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Reklamspråk - en konferens
Språkvårdsgruppen anordnade den 5 november 1980 en informations- och diskussionskonferens med temat reklamspråk.
Till denna konferens hade inbjudits representanter för reklambranschen och för de olika språkvårdsorganen. Detta var
Språkvårdsgruppens fjärde kontaktkonferens. De tre tidigare
har behandlat myndigheternas språk, massmediernas språk
samt språkvården och skolan (se Språkvård 3/1978, 1/1979
och 1/1980).
Språkvårdsgruppen består av två representanter för Svenska
språknämnden, två för Tekniska nomenklaturcentralen, två
för Svenska Akademien och två för SJS - Standardiseringskommissionen i Sverige samt en för samarbetsorganet för
språkvård inom de statliga myndigheterna. Gruppens ordförande är professor Sture Allén.
Språkvårdsgruppen har till syfte att verka för vidareutveckling av samarbetet mellan organ med språkvårdande uppgifter. Genom arbetet i gruppen kan många rekommendationer få en vid allmänspråklig och fackspråklig förankring.
Reklamspråkskonferensen inleddes med ett föredrag av författaren, docent Göran Hägg om "Reklamspråk och masskommunikation". Därefter presenterades de språkvårdsorgan som är representerade i Språkvårdsgruppen. Huvuddelen
av konferenstiden anslogs åt diskussioner under rubriken
"Bättre kontakter", och dessa diskussioner inleddes av Gustaf-Adolf Mannberg, Malin Holmquist och Hans Karlgren.
Deras inledningsanföranden och Göran Häggs föredrag återges på följande sidor.
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Göran Högg

Reklamspråk och
masskommunikation
Göran Hägg är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms
universitet. Han är också skönlitterär författare och har bl.a.
utgivit romanerna Lejontecknet (1977) och Det automatiska
paradiset (1979). Sitt starka intresse för språkfrågor har han
visat på många sätt, inte minst i uppsatsen Språk i administrationssamhället (i samlingsvolymen Språken i vårt språk, utgiven av Svenska Akademien 1980).

1
Det är inte alldeles självklart vad man menar, om man talar om "reklamens språk".
Det är knappast så att det existerar en
speciell språkform eller stilart som är typisk eller lämplig för reklamen. Reklamverksamheten är inte det slags avgränsade
"fack" i samhället som skapar sitt
gruppspråk - om man inte menar den interna jargong som odlas av reklammakarna. Vad som däremot existerar är en viss
språksituation, gemensam med en hel del
annan social verksamhet, en språkfunktion som har konsekvenser för de formella
uttryckssätten.
Det är också detta funktionella synsätt de
läroböcker i ämnet som bryr sig om att ta
upp språkliga synpunkter väljer. Som all
god teori leder synsättet, så länge det
stannar på det teoretiska planet, till varierande slutsatser. Går man till skrifterna,
kan man beträffande reklamens språk
bl.a. få veta följande:
Reklamspråket måste vara koncentrerat för att uppfattas snabbt, kristallklart
för att uppfattas rätt. Som kugghjulen i
ett drev skall orden och meningarna
driva tankegången framåt med minsta
möjliga friktion. Det vårdade vardagsspråket, befriat från alla intetsägande
och vanemässiga utfyllnader, är i regel
ett bra "konsumentspråk" och en utgångspunkt, från vilken man kan söka
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sig över i mer speciella stilarter. (Bondesson, G., Orientering om reklam, 2
uppl. 1967, s. 144)
Kristaliklart? Fritt från det intetsägande
och vanemässiga? Man kan undra. Låt oss
t.ex. göra enresamedbuss motStockholms
centrum. För tillfället (november 1980)
möts man vid infarterna av de kristallklara, betydelsedigra och entydiga uppmaningarna "LEV RENT", "LEV GOTT",
"LEV NATURLIGT" och (bäst av allt)
"LEV ÄKTA". Budskapet gäller, som alla förstår, "Ren juice från Mejerierna".
Att det ytligt sett lika gärna skulle kunna
gälla frikyrkan, scouterna eller Hitlerjugend eller vilken vara som helst från andelsstugor till toalettpapper motverkas
för all del av bilden, men den språkliga
vagheten är uppenbar. Den förändras inte
heller av det faktum att just den här reklamkampanjens upphovsman själv anser
sig kämpa för "positiv livsenergi" och ha
skapat en större "äkthet och mognad"
mejeriernas annonsering.
Nästa budskap som når en på resan, i bussterminalen, lyder omväxlande "PÅ RYMMEN" och "SALTA KILLAR" och avser givetvis KALLES KAVIAR. Ett nytt
ord på vägen når oss vid entrén till tunnelbanan, där den trevliga Björnen Baloo
med ett vackert inrim utropar "KUNG 1
STEREODJUNGELN", vilket är en entydig, betydelsefull egenskap hos elektro-

nikföretaget AKAJ. Den som inte blivit
övertygad av juice-propagandan tidigare
kan i väntan på tåget mot centrum försöka
besvara frågan "VARFÖR SA DU INTE
NEJ MAMMA?" (alternativt PAPPA),
vilket inte är en variant på temat i Bellmans "Ack du min moder ...", även om
ungdomarna på bilderna befinner sig i
samma sorgliga situation som Fredman
när han i episteln förbannar sina dagars
upphov. För naturligtvis gäller det i den
för en gångs skull mycket explicita finstilta texten: "Skaffa aldrig öl, vin eller sprit
till våra ungdomar."
Denna skyltreklam behöver naturligtvis inte vara särskilt representativ ens som sådan. Man kan vidare hävda att skyltreklamen trots allt är ett specialfall, att bildens
dominerande roll över texten där är så
självklar att språkets reducering till en
stämningsskapande "ljussättningsdetalj"
är något för just denna reklamform säreget. Men så förhåller det sig knappast.
De tendenser som är genomgående i de
nyssnämnda exemplen är genomgående
drag i modern reklamtext även i övrigt.
Precis som i dessa exempel tycks även i
allmänhet och i längre text "betydelsetätheten", mängden av "hårddata" minska.
Den argumenterande språkfunktionen ersätts av en suggererande, tydligheten av
otydlighet eller, om man så vill, entydigheten av mångtydighet. Även i det rena
textmaterialet dominerar det bildmässiga,
poetiskt symboliska över det betydelsebärande, språkligt symboliserande. Den i all
övertalande text i alla tider vanliga inriktningen på retoriska och poetiska språkeffekter förstärks för tillfället i reklamverksamheten.
1 det nyss citerade materialet finns dessutom en innehållslig eller åtminstone
ordvalsmässig egenhet som kan vara värd
att notera. De som för något årtionde sen,
medan detta var populärt, krävde insatser
mot fördummande och nedbrytande reklam för onyttigheter skulle, ytligt sett,

kanske kunna glädjas över den renhets-,
äkthets- och moralsträvan, den sunda frilufts- och avhållsamhetston som samtliga
dessa annonser (inklusive barnboksbjörnen Baloo) utstrålar. Men naturligtvis bör
den som inte är yrkesmässigt förpliktigad
att tro på saken ställa sig något tvivlande
inför detta som uttryck för "äkthet och
mognad" i annonseringen. Den förödande
uniformiteten i "markör-ord" och attityder vid ett givet tillfalle som detta, liksom likheten med mycken annan modern
masskommunikation i valet av språkmaterial och attityder vid samma tillfälle,
visar i stället på reklamens roll som
en del av en allmän språk- och påverkningsmiljö. Den lätthet varmed i stort sett
vilka "plus-ord" och gångbara värderingar som helst kan appliceras och utnyttjas i
i stort sett vilken reklam som helst säger
faktiskt en hel del om reklamspråkets
och värderingsordens brist på precision
och betydelsedjup.

2
Reklamens språk har i viss utsträckning
alltid varit ett poetiskt eller retoriskt
språk. Dess funktion placerar det inom
samma område som den politiska propagandans och den religiösa förkunnelsens
språk. Precis som dessa skiljer det sig från
den renodlat informativa sakprosan, och
det får därigenom flera drag gemensamma
med skönlitteraturen, speciellt den lyriska
poesin. Det är denna poetiskt-retoriska
tendens som förstärks, samtidigt som betydelse- och informationsfunktionen avtar. Reklamens utveckling i denna riktning
är ett led i en allmän tendens. Den moderna masskommunikationen upptar i det
moderna samhället i ökande grad den
plats som kyrkan och den religiösa kulten
hade i det medeltida samhället. Masskommunikationens språk blir en motsvarighet
till den religiösa förkunnelsens och liturgins språk. Reklamens och propagandans
språk är vårt samhälles motsvarighet till
5

en äldre kulturs hyrnndiktning och religiösa poesi.

om det gör den till prov på en utpräglat
"modern" verksamhet.

Som exemplen i det föregående visade, är
språket ofta mångtydigt och associationsrikt snarare än entydigt och betydelserikt,
suggererande snarare än argumenterande.
Det är bildrikt och bildliknande.2 Bruket
av språkliga klangeffekter är rikligt.

