns Nusvensk 
frekvensordbok, som bygger på tidnings-
språk från 1965, finns 20 belägg på formen 
papperet och 2 på pappret. Fortfarande är 
pappret ovanligare än papperet i svenskt 
tryck, men ändå kan pappret inte anses vara 
någon direkt ovanlig form. 1 talspråk är 
pappret en mycket vanlig form i stora delar 
av Sverige. 

Formen pappret stämmer väl med svenskt 
ordböjningssystem. Tvåstaviga neutrala ord 
som slutar på -er får normalt bestämd form 
på -ret med bortfall av det e som kommer 
före r-et. Det heter t.ex. fladdret, klottret, 
fönstret. Papperet är därför en form som till 
synes bryter mot det vanliga svenska syste-
met. Det finns dock en viktig skillnad mellan 
papper och de flesta andra neutrala ord med 
samma struktur i skrift, och den skillnaden 
är att papper uttalas med grav accent och inte 
som de andra med akut. Eftersom finlands-
svenskt standardspråk saknar grav accent är 
det därför rimligt att anta att uppgiften i 
SAOB om att formen pappret är särskilt van-
lig i Finland är helt korrekt - i finlands-
svenskan har papper också accentuerings-
mässigt samma struktur som t.ex. fladder, 
klotter. För rikssvenskans del kan man i 
stället anta att den grava accenten är orsaken 
till att den bestämda formen papperet har 

en så stark ställning och till att det ända 
sedan första upplagan av SAOL har varit 
den enda accepterade bestämda singular-
formen i den ordlistan. 

Även om formen papperet alltså kan sägas ha 
en speciell förklaring, innebär det inte att 
man måste förkasta formen pappret som till-
låten skriftspråksform. Trots accentuerings-

skillnaderna stöds ju den formen mycket 
starkt av de bestämda formerna av andra lik-
artat byggda neutrala ord. Formen pappret 
bör godtas som en fullt korrekt sidoform till 
papperet, och den bör också tas in i nästa 
upplaga av SAOL. 

Den bestämda pluralformen av papper bör 
också nämnas. Enligt tionde upplagan av 
SAOL (1973) är den "-na 1. -en", enligt nion-
de upplagan (1950) "-na, äv. -en", enligt 
åttonde (1923) "-en 1. -na", enligt sjunde 
(1900) och tidigare papperen. Uppgifterna i 
SAOL har alltså ändrats mycket under 1900-
talet. Det viktigaste är att formen papperna 

inte bara har tagits upp i ordlistan utan till 
och med satts i första rummet. De olika 
formernas historia i svenskt skriftspråk kan 
man följa i SAOB. Den äldsta i skrift belagda 
formen är papperen (1769), därnäst pappren 
(1786), papperna (1870), papprena (1903; 
1949). Om formen pappren säger SAOB 
"numera i sht i Fini." och om papprena "i 

sht i FinI.". Den sista uppgiften måste anses 
missvisande; den kan vara korrekt när det 
gäller skriftspråk men ingalunda när det gäl-
ler talspråk. Formen papprena är på många 
sätt jämförbar med former som seglena, 
talena, husena, och sådana former har ju en 
stark ställning inte bara i finlandssvenskan 
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utan också i framför allt uppsvenskt talspråk 
(och är välkända från äldre svensk littera-
tur). 

Det är intressant att se att formen papperna, 
den form som numera står i första rummet i 
SAOL, är belagd i skrift först si sent som 
1870. Detta kan emellertid bero på en slump. 
Att det är en betydligt yngre form än pap-
peren torde dock inte kunna betvivlas. Att 
man i SAOL nu har satt formen papperna 
först beror nog på att former på -na (pap-
perna, papprena) i detta fall är de vanligaste 
numera. 

För många svenskar torde emellertid formen 
papprena ha en utpräglat talspråklig klang, 
även om den kanske inte uppfattas som lika 
starkt talspråklig (och regional) som former 
som .veglena, hu.vena osv. 

Den bestämda pluralformen pappren bör 
kunna bedömas på samma sätt som singu-
laren pappret, dvs, som en fullt godtagbar 
variant i både skrift och tal till den fulla for-
men papperen. Också formen pappren borde 
tas upp i SAOL. 

Ta självmord 

Ibland hör man numera uttrycket ta själv-
mord i stället jör begå självmord. X,- kon-
struktionen med ta att an,re som korrekt? 

Sedan länge är begå självmord en fast fras i 
svenskan (liksom motsvarande uttryck på 

danska och norska). 1 finlandssvenskan före-
kommer dock också en annan variant. näm-
ligen göra självmord. Att verbet göra används 

i finlandssvenskan i detta fall beror sanno-
likt på inflytande från finskan, som använ-
der verbet te/idä (= göra) i betydelsen 
gå (brott)". 

Konstruktionen ta självmord förekommer 
sedan några år tillbaka i mindre övertänkt 
språk. Den tycks vara särskilt vanlig bland 
ungdom. Den måste dock anses felaktig. 
Troligen har den uppkommit genom över-
föring av det vanliga verbet ta (i stället ftr 
det mindre vanliga begå) från uttrycken ta 
livet av sig, ta sitt liv. 

Programmerbar 

Vilkendera jormen är att löredra, program-
merbar eller programmeringsbar? 

Suffixet -har kan läggas både till verhstam-
mar och till substantiv. Substantivisk förled 
har t.ex. heskattning.vhar.för.säkringshar. De 
flesta avledningar på -har har dock ett verb 
som förled: användbar, de/har, kon tro Ilerhar 
etc. Både programmerhar och programme-
ringshar är korrekta ordbildningar. Program-
merhar är att föredra, eftersom den formen 
ansluter sig direkt till verbet och klart ger 
den avsedda betydelsen ("möjlig att pro-
grammera") och eftersom den dessutom är 
kortare. 
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Dansk 
svensk 
ordbok 

Dansk-svensk ordbok, utarbetad av professor Bertil 
Molde, har länge varit standardverket för alla som 
vill förstå modern danska i tal och skrift. Huvudvik-
ten ligger på det allmänna ordförrådet, men stor 
hänsyn har också tagits till fackspråket på olika om-
råden. Uttal och höjning redovisas fylligt. 1 en sär-
skild lista ges uttal för ett antal vanliga person- och 
ortnamn. 

1 denna tredje upplaga har professor Molde aktuali-
serat supplementet och utökat det med ca 500 nya 
ord. 1 ordbokens huvuddel har ett särskilt tecken 
insatts i marginalen för att ange att på ifrågavaran-
de plats ett nytt uppslagsord eller någon annan änd-
ring finns i supplementet. 

Dansk-svensk ordbok 3:e uppl 726 s 
ca-pris inkl moms 150 kr best nr 24-29601-5 
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