Det första som slår en vid genomläsningen
av elva resebyråföretags stora programbroschyrer för innevarande höst-vintervårsäsong, ofta mer än 100-sidiga luntor,
ibland uppdelade på flra häften, är den
förödande uniformiteten i layout, språk
och försäljningsargument.3

För att illustrera tendensen är skyltreklamen i inledningsexemplen ett mycket
tacksamt material. Men samtidigt naturligtvis otillräckligt. Man kan därför titta på
en reklamform i den motsatta änden av
skalan, där det finns stor textmassa, där
en stor mängd faktisk information på något sätt måste tas med i sammanhanget
och där textmeddelandet eller åtminstone
reklammeddelandet som helhet är den huvudsakliga marknadsföringsformen. (1
skyltreklamen är det ju enbart fråga om att
skapa ett intresse för en produkt som presenteras utförligare i andra sammanhang.)
Resebyråföretagens programbroschyrer
för en säsong gör det möjligt att möta en
hel bransch som den presenterar sig för
sina kunder i sitt huvudsakliga reklammedium. Var för sig innehåller broschyrerna
en avsevärd textmassa, men det är samtidigt fortfarande möjligt att överblicka hela
utbudet. Den reklamform som annars först
faller i tankarna vid tal om reklamspråk
är naturligtvis annonseringen i pressen,
men den är omöjlig att överblicka eller
jämföra vad gäller annonsering inom ett
och samma område. Det är emellertid rimligt att anta att den till sitt funktionssätt
befinner sig nånstans mellan skyltreklamen och reklambroschyrerna. 1 varje fall
finns det ingen anledning att anta att den
avviker från tendenserna inom två från
varandra så avlägsna områden som skyltoch broschyrreklamen. Att resebyråreklamen gör reklam för en tjänst snarare än en
vara, har knappast någon betydelse, även

Förhållningssättet till faktastoff i dispositionen är starkt avvikande från en traditionell argumenterande text och rakt motsatt den konventionella nyhetsartikeins.
Genomgående för beskrivningen av samtliga resmål i samtliga broschyrer är regeln:
ju "hårdare" data, ju längre mot slutet av
texten och ju mindre stil. Detta understryks ytterligare av att åtta av de elva
företagen har brutit ut de allra mest handfasta fakta för att presenteras i en mindre
påkostad prislista.4
Omsiagstexten ligger i form mycket nära
skyltreklamen. Med Tjäreborg ska man
tydligen resa främst "för att en semester
inte kan göras om", med Atlas "när kvalitén får avgöra". Spies manar "res och var
glad". Royal Tours erbjuder "resor med
omtanke". Gulliver rubricerar sina resor
som "annorlunda", Trivselresor/Scandtour sina som "fantastiska". Plusresor
förklarar att "alla har tid med en PLUSresa" (och bryter därmed i någon mån linjen
genom anknytningen till den firmans speciella inriktning på korta veckoslutsresor).
Gulliver och Trivselresor/Scandtour har
dessutom givit sina alster "litterära" titlar
- "Smuitronställen på vår jord" respektive "Drömresor". 1 det sistnämnda fallet
följer redan på omslaget ett av de små
prosapoem som alla byråer, men särskilt
just Trivselresor/Scandtour, älskar att
glädja sina presumtiva kunder med:
Alla människor bär på samma dröm.
Drömmen om att få kasta loss från den
inrutade vardagen. Resa långt bort och
möta nya, spännande miljöer och män-

niskor. Låta kropp och själ berikas av
främmande exotiska smaker, dofter och
intryck. Att resa är att leva, har någon
sagt. Vem säger emot?
Just Trivselresor/Scandtour skyr ingen
möda för att verkligen uppfylla reklamens
litterära roll: "Spännande läsning" förkunnar omslaget för säkerhets skull. Ingen annan byrå når helt upp till detta relativt nya fusionsföretag när det gäller växling mellan lyriska utbrott och suggestiva
kortnoveller kring de känslor som väntar
resenärerna på olika orter. (Det vore
mycket begärt att man i det nyss citerade
poemet skulle välja det mer säkert "av
någon sagda" visdomsordet: "Att resa är
att dö en smula." Men onekligen blir kärleken till slående formuleringar ibland påfrestande. När man på uppslag två i samma broschyr i något som verkar vara ett
försök att övertrumfa Royal Tours' "Resor med omtanke" förklarar att "Vi bryr
oss redan från början", låter det kanske
inte helt betryggande.)
1 resmålsbeskrivningarna i allmänhet är
det fråga om en känslobeskrivande, adjektivrik stil. Det är gott om "vanemässiga
utfyllnader" och nötta bilder. Det enda
som genomgående är kristallkiart är vattnet på badorterna.
Två mycket vanliga resmål är Playa del
Inglés och Las Palmas, båda på Gran Canaria. Playa del Inglés är "den sköna semesterplatsen för soldyrkare", "kosmopolitiskt"; "solsäkert", ''soligt"; "kommer bäst till sin rätt på vinterhalvåret"
och har "slösande sol och sköna stränder"; det är "playornas playa", "skräddarsytt för moderna turister"; stranden är
"milslång, bred"; "fin" och "lång"; den
är "ändlös", "solgnistrande", "gyllene",
"berömd" och man kommer dit "som genom ett trollslag". Las Palmas är enligt
samma skribenter: "Som en storstad i södern brukar vara" men också "idealiskt
för den som vill sola och bada"; det "er-

bjuder alla storstadens fröjder"; där finns
"solen, de vita sandstränderna och
blomsterprakten"; det är "den underbara
och storkontinentala badstranden" och
den "härliga, väldiga och vänliga" staden;
"den kilometerlånga, breda, välkända
sandstranden" och "den internationella
atmosfåren"; en "exotisk storstad med
en av de finaste stränderna"; det är "feststaden, storstaden, badstaden och svenskstaden".
Jag menar inte att broschyrerna skulle betona förekomsten av tjockoljefläckar i
Playa del Inglés eller det måttlösa fylleriet
och brottsligheten i Las Palmas. (Här är
inte heller rätta platsen för en betraktelse
över den alltmer förfinade konstarten illusionistisk hotellfotografering.) Det intressanta är den totala vagheten, betydelsefattigdomen, uppsjön på känsloord. Det går
att skilja beskrivningarna av storstaden
Las Palmas och badghettot Playa del
Inglés åt. För Las Palmas' del finns i karaktäriseringsorden en tonvikt på "hålligång"
och att man "aldrig har tråkigt", bland
substantiven dominerar, förutom sol och
bad, ord som shopping, barer och restauranger. Mat och nöjesliv understryks mer.
Playa del Inglés aspirerar i en av beskrivningarna visserligen också på titeln "storstad". Bland aktiviteterna betonas restauranger, nattklubbar och utflykter. Men
ortens besjungare återvänder hela tiden
till stranden.
Däremot är det så gott som omöjligt att av
beskrivningen skilja t.ex. Playa del Inglés
från San Augustin eller motsvarande företeelser i Gambia, Marocko eller Tunisien.
De "infångande", textmässigt dominerande och förmodligen reklamtekniskt
viktigaste delarna av broschyrerna präglas
i hög grad av masskommunikationsspråkets första egenskap: ett vagt, betydelsefattigt ordval, som samtidigt är "poetiskt"
associationsrikt och känslomässigt suggererande.
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Men en del av textutrymmet fylls ändå av
vid första påseendet mycket konkreta bilder och påtagliga skildringar. Till mycket
stor del är det emellertid fråga om ett slags
poetiska symboler.
Liksom inom den äldre religiösa masskornmunikationen är den dominerande
symbolformen i modern reklam och masskommunikation den rena "inkarnationen", dvs. att låta den övernaturliga känslan ta kroppslig gestalt, att låta det vaga
ordet bli konkret kött. De flesta broschyrerna inleds med ett leende gruppfoto av
företagsledningen, resepersonal eller flygmanskap med åtföljande "uttalande".
Formen är mycket sterotyp, oavsett vilken personalkategori som för ordet. Atlasresor har för varje resmål ett "personligt" yttrande av platschefen, lika vagt
som resten och utfyllt med en välkomstönskan. Fritilsresor har för varje resmål
i stället "Reseledarnas tips", där några
aparta hårdfakta får krydda den i övrigt
ganska "tomma" kringliggande texten.
Dessutom har man kunduttalanden (med
bild). Familjen Ek i Playa del Inglés säger
t.ex.: "Aldrig trodde vi det skulle bli så
härligt" och berättar vidare i samma tonart. En av Roms huvudattraktioner i Prisma Tours' regi tycks vara färdledaren Mia
Gustavsson. Trivselresor/Scandtour satsar genomgående på pseudoverifikationer
för sina lovord: "har någon sagt", "säger
många av våra kunder", "som amerikanarna säger".
Det vaga och luftiga får härigenom större
"tyngd" och vid behov trovärdighet,
samtidigt som man ändå inte behöver besvära mottagaren med några tunga, svårbegripliga eller fantasihämmande preciseringar. Fenomenet som sådant är naturligtvis inte begränsat till reklamen. Det
gäller all masskommunikation på kommersiella villkor eller i suggererande syfte.
Inom kvällspressen har det länge funnits
en utvecklad teori på området - Daily
8

Mirror-ideologin.5 Det är fraser som
"human interest" eller "people want to
know about people". Inom TV är fenomenet också påtagligt i nyhetsprogram likaväl som i underhållning och utpräglade
'soffprogram". "Personkulten", "inkarnationen" av fantasier och drömmar i
"tomma" personer, är det mest typiska
utslaget av den poetiska symbolismen i
detta slags text. Men också en hel del av
det övriga textmaterialet har en liknande
funktion. (För att inte tala om bilderna!)
T.ex. möjligheten att åka skridskor eller
existensen av judiska och kinesiska restauranger i Las Palmas är, särskilt som
adress saknas, mindre prov på faktisk information än på stämningsskapande symbolik. En stor del av texten präglas alltså
av denna den språkliga masskommunikationens andra egenskap: den poetiska
symbolen med mångtydigt innehåll men
konkret form, något påtagligt som står för
det outsägliga, som gör det möjligt för läsaren att identifiera sig och tolka in sina
drömmar. 1 en värld av växande vaghet
och med allt mindre begripliga sammanhang satsar masskommunikationen på
denna poetisk-estetiska metod.
1 själva den språkliga utformningen, satsbyggnaden, finns en stark inriktning på
rytm och klang, starkast i inledningsstyckena. Jag har redan citerat ett av Trivselresor/Scandtours' inledningspoem. Ingen bör heller undanhållas firmans variant
på Hjalmar Gullbergs Kap Sunion: "Det
här är playornas playa, badsträndernas
strand: Playa del Inglés!" osv.6
Interpunktionen i reklanimeddelanden av
detta slag är en ren lyrisk radindelning och
följer i stort sett samma principer som
"riktig" modernistisk förlagspoesi. De
som i sammanhang som dessa ondgör sig
över slapp språkform har klent språköra,
även om någon gång resebyråpoeternas
symbolistiska yra blir i mastigaste laget:
Du känner redan på flygplatsen Funchal Airport: den rika, fylliga, söta

blomsterdoften som exploderar i luktsinnet - doften som avslöjar att du är på
Madeira! För miljoner år sedan fanns
här varken doft eller stoft. Då bröt Atlantens oändliga vatten fram i ostörd
lunk. Men plötsligt hände något: en vulkan på havsbottnen fick ett våldsamt
utbrott. Glödande stengröt kastades
upp genom fyra kilometer saltvatten,
nådde ytan och jäste som en gigantisk
bulle innan den stelnade i krumryggade
former. Madeira var fött!7
Svenska språket har uppenbarligen fått
en ny poetisk konditor! Just Madeira "grönast och skönast i Atlanten" tycks ha särskilt lätt att utlösa rimmarglädje. Bland öarnas poesi bör vi inte
heller förbigå den ståtliga inledningen
till Globetrotters lovsång till Hawaii:
Tidig morgon på Waikiki Beach. Solen
har knappt hunnit upp över ett sömnigt
Hawaii. Från havet kommer de långa
dyningarna, de dundrar och niger, det
fräser om deras silvriga kammar.
(Även om "äkthet" enligt samma skribent
är utmärkande för Hawaii, innehåller
Spies' katalog faktiskt en suggestiv kortnovell om hur en Hawaii-utflykt gestaltar
sig på Tenerife. Den av svenska masskommunikationsvärderingar obesvärade
danska byrån säljer f.ö. just på Tenerife
annars också en utflykt där för en gångs
skull ett kärvt, elliptiskt-hermetiskt symbolspråk är mest effektivt: "Syndiga turen. Kul, dristigt - endast med SPIES!
Kvällstur.")
Prisma Fours' klienter får inledningsvis en
kort poetisk impression av varje resmål.
T.ex. "Som ett utropstecken står den där
- Kölnerdomen. Bra att ha som riktmärke, när du går på upptäcktsfärd .....osv.
Reklamen för skidsemestrar är av naturliga skäl något mer faktainriktad, specialiserad på en viss grupps konkreta intressen. Men även det påfallande "nyktra"

specialistföretaget Sportresor utnyttjar i
inledningsstyckena uppbruten syntax och
"poetisk" interpunktion.
En ganska andfådd färd väntar däremot
Gullivers Sydamerikaresenärer:
Till det spännande, kontrastfyllda Sydamerika ... Start i Buenos Aires, södra
halvklotets största stad. Ut på Pampas
med besök hos gauchos ... Över de
mäktiga Anderna till numera sällan besökta Chile: Santiago och utflykt till
hamnstaden Valparaiso och badorten
Vina del Mar.
Och så vidare i samma ton genom Paraguay och Brasilien. Resan heter som väntat inte "diktatur-turen" utan "Sydamerikansk rapsodi" - förmodligen har beskrivaren i språket velat fånga något av
reseobjektets rytmiska puls.
1 högre grad än vad korta citat kan visa
spelar dessutom anaforiska konstruktioner, assonanser och allitterationer en stor
roll i reseföretagens reklamtexter, inte bara i enskilda slagordsfraser, utan i all den
beskrivande, "säljande" texten. Detta är
en tredje, utpräglat poetisk-estetisk egenskap hos masskommunikationsspråket,
den som kanske är mest typisk för just den
kommersiella reklamtexten.
4
Nu kan det naturligtvis även här hävdas
att exemplet inte skulle vara särskilt typiskt, att resebranschen vore ett undantag. Men ingenting talar för det. De klassiska objekten för reklamdebatt - annonserna för alkohol, tobak och kosmetika karaktäriserades av just samma språkanvändning, även om det i debatten vanligen
varit värderingarna som sådana som diskuterats. Detsamma gäller annonseringen
för tvättmedel och i stigande grad marknadsföringen av politiker. Det är en stämningslyrik som hämtar sitt material bland
för tillfället gångbara stämningsord och laborerar med läsarens drömmar i högre
grad än med skribentens faktaförråd.
9

Det kan hävdas att viss reklam tvärtom är
nästan överdrivet faktainriktad, t.ex. reklamen för elektroniska konsumentvaror.
Åtminstone för ett par år sedan verkade
endast en elektronikingenjör kunna köpa
rätt stereoutrustning. Men frågan är om
inte en god del tekniska data i annonserna
just därför måste betraktas som ren bild
och fantasieggande symbolik. Siffrorna
och de tekniska termerna suggererade en
viss utstrålning kring produkten. När priserna pressats, apparaterna blivit allmänt
tillgängliga och invigdhetskänslan gjort
sitt som försäljningsargument, försvinner
djungeln av tekniskt fikonspråk och björnen Baloo hoppar fram.
Naturligtvis varierar tendensen en del.
T.ex. bankernas reklambroschyrer är givetvis späckade med relevanta fakta och
siffror presenterade i en klar och effektiv
normalprosa. Men när det gäller att skapa
ett första intresse för produkten är alla
hänvisade till spelets regler: vaghet - "det
enda kreditkort du egentligen behöver";
symbolisk inkarnation - "Nu går min pension raka vägen in på Allkonto"; poetisk
syntax - "Enklare och bekvämare. Bra
ränta. Ingen uppsägningstid". T.o.m. företagstjänster kan behöva symbolisk
dräkt: "Det finns guld att vaska fram ur
betalningsströmmarna genom ett företag."
Det är naturligtvis en hädisk tanke, men
det kan inte hjälpas att de tekniska upplysningarna och fikonspråket i viss datareklam riktad till företagen påminner om
motsvarande reklam för stereoutrustningar
när hemmen fylldes med sådana. Och att
t.ex. Datasaabs stora reklambroschyr8
i övriga delar språkligt hör hemma i samma genre som resebyråbroschyrerna är
lätt att övertyga sig om. (Att företagets
"Nordiska vikingagudar som gör allt möjligt" på en bild dessutom befinner sig på
grisfest är däremot naturligtvis en ren
slump.) Men givetvis har materialet av
känsloord delvis en annan prägel. "Vaifri10

hetens tidevarv", "flexibilitet" osv, är inte mer betydelseskarpa, men deras språkliga miljö är det administrativa "ytspråket", det språk som används i offentliga
paradskrivelser, fackliga "hopskrivningar", näringslivets personaladministration
o.dyl.9
Å andra sidan kan det konstateras att när
den offentliga verksamheten går ut för att
möta "folket", blir den i allt högre grad
tvingad att använda den övriga masskommunikationens och reklamens språkbruk.
Det inledande exemplet på anti-alkoholkampanj är typiskt. Fortsätter vi ett par
stationer och åker upp i rulitrappan, uppmanas vi av Televerket: "Ring sommarvännerna då och då!" Och samma organisation drev tidigare kampanjen: "Ringa är
ett sätt att vara tillsammans." Ett exempel så gott som något på mångtydig masskommunikation.
5
Den poetisk-estetiska hållningen, dvs.
vagheten, symbolismen och ljudeffekterna, har som sagt utmärkt den övertalande
texten i alla tider. Men uppenbarligen har
tendensen förstärkts inom reklamen de senaste årtiondena. Man kan peka på flera
samverkande orsaker.
T.ex. resebranschen har stabiliserats i ett
läge med flera företag som alla egentligen
säljer samma vara med ytterst små variationer i pris och utformning. Det är samma resmål på Kanarieöarna, kring Medelhavet och i Alperna. Där finns några variationer i form av veckoslutsresor och
långresor, men allt tyder på att dessa
snabbt integreras i det allmänna utbudet,
som skett med t.ex. Florida, eller också
snabbt slås ut. Det är samma flygservice,
samma hotelltyp, samma leende reseledare, samma sol och vatten som ska saluföras till samma pris. T.o.m. utflykterna
från och på resmålen går till samma sevärdheter och aktiviteter oberoende av researrangör.

1 detta läge är det knappast möjligt att
sälja hårdfakta. Det är troligt att högst
tillfälliga faktorer, "känslor" avgör kundens val - vackra broschyrer och vackra
ord, firmans "image".
På samma sätt erbjuder t.ex. stereoförsäljarna i stigande grad samma vara, i många
fall tom. samma komponenter hopsatta i
olika firmors regi.'° Den ena bankens
tjänster till allmänheten avviker i realiteten inte på någon punkt från den andras.
De klassiska reklamobjekten - sprit, tobak, kosmetika, tvål och tvättmedel uppnådde tidigare än andra denna situation. Nu är tendensen allmän inom de flesta branscher som annonserar konsumentvaror och konsumentservice och på en
stor del av producentvarusidan. 1 den mån
den slår igenom i reklamens språk speglar
detta en tendens i samhällsutvecklingen
snarare än någon rent språklig process.
Det finns för all del undantag. Men det är
specialfall, verksamheter av "äldre" modell som bevarar en äldre reklamform.
Postorderföretagens annonser är fortfarande faktaspäckade och koncisa och ser
ut som det inledande läroboksexemplet
föreställer sig. Något liknande gäller specialpriserbjudandena från närbutiker - det
ärju fortfarande möjligt att gå till Konsum
och köpa senap och sedan vidare till Metro och inhandla ketchup. Men redan stormarknadernas annonsering är annorlunda.
Oligopolsituationen är naturligtvis särskilt
gynnsam för uppkomsten av den moderna
reklamens språkforni. Men ingen "modernt" fungerande verksamhet tycks kunna undvara den. Rena rnonopol som lantbrukskooperationens, televerket, SJ och
Linjeflyg har också ett behov av att styra
och öka efterfrågan. II De verkar i det större sammanhanget på villkor som inte är
helt olika branscholigopolens. (Visserligen kan, som vii fallet SJ - Linjeflyg på
sistone sett välgörande exempel på, brister i kontrollen uppstå och en gammaldags
pris- och servicekonkurrens utbryta. Men

uppseendet kring detta exempel visar väl
snarast på hur ytterligt sällsynt och "onaturligt" sådant är i det moderna industrioch administrationssarnhället.)
Det är, som tidigare framgått, inte heller
någon skillnad mellan den egentliga reklamen och den "information" som sprids av
monopolistiska myndigheter o.dyl. "Kör
slugt, kör mjukt!" uppmanar Trafiksäkerhetsverket i en broschyr hämtad ur samma hylla som de ovan citerade bankerbjudandena.
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Men det finns andra faktorer som är minst
lika viktiga. Reklamens språk präglas som
sagt av samma tendenser som övrig masskommunikation. 1 någon mån styrs väl
svensk tvåkanals-TV liksom kvällstidningarna av den även där märkbara oligopoleffekten. Men liksom dessa media
styrs reklamen dessutom i hög grad av det
som man kan kalla "den krympande gemensamma nämnaren' '12
Yrkeslivet blir alltmer specialiserat och
teoretiskt. Ju mer teoretiskt, dvs, avlägset
från produktion av konsumtionsvaror och
konsumtionsservice, och ju mer specialiserat någons arbete är, desto fler beteenden, värderingar och språkliga begrepp får
han/hon gemensamma med sin grupp och
desto färre med samhället som helhet.
Den minsta gemensamma nämnaren
krymper ständigt. Kulturellt och språkligt. En masskommunikation på dessa villkor blir med nödvändighet utslätad och
innehållsfattig. Emotionellt fungerande
"hopskrivningar" mellan många starkt
skilda grupper blir ofrånkomligen mycket
vaga.
Det är lätt att göra sig lustig över t.ex.
reseföretagens vaga och kuriösa beskrivningar av platser som Rom och London.
("Lika charmigt på vintern" resp. "Hit
kommer du alltid att längta tillbaka" gissa vilketdera det gäller!) Men detta
111

slags reklam förekommer naturligtvis eftersom det är just den som fungerar.
1 sin nuvarande utformning avskaffar det
moderna produktions- och mediasystemet
den gemensamma kulturen. Därmed avskaffas det gemensamma "högre", betydelseskarpa och betydelsemättade språket. Det uppstår gruppmyter, gruppkulturer och gruppspråk, men de är obrukbara
för masskommunikation. Kvar för masskommunikationen (och massreklamen) att
arbeta i finns en krympande sektor av elementära behov och drömmar, av högst abstrakta känsloord och samlingsbegrepp.
Massmedias nya prästerskap, däribland
reklammakarna, predikar med hjälp av
bildprakt, vacker liturgi och gåtfullt suggestiva hymner.
7

Dessutom får förmodligen TV-mediets
funktionssätt som sådant, åtminstone i
längden, konsekvenser för masspublikens
sätt och förmåga att ta emot språkliga
budskap. TV är det dominerande massmediet och dess villkor blir kännbara även
för övriga media.
För att kunna fungera som ett sammanhållande system, ett medium för i rummet
likformig kommunikation, ett massmedium, var medeltidens prästerskap hänvisat
till en genom tiden bestående uppsättning begrepp och formler. Det gav förutsättningar för en av mediet oberoende kultur. Dagens kommunikationsteknologi
kan förstärka den känslomässiga, ögonblickliga naturen hos kommunikationen
genom att med bevarad likformighet i
rummet tid efter annan byta begrepp och
symboler. Ytligheten hos den gemensamma referensramen ökas genom att den
också blir ytterst efemär. Uppsättningen
av symboliska personer, "kändisar", och
modeord växlar oupphörligt. TV-debattörer, komiker och politiker likaväl som
kvällstidningar, juiceproducenter och resebyråer är för tillfallet "spontana", "na12

turliga", och "äkta" i samma grad som de
för tio år sen var "spännande", "avslöjande" och "frigjorda".
Men helt tillfälligt är förmodligen inte det
nu populära språkbruket. Den starka betoningen av "upplevelse" och "känsla"
sammanhänger antagligen direkt med TVmediets villkor. "Känsla" är niodeordet
framför andra och det faktiska grundtemat
i all modern masskommunikation. (Den
sist citerade researrangören säljer till sina
Rom-resenärer inte bara möjligheten att
konsumera "härliga" pastarätter och billiga lädervaror utan också "känslan av
gammal kultur"!)
Traditionell skriftspråklig kommunikation
är inriktad på sammanhang och strukturlikheter i ett historiskt perspektiv, på indirekta mål och avlägsna behov. TV är ett
ögonblicksmedium, inriktat på isolerade
direktupplevelser och "spontana" känslor.'3 Att reklamens språk och den språkliga masskommunikationen i allmänhet utvecklas i denna riktning beror, förutom på
de tidigare diskuterade faktorerna, antagligen, även om det i detta fall rör sig om
ytterst svårbevisade sammanhang, också
på inflytande från TV-mediets formspråk
och på att reklamspråket och övrig språklig masskommunikation ska fungera bland
och påverka människor vars uppfattningsförmåga i allt högre grad präglats av TV:s
sätt att fungera - dess indirekta, icke argumenterande, symboliskt bildmässiga,
estetiskt suggererande natur.
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Att diskutera språkvårdande åtgärder vad
gäller reklamspråk ter sig mot bakgrund
av allt detta minst sagt svårt.
Visst kan man påpeka för vissa reklammakare att man knappast blir folkligare av att
skriva "god" utan D, eller att ingen blir
gladare av att dags stavas med X. Visst
kan man påtala det löjliga i en del lyriska
varubeskrivningar. Naturligtvis bör man
bevaka de problem som namngivande av

produkter och annan ordbildning ger,
liksom man självklart bör reagera mot
felaktigt, onödigt eller klumpigt bruk av
lånord ("transfer", "restaurangfilosofi"
resebyråexemplen).
Men i det stora hela är, vad jag kan se,
avarter av detta slag egentligen ganska
sällsynta i modern reklam. 1 den mån
reklamens språk är ett poetiskt-estetiskt
språk, förfogar det ju samtidigt över den
enda vetenskapligt-empiriska poetik eller
estetik som har skapats. Normal "språkriktighet" med rimligt utrymme för estetiska effekter är samtidigt det mest funktionella språket. 1 reklamsammanhang
rensas, till skillnad från i andra massmedia, det icke funktionella språkmaterialet
snabbt och obönhörligt undan. Exemplen
på dekorativ stavning tycks vara på försvinnande tom. i livsmedelsaffärerna.
Rena språkfel är betydligt vanligare i
kvällspressen. Vad gäller ordbildningskonst eller bruk av onödiga eller otympliga lånord är reklamen faktiskt avgjort mer
måttfull och omdömesgill än t.ex. den
offentliga förvaltningen eller företagens
administrativa organ. Och ett visst experimenterande med meningsbyggnaden måste vi rimligen tolerera i reklampoesin likaväl som i förlagspoesin.

göra med problemet i stort visas med all
önskvärd tydlighet (eller otydlighet) av
den fnoskiga äkthets-, upplevelse- och
renhetsreklamen, vilken naturligtvis är lika förledande som all annan känslopåverkan.

Vad gäller de verkliga problemen blir det
mycket svårare. Den lagstiftning som
finns mot vilseledande reklam är naturligtvis lovvärd, men den har inga möjligheter
att göra något åt ett problem som är av
språklig-kulturell natur. Det är inte vilseledande att påstå att man lever "äkta"
med mej.eriernas juice, att en viss stereo
är kung i djungeln eller att Rom är charEnigt på vintern. Det är överhuvudtaget
inget påstående i egentlig mening.

Ett förbud mot "icke-faktisk" reklam
skulle redan genom definitionssvårighetema vara omöjligt att genomföra. Drastiskt reklamhämrnande åtgärder eller totalförbud mot kommersiell reklam är ett
ingrepp i samhällsstrukturen som naturligtvis kan diskuteras utifrån ekonomiska,
politiska och sociala överväganden. Men
det vore under alla förhållanden inte ett i
samma mån drastiskt ingrepp mot den allmänna betydelseutplåningen. Reklamens
språkbruk är en del i ett större system av
masskommunikationsspråk. De offentliga
organen och verksamheterna, de politiska
eller ideella organisationerna tvingas efter
hand att anta exakt samma språk och uttrycksmedel i sin utåtriktade verksamhet.
1 den mån man diskuterar språklig utarmning, massmedial fördumning och försåthg påverkan är det ingen principiell skillnad mellan t.ex. internationell alkoholreklam och svensk nykterhetspropaganda.
(Huruvida den sistnämnda verkligen är effektiv i motsvarande grad som den kommersiella reklam den tävlar med och försöker efterlikna, hör inte hit - även om det
naturligtvis kan diskuteras. Som varje
diktator vet, är det paradoxalt nog lättare
att med propaganda få en stor massa att
aktivt göra något än att med samma medel
få en liten grupp att passivt avstå från en
handling.) Här är inte rätta sammanhanget
att diskutera de långsiktiga förändringar i
samhälls- och mediastrukturen man kan
hoppas på och arbeta för i den mån man
slutgiltigt vill motverka dessa tendenser.

Den som har det som huvudintresse kan
naturligtvis ägna sig åt att förbjuda förevisandet eller beskrivningen av kvinnliga
kroppar, sexuella antydningar eller allmän
"omoral". Men att det inte har något att

På något kortare sikt är det främst via
utbildningsväsendet och kulturpolitiken
något kan göras för bevarandet av ett gemensamt högre språk - ett exakt, betydelserikt och utvecklingsbart kommunika13

tionsmedel, en motvikt mot produktionsstrukturens uppspaltning av kulturen i
grupper och gruppspråk och mediaväsendets utarmning av det gemensamma språket och medvetandet.
På ännu kortare sikt, och för reklamens
del, kan man eventuellt hoppas att en förändrad massutbildning med förändrad inriktning, en grundutbildning som tar sikte
på språk, kultur och vetenskapligt tänkande skulle fostra mer medvetna människor
och uppamma en kritik av de tomma utsagor som överflödar vår språkmiljö.
För tillfället kan man bara vädja till var
och en att i görligaste mån åtminstone avstå från att hjälpa till vid spridningen av
nya floskler, att vara så lite "spontan",
"öppen" och "äkta" som möjligt.
Noter
Enligt intervju i SvD 1980-10-05: "Att affärerna går bättre med positiv livsenergi kunde Jan Olof Bengtsson berätta. Han säljer
juice åt mejerierna och försöker leva efter
regler som 'Var öppen och spontan', 'Visa
känslor', 'Ge beröm', 'Våga handla' o.s.v.
- Nu har våra annonser fått mycket mer
äkthet och mognad. Varför lärde man sig
inte sånt här på Handels?
Och i höst skall han börja sälja juice på
samma grundton som konferensen: renhet,
öppenhet, äkthet
Begreppet språklig och poetisk "bild" används här och i fortsättningen i något vidare
bemärkelse än den rena liknelse- eller metafortekniken.
Materialet kommer från Atlas, Fritidsresor,
Globetrotter, Gulliver, Plusresor, Prisma
Tours, Sportresor, Royal Tours, Spies, Tjäreborg och Trivselresor/Scandtour. Det ger
naturligtvis inte absolut fullständighet, men
utgör ändå en rimlig täckning av utbudet.
Att metoden enbart skulle vara ett sätt att
reservera sig för prisändringar motsägs av
det faktum att tre företag, Spies, Tjäreborg
och Royal Tours, som även i övrigt tillhör
de "sakligare", trots allt inte anser sig behöva det.
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Den på svenska kanske tydligaste illustrationen av detta synsätt ges i Anders Ehnmarks roman från kvällstidningsvärlden,
Karamellkoket, Sthlm 1976.
Trivselresor/Scandtours nya "image" sådan den presenteras i katalogen Drömresor
är naturligtvis ett extremfall, men tendensen är mycket typisk för hela materialet.
Pekoralsamlaren likaväl som attitydforskaren har emellertid all anledning att skaffa
sig detta sällsamma "konstverk", oavsett
om det (Gud förbjude!) blir mönsterbildande för branschen i allmänhet eller firman
tvingas tillbaka i den mer allmänna broschyrstilen. Speciellt rekommenderas beskrivningen av resan till Rio de Janeiro (inklusive illustrationerna!), som utrymmet tyvarr förbjuder fullständigt redovisande av
här. Likaså Cypern-kapitlet och avsnittet
Julresor.
1 övrigt finns i materialet naturligtvis
variationer från den också mycket "lyriska" firman Gulliver till det ganska "sakliga" Tjäreborg och de genomgående mer
nyktra skidreseprogrammen, främst specialfirman Sportresors.
Trivselresor/Scandtours okände poet igen!
Svenska Datablaa'et - En informationstidning utgiven av Datasaab Sverige AB,
1979.
Publikationen innehåller bl.a. den i administrativt tal men inte i skrift vanliga horrören
och anglicismen "låsa upp" i betydelsen
"låsa".
Det faktum att förändringar i oligopolets
sammansättning ägt rum förändrar inte faktum - i ett visst läge råder den fasta situationen, trots vissa förändringar på längre sikt.
Reklamens roll för reglering och styrning av
efterfrågan i ett "modernt" system har slående beskrivits av J. K. Galbraith i The
New Industrial State, 1967, kap XVIII.
Jag har behandlat fenomenet utförligare på
annat håll, i Medietid-medeltid i Hot eller
löfte? Sju författare skriver om kommunikalionsteknologi, Riksbankens Jubileumsfond 1978:2, och i Språk i administrationssamhället i Språken i vårt språk, Red. 1.
Jonsson, Sthlm 1980.
TV:s roll i detta sammanhang diskuteras på
ett mycket slående sätt i N. Postmans bok
Teaching as a Conserving Activity, 1979.
(Sv. övers. Skolan och kulturen, Sthlm
1980.)

Gustaf-Adolf

Ma nnberg

Reklamen och språket
Gustaf-Adolf Mannberg är reklambyråman, anställd hos Ted
Bates AB. Han var en av medlemmarna i den projektgrupp
som utarbetade grundmaterialet för ordlistan Reklamtermer,
som utgavs av Svenska Reklambyråförbundet 1969.

Bättre kontakter står det som rubrik för
den här eftermiddagens diskussioner. Ja,
så mycket sämre kan de knappast bli. Mig
veterligt förekommer det nästan inga kontakter alls mellan oss som är ansvariga för
reklamens språk och de språkvårdande
organ som är företrädda här i dag - med
undantag för Språknämnden, som vi plågar då och då med mer eller mindre begåvade frågor. Men det är klart att dessa
olika organ ändå har ett stort inflytande på
reklamens språk, eftersom detta är ett
ganska ängsligt språk, angeläget att alltid
vara till lags. Finns det normer, så är
reklamens språk det första att acceptera
dessa.
Existerar det för övrigt något speciellt
reklanispråk? Ja, det finns två - eller snarare ett och ett halvt. Det finns dels vårt
fackspråk, det som vimlar av från USA
importerade anglicismer såsom art director, layout, copy och copywriter, design,
storyboard, commercial osv. Även om vi
skäms lite över att vi inte lyckats hitta lika
bra svenska beteckningar, så trivs vi rätt
bra med våra anglicismer. De förenklar
det internationella umgänget och det inte rnationella fackpressläsandet som är rätt
ymnigt i vår bransch.
Så åter till det andra språket, det halva
språket, det som vi använder när vi talar
med gemene man. Eller målgrupperna
som vi kallar honom. Reklamen anser ju
själv att den medverkar till allas vår behovstillfredsställelse, även om dess häcklare påstår att den också skapar behoven.
Men det är en annan diskussion. Reklamen är positiv till sin natur och skyr allt

som är negativt. Det leder till en viss utarmning av reklamens språk. Där förekommer aldrig några invektiv eller hårda
ord, det är garanterat rumsrent, inga negativa omdömen förekommer, ingen kritik.
Jag läste nyligen en intervju med en elvaårig amerikansk pojke, som är stjärna i
teve-commercials. "Man skulle aldrig
kunna sätta in reklamens värld i den riktiga världen," säger han bland annat, "den
är alldeles för trivsam."
Reklamens språk är i mycket motsatsen
till ett annat säljande språk, politikens,
där invektiven, skällsorden, underbetygen
och insinuationerna trängs. Om man slog
ihop reklamens språk och politikens
språk,vad fick man då? Kanske ett helt
språk, svenska språket?
Reklamens språk är konventionellt och
rentav konservativt. Det bjuder på mycket få innovationer. De enda av betydelse
som jag kan erinra mig är verbet "djupfrysa" och adjektivet "djupfryst", som skapades av en reklamchef på Marabou-Findus för ett trettital år sen, och som då
väckte stark indignation hos en och annan
vårdare.
Reklamens språk vill vara enkelt, lättillgängligt och lättförståeligt. Det undviker
därför krångliga ord och långa ord. Man
vill tala med målgruppens tunga. Man vill
inte oroa genom nybildningar, om dessa
inte är mycket lättförståeliga, som exempelvis det för reklamen typiska tvåflugoriensmällordet "våtstark". Och har målgruppen vissa läsvanor, så ska dessa inte
rubbas av reklamens språk i varje fall,
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dettas syfte är ju liksom Wallenbergs att
verka utan att synas. Därför ska man aldrig vänta sig några språkliga sensationer
av reklamens språk. Jag är ganska säker
på att verbens pluralformer dröjde sig
kvar åtskilliga år i reklamen efter det att
de försvunnit ur språket i övrigt. Vardagslivets dureform har ännu inte slagit igenom till hundra procent i reklamen, och
det förs allvarliga diskussioner på byråer
och marknadsavdelningar om man ska våga sig på ett "du" eller ta det säkra för det
osäkra och "nia" målgruppspersonerna.
Och alltjämt ser många annonser och
reklamtrycksaker ut som tyska affärsbrev
med versala begynnelsebokstäver på Du,
Ni, Dina, Era.
Däremot är reklamens språk ganska lyhört för slappheter av olika slag som då
och då smyger sig in i vårt vardagsspråk.
Det kan vara ett utslag av reklamspråkets
vilja att vara "naturligt" att sådana vinner
burskap, men det kan också vara ett resultat av okunnighet och bristande språkkänsla. Oskyldiga exempel härpå är modeord som "ball", "häftig", "läcker"
som begärligt införlivas med reklamspråket, ofta efter något års tvekan, så att de
redan är på vippen att vara ute. Värre är,
när man - i televisionens efterföljd - börjar använda ordet "innan" som preposition i stället för "före" eller skriver "de"
stället för "dem" i konstruktioner som
"Tröstpriser till alla de, som lämnat in
tävlingsförslag". Det finns också en rädsla för oklarhet i reklamspråket, som kan
leda till såna beklagligheter som att man
skriver "grädde-fil", "gräddeklick",
"grädde-tipset" i stället för gräddfil,
gräddklick, gräddtipset. Skräcken för
långa ord leder till att man i sammansatta
ord ofta sätter in ett bindestreck, typ
"pannkaks" bindestreck "recept", "paraply" bindestreck "krycka".
Det skrivs lysande reklamtext, visst gör
det det. 1 varje fall hoppas jag det. Men om
det mesta varken lyser eller gnistrar det.
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Det beror långt ifrån alltid på copywritern.
En reklamtext har ofta en lång och
besvärlig väg att vandra från copywriterns
briljanta utkast till annonsens gråa slutstation. På vägen ska den passera en hel del
tyckare. Dessa är produktchefer, marknadschefer, reklamchefer, projektledare
och olika assistenter, i förnämligare fall
även disponenter och direktörer. Många
av dessa har två huvudkriterier på en bra
reklamtext: den ska vara kort och den får
inte reta någon. Bäst vore om man kunde
slippa den helt.
Så dras klorna ur texten, alla så kallade
stilgrepp elimineras, och allt som inte bedöms som nödvändigt stryks. Kvar blir så
småningom något enkelt och sakligt med
få och korta ord, och ibland kan det kanske också vara riktigt bra språkligt.
Minns ni Expressens skrivregler? Det var
ett system för poängsättning av texter efter amerikansk förebild förstås - efter
antalet ord per mening och antalet stavelser per ord. Ju färre och kortare ord i varje
mening, desto högre poäng
Högsta poäng fick ett reportage om Snoddas i en folkpark, där nästan ingen mening
var mer än tre fyra ord och inget ord mer
än två stavelser. Men så provade man metoden på några berömda skönlitterära författare - och då visade det sig att August
Strindberg låg lika högt som Snoddas.
Men som alla läsare av Expressen vet, så
behöver inte en text vara bra för att den
får hög poäng efter dessa skrivregler. Och
detsamma gäller reklamtexten. Och inte
blir den bättre av att den ofta förgylls med
lite exalterade honnörsord som "jättegod", "pangsuccé", "fantomerbjudande" etc. Bättre som text, alltså - som
reklam kanske den fungerar, och vilket är
egentligen kriteriet på god reklamtext?
Det finns alltså arbetstillfällen för de
språkvårdande organen i reklamens värld,
men var ska de sätta in sina krafter? Det

räcker knappast att gå löst på den stackars
copywritern, som väl gör så gott han kan,
även om det inte alltid säger så mycket.
Det har kanske med reklam- och marknadsfolkets syn på texten att göra. Texten
är inte längre text i marknadsförarens
ögon, den är kommunikation. För här gäller det ju att snabbast och säkrast möjligt
föra läsaren, målgruppen, från reklamtexten till uppfyllandet av den längtan den
väckt inom honom, det må vara efter en
kopp choklad, en resa till Bahamas eller
ett kassettdäck. Det innebär att dagens
copywriter i första hand måste vara marknadsförare, kommunikatör. Språkvårderiet är inte hans primära funktion. Han är
heller inte utbildad för det.
Annat var det förr, som alla reaktionärer i
alla tider brukat påpeka. Det var det faktiskt. Då vimlade byråerna av "genier".
Somliga framgångsrika, andra svårt frustrerade. Reklamtext var en form av skönlitteratur, liksom reklamillustrationer och
layouter var ett slags konst. Den som var
bra på att skriva, sökte sig till reklamen,
antingen för att han misslyckats som författare eller journalist eller för att han ville
tjäna lite mer pengar på sin konst. Byråerna sökte textfolk bland journalisterna, det
viktigaste var inte att man visste något om
reklam och marknadsföring utan att man
kunde skriva, och helst då med lite lyster
och övertoner.
Det fanns något slags yrkesstolthet bland
copywritrarna, man skämdes över överdrifterna, inställsamheten, hårdsäljandet.
Man ville städa upp och snygga till, ställa
kvalitetskrav om inte alltid på textens innehåll så på dess form. Det tog sig bland
annat uttryck i att man bildade en copywriterklubb, som dock inte fick heta Copywriterklubben utan Textklubben, vilket
i och för sig var en liten markering. Textklubben tog som en av sina uppgifter att
uppmuntra alla tendenser till god reklamtext genom att dela ut en ros som belöning

för en bra reklamtext. Rosen skickades
inte till författaren utan till dennes uppdragsgivare, eftersom man, med rätt eller
orätt, ansåg att uppdragsgivaren generellt
sett var det största hindret för god text.
1968 förvandlades rosen till Textklubbens
Ord, samtidigt som kriterierna för utdelning stramades till och blev mera marknadsinriktade, utan att man för den skull
gjorde avkall på kravet på språkmässig
kvalitet.
Även på föreningsmöten ägnade man stor
uppmärksamhet åt språket. Från verksamhetsåret 1966 har jag kvar protokoll
och referat av vad som tilldrog sig. Av
dessa framgår att många av föredragen,
som föregick ärterna och punschen i Gyldene Fredens Bellmansvåning, behandlade språkfrågor. Nils Frick redogjorde för
en aktuell undersökning om ordförståelse,
som bland annat visade att vi rör oss med
en hel del ord, som vi lägger in vitt skilda
betydelser i. Chris Ottander talade Om
språk, mening och informationsmätning,
och Bertil Molde satte fingret på många
ömma copypunkter med ett anförande om
Språkliga nybildningar inom reklamsvenskan.
Några år senare gick Textklubben samman med övriga så kallade reklamkreatörer i ett gemensamt förbund som fick det
lite ansträngda namnet Art bild Copy Design, vilket dock låter bättre förkortat till
ABCD, och samtidigt slogs Textklubbens
Ord ihop med Saffts och ADC:s Ägg under namnet Ägg.
På min vägg hänger just nu ABCD:s
snyggt layoutade höstprogram. Det presenterar 10 av ABCD anordnade seminaner. Ämnena är genomgående tekniska eller juridiska. "Francois Gillet berättar
om sina bilder", "Pappret är A och 0 när
det gäller tryckresultat", "Så går det till
att förvandla dior till fardiga tryckplåtar",
"Vilka fördelar har en freelancer jämfört
med en fast anställd?" och så vidare. In17

get av det tio seminarierna sysslar med
språket. Det är möjligt att 1980 är ett udda
år, så att säga, men jag tror inte det. Jag
tror att man numera anser sig ha språket
till skänks. Alla copywriters skriver så ganska - bra, att man kan hoppa över den
aspekten och koncentrera sig på kommunikationsaspekten.
Dock är språket det spår som budskapet
färdas från avsändare till mottagare. Det
är inte bra att slarva med underhållet, det
vet vi från andra områden. Här borde det
finnas möjligheter till planmässigt samarbete eller samråd med språkvårdare av
olika kategorier. Nog borde varje ABCDsäsong bjuda på något eller några språkseminarier?

och vet vad vi vill ha sagt. Vi läser dagligen tidningar och umgås med våra medmänniskor - om än mera på diskoteket
och krogen än på fabriksgolvet - och lever
därför med i språkets utveckling och bidrar till denna. Det är bara att sätta sig ned
vid skrivmaskinen, så rinner språket ut genom våra fingrar, aktuellt, energiskt, korrekt, målsäkert. Hos några kanske till och
med med övertoner - välklingande, eggande, spirituellt.
Men vad är det för språk som rinner ut?
Hur välutbildade är vi egentligen? Hur
stort ansvar känner vi? Reklamspråket är
ju en del, en ganska stor del, av den textmiljö vi lever i. Lika litet som vi kan tolerera att utomhusreklamen får skräpa ned
utornhusmiljön, lika litet har reklamspråket rätt att skräpa ned textmiljön. Man
måste kunna ställa krav på reklamtexten,
på dess språkbehandling, som endast indirekt har med reklamens syfte att göra, och
som kanske är helt ointressanta för uppdragsgivaren. Men nog inte borde vara det
- en välskriven text är alltid mera funktionell än en illa skriven text. Språklig slapphet och dålig grammatik är dåliga konkurrensmedel.

Jag har också bläddrat i ABCD:s vackra
årsbok, där samtliga Äggvinnare presenteras för att försöka få en uppfattning om
hur språket kan ha påverkat bedömningen. Gemensamt för alla de äggvinnande
alstren är att de ser trevliga ut. Kan det
vara huvudkriteriet? 1 fråga om Platinaägget till herrar Hall och Cederqvist, kan
man väl utgå ifrån att halva ägget avser
copyn. Icke ett ord därom dock i juryns
motivering. Det sägs över huvud taget
knappast något om att språket tillhör
reklamens uttrycksmedel. Med ett par undantag. 1 producentvarujuryns motivering
sägs i förbigående om en annons för luftfilter: "Bra skriven." Och konsumentjuryns uttalande slutar så här: "Allmänt
konstaterade juryn, att den grafiska standarden undantagslöst ligger våningen
ovanför det textmässiga. - Fenomenet är
alarmerande. Varifrån ska vi få fler kompetenta skrivare? Och vad händer om vi
inte får tag i några?"

För att få en uppfattning om hur de som
har ansvaret för de nya reklammannaämnenas utbildning ser på språket, och särskilt då reklamspråket, ringde jag upp
Evert Medbo på IHR, en förkortning som
står för Institutet för Högre Reklamutbildning. Trodde jag, tills jag slog upp telefonnumret. IHR betyder numera - sedan 20
år faktiskt - Institutet för Högre Kommunikations- och Reklamutbildning. Säkert
har många sammanträden och djuplodande diskussioner föregått detta namnbyte.

Ja, vad händer om vi inte får tag i fler
kompetenta skrivare - och varifrån ska vi
få dem? Språket har vi till skänks tycker
många välutbildade reklam- och marknadsmänniskor. Vi fick det i skolan, vi är
intelligenta, kunniga och målmedvetna

Evert Medbo berättade att man på IHR
visserligen inte utbildade några copywriters, men att man sysslar ganska mycket
med språkfrågor. Man har 40 timmar
språk och semantik och 25-30 timmar
journalistik på schemat. Man har en sär-
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skild språkkonsult som både tjänstgör
som rådgivare åt eleverna och granskar
deras skriverier från språklig synpunkt.
Man har också samarbete med Stockholms universitet och har i det sammanhanget ett forskningsanslag, som avser det
ekonomiska språket i verksamhetsrapporter och sånt. Här pågår också en hel del
studentjobb. En elevgrupp har på uppdrag
av Volvo gjort en handledning i konsten
att läsa och förstå årsredovisningar, ekonomiska rapporter m.m. En annan har utformat en verksamhetsberättelse för Utvecklingsfonden i Stockholms län, och
uppdraget har då speciellt varit inriktat på
att ge berättelsen en god språklig form och
framför allt att göra den läsbar.
Någon speciell copywriterutbildning har
man som sagt inte. Det går aldrig att lära
folk skriva menar man. Att föreläsa om
språk är totalt meningslöst. Eleverna måste jobba själva, även med språket, och sen
få kritik och analys av handledare.
Ja, sånt är läget. Nog finns det plats för
bättre kontakter mellan reklamfolk och
språkvårdare. Vi måste börja intressera
oss för reklamspråket igen och inte bara
se det med AD-ögon, som en grå rektangel

Malm
Holmquist

eller ett stycke grafiskt elegant latinsk
prosa. Textens betydelse är för närvarande underskattad, förefaller det mig. Layoutmän och annonsörer är eniga i sitt omdöme - Stryk ner texten, det är ändå ingen
som läser den! Och de har kanske rätt,
men i så fall beror det på att den inte är
värd att läsa. Vem läser frivilligt dålig
text? Och ska reklamtext bli läst, så måste
det bli frivilligt. Ogilvy kritiserades ibland
för långa rubriker och långa texter. Han
svarade, att så länge texten är intressant
och läsvärd, så är den inte för lång. Och
han var som bekant mycket framgångsrik
med sina långa rubriker och långa texter.
Jag tror att det är ni språkvårdare som
måste ta initiativet. Bjud in byråerna till
seminarier och kurser. Erbjud er att ställa
upp i internutbildning. Ta kontakt med
ABCD och med alla skolor som utbildar
reklamfolk. Tillsätt en arbetsgrupp med
representanter för båda lägren och låt den
komma med förslag till ett språkvårdande
samarbete. Bevaka reklamen i alla media,
analysera och gå till attack. Kanske skulle
vi behöva en SO här i landet, en SpråkOmbudsman med rätt och skyldighet att
ingripa, när språket missbrukas och misshandlas.

Konsumenten och reklamspråket
Malin Holmquist är anställd på Konsumentverket som chefredaktör för tidskriften Råd & Rön.

Visst behöver vi varandra, språkvårdare, ligt tal kallar hushållsassistent. Assimarknadsförare och konsumentjournalis- stenten lanserades av Electrolux. Electroter. Den ömsesidiga hjälpen behover vi lux har i olika sammanhang påpekat att
inte minst när det gäller att finna benäm- assistent får bara maskiner som är tillverningar på alla de nya varor som kommer in kade av Electrolux kallas. Därför beslöt
Konsumentverket eller Konsumentinstii landet.
tutet som det då hette att kalla apparaten
Jag vill ge ett exempel: Det finns något för matberedningsmaskin. En otymplig,
i köket som nästan alla svenskar i dag- klumpig benämning som numera bara an19

vänds av ett fåtal professionella konsumenttyckare. Nu har jag sett att reklammännen funnit ett nytt ord för apparaten.
De kallar den helt enkelt köksmaskin. Genialt. Men det kom många år för sent. Nu
existerar tre begrepp vid sidan om varandra.
Historien är inte slut där. Nu är en ny typ
av matberedningsmaskiner, eller köksmaskiner, på väg in på marknaden. De kan
inte lika mycket konster som de traditionella köksmaskinerna. Deras styrka är att
strimla och hacka. Enligt reklamen ska
det vara "det nya franska köket" som
inspirerat tillverkarna att ta fram produkten.
De här ofullkomliga köksmaskinerna kallas nu food processors. Jag anser det
vansinnigt att lansera en ny produkt under
ett sådant namn. 1 tidningen Råd och Rön
vill vi undvika ordetfoodprocessor när vi
skriver om små köksmaskiner. Men vi vågar inte ensamma hitta på ett nytt namn.
Det gäller att man även i marknadsföringen kallar dem för samma sak. Annars blir det bara ett töntigt byråkratiskt
ord.
Men jag har inte heller funnit något intresse hos säljarna av produkten att hitta på
ett bättre svenskt ord. Är det bara lättja eller ligger det något annat bakom?
På Konsumentverket har vi ofta problem
med språkfrågor, inte bara när det kommer
in nya produkter på marknaden utan framför allt när man ska göra bedömningar enligt marknadsföringslagen.
Jag vill betona att jag varken är jurist,
språkman eller reklamman utan ser mig
som konsument av reklamspråket. En
medveten konsument och som sådan en
kritisk konsument. Vad jag finner är att
språket används för att förföra mig så att
jag inte tänker så mycket på hur varan
fungerar, kostar eller ser ut.
Just i dagarna är två ärenden aktuella där
just språkliga bedömningar gjorts. Det ena
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ärendet gäller en annons för öl. Det har
nyligen lämnats till marknadsdomstolen.
Det andra ärendet gäller en cigarettannons, där talan i marknadsdomstolen förbereds. Förhandlingar ska hållas i nästa
vecka.
Just beträffande sprit och tobak gäller särskilt stränga regler. Man ska enligt riktlinjerna iaktta speciell måttfullhet vid marknadsföringen.
1 ölannonsen, från Pripps, står det: "Sätt
lite guldkant på tillvaron". Ölreklam som
framhäver ölets roll i en ny livsstil, den så
kallade flumromantiken, betraktades som
särskilt förkastlig när riktlinjerna arbetades fram. Vi anser att formuleringen i annonsen förhärligar ölet och alkoholen.
Den är därför otillbörlig. Pripps å sin sida
hävdar att formuleringen syftar på etiketten - som har gulddekor. Marknadsdomstolen får avgöra hur uttrycket ska tolkas.
Det andra aktuella fallet gäller Philip Morris cigarretter. 1 riktlinjerna står det oklart
att endast "enstaka förpackningar" får förekomma. Hur många paket är det?
Under de snart tio år som marknadsföringslagen funnits har KO och Konsumentverket ofta tvingats att definiera ord,
ibland tillsammans med Språknämnden.
Vad innebär en utförsäljning. Vad är
egentligen en prisbomb? Och hur kan
olika pristermer förklaras, extrapris exempelvis. Det här är väldigt svåra områden som språkvetare, marknadsförare och
vi på Konsumentverket borde diskutera
mer ingående så att det blir ett enhetligt
språkbruk. Allt för att konsumenten ska
känna sig tryggare.
Självklart har marknadsföringen blivit
mycket bättre under de tio år som marknadsföringslagen funnits. De värsta osanningarna har försvunnit. Vad man nu kan
se är att språket på många ställen blivit
grumligare - för att man inte vågar påstå
något som man inte riktigt vet om det är
sant?

Ett sådant exempel är hämtat från en resebyråkatalog. De skriver så här: "Det är
mycket troligt att vi har branschens absolut duktigaste färdledare". Det är en formulering som konsumenter reagerat negativt på och anmält. Har man eller har man
inte de duktigaste reseledarna?
Jag har tyckt mig märka att reklamen på
senare tid i stället för att bli mer informativ, som jag önskar, blivit allt mer utslätad.
Reklam som inte säger någonting. Det vore tråkigt om det indirekt är marknadsföringslagen som bidragit till den utvecklingen. 1 rädsla för att säga något som inte
är helt bevisbart väljer man att uttrycka
sig i helt menlösa fraser.
Man spelar med ord som skönt, fräscht,
dröm. Jag har en god vän i reklambranschen somjobbar med så kallade lättrörliga
konsumtionsvaror. Han klagade sin nöd
för mig. Jag minns inte om det gälle deodorant eller tuggummi. Men han ville ha
en variation på ordet fräsch. Själva ordet
hade blivit ofräscht. Ett annat exempel på
slitna klichéer är frasen "Coca-cola gör
livet skönt".
Det är den typen av reklam som lagen i
dag kan göra mycket lite åt. Men man har
nyligen i riksdagen motionerat om att suggestiv reklam bör ses över. Egentligen är
den reklamen kanske ännu farligare än
ovederhäftig reklam.
Den säljer ofta en hel livsstil, till ungdomar. En tidning som idag vänder sig direkt
till ungdomar är Vecko-Revyn. 1 reklamen
för den tidningen står det: "Men framför
allt finns den unga tonen, skapad av unga
människor som lever med i den tid och
stämning som unga tjejer och killar i Sverige känner idag."
Råd och Rön är en tidning som vill vara en
motvikt till den sortens reklam. Det som
är så allvarligt med ungdomens kommersialisering är att man intalar ungdomar att
deras liv och behov är annorlunda mot de

vuxnas. 1 exempelvis ungdomsarbete som
på Hasselakollektivet arbetar man hårt
med att bryta det livsmönster som de unga
fått lära sig bland annat genom reklamen
som riktats till den. Föraktet för vuxenvärlden.
Genom marknadsföringslagen kan man
också tvinga fram mer informativ reklam.
Hittills har dock den paragrafen inte spelat så stor roll. Varför kan man kanske
fråga de marknadsföringsmänniskor som
finns i salongen. Ligger det inte i säljandets idé att vara ärlig?
Ibland ser dock annonserna ut som om de
är mycket informativa. Man kan exempelvis se på broschyrer och annonser för stereoanläggningar. De är späckade med faktauttryck. Rekordet tog Technics för några år sedan. När vi lät en ljudtekniker
granska markriadsföringen visade det sig
att faktauttrycken egentligen bara var en
dekoration. Även andra skivspelare, förstärkare och högtalare var utrustade med
samma finesser som såg så imponerande
ut på papperet. Ja, det visade sig till och
med att apparaterna inte fungerade utan
vissa detaljer. Det var inte produktfakta det var utsmyckningar.
Då känner jag mig lurad som konsument.
Jag har fått lägga ner tid och arbete på
nonsens.
Även reseannonser och resebroschyrer är
till synes informativa. Men läser man dem
för att få fakta blir man besviken. Vad
säger mig "Med i särklass Sveriges bredaste reseprogram" eller i samma annons
"Ingen kan Florida bättre". Jag kan inte
förstå hur resebyråerna och deras annonsbyråer vågar fortsätta med den här typen
av vag information. Svensken känner sig
ofta bedragen på sin sällskapsresa - kanske på grund av dålig information när resan köptes - och klagar till Allmänna
reklamationsnämnden. Ett företag med
många reklamationer tappar snart sitt goda namn och rykte. Det hände exempelvis
21

det företag som förra året hade flest reklamationer i resebranschen, Scandtour.
Reklamationerna i sin tur berodde till
övervägande delen på en ovederhäftig
marknadsföring. Scandtour finns inte
längre. Jag tror det lönar sig med ärlighet
och informativ reklam.
Det är där jag vill knyta an till temat idag hur ska vi knyta kontakter mellan olika
grupper i samhället som sysslar med språket i reklamen.

Hans Karigren

Råd och Rön försöker ge produktinformation - det gör reklamen också. Tråkigt nog
tror jag inte att vi lyckas särskilt bra någon
av oss. Marknadsförarna presenterar inte
fakta utan att linda in informationen i andra luddiga budskap. Och vi på Råd och
Rön lyckas inte tala till konsumenterna på
ett lika effektivt sätt som marknadsförarna.
Det är därför det är så viktigt med informativ reklam, åtminstone om man vill
hjälpa konsumenter.

Är språknormerna lönsamma?
Denna artikel är en bearbetad och utvidgad version av det
föredrag som Hans Karlgren höll vid reklamspråkskonferensen. Hans Karigren är docent i allmän språkvetenskap vid
Stockholms universitet och ledare för Forskningsstiftelsen
KVAL. Han har arbetat bland annat med översättning och
redigering av kommersiella texter och med fackterminologi.

Reklamfolk kritiseras ofta för att de inte
iakttar gängse normer för god svenska.
Denna beskyllning kan inte helt bestridas.
Men gör det då så mycket? Eller är det
rent av bra? När skall man försöka värdera bra och dåligt språk i pengar om inte
när man talar om reklamspråk? Låt mig
därför bidra till diskussionen om reklamspråket med några krassa synpunkter.
Nu brukar visserligen språkmän inte tilltros ekonomisk omdömesförmåga. Det är
reklamskrivarna som antas stå för nyttosynpunkterna medan språkvårdare utan
ekonomiskt ansvar hävdar kraven på kulturfernissa. Visst är språkriktighet angelägen i och för sig, och för skams skull ägnar
man den sidan av saken viss uppmärksamhet så länge det inte hindrar det väsentliga: att åstadkomma en verkningsfull
text - detta är en inställning man ofta mö22

ter, liksom man också ofta möter krav på
uttryckliga regler i en utsträckning som
språkmännen inte är villiga att tillhandahålla. (De språkligt mycket medvetna reklammän som hörsammat kallelsen till reklamspråkskonferensen hörde övervägande till dem som hyste den senare inställningen. De som bäst behövt lyssna till
språkmännens kritiska kommentarer lyste
med sin frånvaro. Förmåga till självkritik
är nu en gång orättvist fördelad här på
jorden, så att de som bäst behöver den har
förunnats minst därav.)
Låt mig ändå försöka att resonera om
reklamspråkets språkriktighet från ekonomiska utgångspunkter. Jag vill nämligen
ifrågasätta hela uppfattningen av språkriktighet som ett moraliserande eller estetiserande som man bedriver med dåligt ekonomiskt samvete. Jag vill ställa frågan så

här: Är det ekonomiskt lönsamt att i reklamtexter iaktta de många skrivna och
oskrivna normerna för korrekt svenskt
språk?
Jag måste skynda mig att påpeka att en
text som iakttar alla de normer som man
kan ställa upp, eller skulle kunna ställa
upp, för en riktig språkform ändå kan vara
kapitalt misslyckad; vad hjälper det om en
text är i någon grammatikalisk mening felfri om den är svårtillgänglig, oklar eller
ointressant för dem den vänder sig till!
Språkreglerna handlar ju mest om detaljer: stavning och ordböjning, ordval och
ordbildning, på sin höjd meningsbyggnad.
Det står bedrövligt litet i grammatiker och
lexikon om hur man skall få fason på texten i stort. Jag har full förståelse för de
praktiker - det är inte bara reklamfoik! som tycker professionella språkvetare
sysslar med petitesser och inte ser skogen
för bara trän. Mitt enda svar är att man
gör så gott man kan. Och den allra senaste tidens språkforskning har faktiskt gjort
intressanta nya försök att skriva 'grammatiker' för litet längre textavsnitt än en mening, med andra ord att ge regler för en
bra 'disposition' som det hette vid uppsatsskrivning förr i världen. Men på det
hela taget måste erkännas att ingen kan ge
recept 'ens' på hur man skriver sammanhängande och begripligt.
De här detaljerna då, som språkmännen
kan uttala sig om och några av dem gör så

mycket väsen av, är det någonting att bråka om? Lönar det sig att tänka på dem
eller hämmar de bara de stora andarnas
flykt?
Låt oss skilja på slarv och avsiktliga
normbrott.

Ovårdat språk
De mest nonchalanta skrivarna brukar
hävda att språkfel inte spelar någon roll
för vettigt folk annat än när de direkt ger
upphov till missförstånd. Och bortsett

från enstaka olycksaliga felstavningar och
syftningsfel skall det mycket otur till, säger de, för att språkfel skall leda läsaren
vill. Detta är rätt. En något så när samarbetsvillig läsare förstår felkväden visa.
Vem kan missförstå vad som menas med
celectiv recklam? Eller barbariska konstruktioner med inte .. varken .. eller?
Och när lät ni senast lura er av ett kommatecken på drift (om det nu inte var ett
decimalkomma förstås)?
Men detta försvar för slarv och okunnighet om konventionerna håller inte. Blir
avvikelserna många från vad läsaren väntar sig händer en av två saker:
Läsaren lägger texten ifrån sig. Detta
innebär i en reklamsituation en risk, mera
påtaglig än eljest, för ekonomisk förlust
för den som distribuerat texten, ofta också
för den tilltänkte läsaren som blir sämre
informerad än han eljest behövt bli.
Läsaren tyder texten till priset av irritation och extra ansträngning.
Dessa risker skall vägas mot kostnaden att
fila på texten. Som alla som prövat vet är
det mycket arbete kvar när texten är något så när klar och korrekturläsningen är
gjord till 90%. Restlöst kan man inte eliminera felen. Noggrannhet kostar pengar,
mycket pengar. Var gränsen för lönsam
noggrannhet går måste bedömas från fall
till fall.
Det är en ekonomisk avvägning som är
svår och bara undantagsvis kan vila på
sifferunderlag. Den är dock inte värre än
många andra ekonomiska bedömningar,
t.ex. bedömningen om det i en viss situation alls är värt att göra reklam. Typiskt är
att man vet något så när vad det kostar men
bara kan gissa på chanserna att få gehör.
Kostnaderna enligt b) innebär samhällsekonomiskt att arbete flyttas från avsändaren till mottagaren. Skrivaren har gjort det
bekvämt för sig på mottagarens bekostnad
(och det är bl.a. därför att denne mer eller
mindre klart inser detta som han blir irri23

terad). Även den mest bagatellartade avvikelse tar någon millisekund av läsarens
tid och distraherar honom från det som
borde vara huvudsaken. Kände vi skrivarens och läsarnas timkostnad, skulle vi
kunna räkna ut ett optinium av noggrannhet - bortsett alltså från sådana irrationella faktorer som författarens otålighet och
läsarens ackumulerade ilska. 1 några fall det har då inte gällt reklam utan tekniska
rapporter författade och låsta av personer
anställda hos samma arbetsgivare - har
man faktiskt kunnat göra numeriska skattningar av skrivkostnad och läskostnad.
Varje gång visar skattningarna att författarens tålamod tagit slut fortare än vad
som varit ekonomiskt befogat. Detta vållar merkostnader totalt. Det skulle ha lönat sig att lägga ner någon hundralapp
eller tusenlapp mera per sida än man gjort.
Samhällsekonomiskt torde nog övervältring av arbete från en skrivande till ett
stort antal läsande ytterst sällan gå med
vinst. Typiskt för reklam är ju emellertid
att sändare och mottagare inte tillhör samma organisation och att det är av sändaren
ensam som får betala kom munikationen (i
första omgången). Den som skriver slarvig
reklamtext överför alltså kostnader från
sig själv till andra, i den mån kundkretsen
framhärdar med att läsa. Även om kunderna läser och lider, är nog detta sällan
god affär: på ett eller annat sätt tar motparten tillbaka den förlust han påtvingats
genom att behöva slita med ovårdade texter. Men verkan är indirekt och har lömskt
lång inkubationstid. Reklammakaren förlorar i anseende, den tilltänkta kunden blir
irriterad osv.
Den svåra avvägningen mellan konsument- och producentkostnad är inte någonting unikt just för reklamtext. Samma
diskussion förs när det gäller all nyttotext.
Gemensamt för alla områden är att det är
svårt att övertyga beslutsfattarna om att
text skall få kosta så mycket att framställa. Mitt intryck är dock att läget därvidlag
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är bättre inom reklambranschen än nära
nog något annat område, lagtext möjligen
undantagen. Reklammän har haft lättare
än andra att visa att dålig text är olönsam
(eller annorlunda uttryckt varit framgång srikare i att ta bra betalt för gott arbete). 1 rak motsats till vad som ibland hävdas av reklamens kritiker skulle jag vilja
hålla före att reklamens språk är osedvanligt litet slarvigt och särdeles väl iakttar de
språkliga normerna (så som reklammakarna har uppfattat dessa). Det finns säkert i
dag färre stavfel i annonser än i genomsnittliga doktorsavhandlingar. Reklamtext
är vad språkdräkten beträffar ovanligt väl
genomtänkt text.

Avvikelser från språknormerna
1 språkets värld liksom eljest gäller att
normer inte nödvändigtvis är till för att
följas. Ibland kan välberäknade små regelbrott ge en pikant effekt. Viktigare än sådana små trick på gränsen till det förbjudna är de normbrott som begås för att ändra
på normerna. Språket befinner sig hela
tiden under ombyggnad: man bryter mot
det som hittills gällt och skapar därmed
någonting nytt.
Reklamskribenter känner sig ofta som radikala nyskapare som bryter nya banor.
När språkvårdare av skiftande kulörer då
angriper dem för språklig disciplinlöshet
känner de sig missförstådda. De saknar
inte alls respekt för disciplinkravet i sig
(jfr ovan) men är stolta över att ha sprängt
gränserna. Få yrkesgrupper är så förvissade om uppfinningshöjden i sin egen verksamhet. (Ett polemiskt inlägg mot reklamskatten hade, betecknande nog, titeln
'Skatt på idéer', som om reklamen stod för
den mest idéintensiva fasen i en varas
gång från uppfinnare till konsument.)
Samtidigt är underligt nog språkmän av
facket ibland irriterade över att reklammän är så urbota konservativa och aldrig
vågar sig på djärva tag.

för sig välbyggda och välmotiverade ord
som 'växelbruk' snart kommer att flagna
av om de får lite spridning. En annan är
att reklammannen inte alltid har tid eller
Det konservativa reklamspråket förmåga att för sig själv bena ut vad som
Låt mig som exempel ta valet av en fack- är det väsentliga i nya fraser som han får
term inom datorområdet. Vid tillfället i utrikes ifrån. Står det 'time sharing' i den
fråga lanserades datorer med vad som på amerikanska beskrivningen är 'timeshaengelska kallades timesharing. Skulle ring' eller 'TS' näraliggande; för att ens
denna epokgörande nyhet på svenska kal- förstå poängen med ett mera förutsättlas 'timesharing' eller 'tidsdelning'. En ningslöst förslag som i detta fall 'växelbruk' måste man tänka ett varv: varför
djärv reklamman försökte med 'TS'.
1 en sådan situation tycker språkmannen blanda in jordbruket när inte amerikanarna gör det. Ytterligare en orsak till motatt det är lekmannen som stirrar sig blind
stånd
mot vad språkmannen uppfattar
på orden. Vad ville man ha sagt med tersom
konstruktiva
förslag som bygger på
men?
associationer som finns upparbetade i vårt
Det förhåller sig med datorer och delsyseget språk är att många reklammän med
tem i dem så, att flera utnyttjare kan samen besserwissergest avvisar råd från
sas om dem på i princip två sätt: antingen
språkfolk. Det är just språklig påhittighet
genom att bruka dem samtidigt, som när
man tycker sig vara bra på.
man samåker till jobbet, eller också genom att man turas om, som när några de- Allt sådant är dock undantag. De flesta
duktiga reklammän håller med om att ord
lar på en fjällstuga. Det nya var nu en
teknik som möjliggjorde att man inne i som 'timesharing' är dåliga som svenska
datorn automatiskt kunde turas om många ord, att 'TS' är allt annat än självförklarande och att 'tidsdelning' är litet trist.
gånger i sekunden.
Men det finns rationella skäl att inte hopSjälv föreslog jag 'växelbruk'. Det ordet
pa på mera vilda förslag. Reklamen vill
underströk, det höll alla med om, det ka- inte gå i bräschen för språklig nydaning.
rakteristiska, men vållade högljudda pro- Reklammannen har i typfallet ansvar för
tester: 'växelbruk' betydde ju redan nå- en viss text eller en enda kampanj. 'Växelgot. Och inte var den nya tekniken att
bruk' må vara bättre i längden, men just
handskas med mikrosekunder detsamma
när texten skall skrivas fyller de tristare
som lantmannens omställningar år från år.
lösningarna som 'tidsdelning' bättre sin
Nej inte är det detsamma. Självfallet måsuppgift. Texten skall inte väcka uppmärkte man avvika från existerande språkbruk
samhet annat än genom det som är cenom man skall införa kompakta benämtralt för reklambudskapet. Extrapoänger,
ningar för nya begrepp. - Det blev tidsdel- aldrig så lyckade, distraherar lika väl som
ning. Det är den - i stort sett efterlevda - stavfel. Eller i ekonomiska termer: introrekommendation som småningom gavs av
duktionen av nya facktermer är en investermkommittén på området (som jag själv tering i hela branschens eller hela natiotillhör). Man får vara glad att det inte blev
nens intresse. Reklammanens uppdrag är
timeskärning.
att arbeta i en klients intresse i ett visst
ögonblick.
Denna rädsla för det oprövade kan ha flera orsaker. En är reklammannens fantasi- Språkmännen kan därför inte hjälpa
löshet. Han har ofta svårt att tro på språk- reklammännen med annat än förnumstiga
mannens prognos att det löjliga hos i och råd eller efterhandskritik. Det vore viktigt

Hur ligger det då till? Är reklamspråket
mera otyglat eller mera konventionellt än
som vore ekonomiskt önskvärt?
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att få i gång terminologkommittéer som
arbetade med nyheten medan den är ny
och gav rekommendationer innan reklammännen satte sig till att skriva. Språk'experterna' måste ställa upp som strykpojkar.

Onödiga innovationer
Men alla nyskapelser är inte välkomna. Är
då innovationer inte alltid bra?
Återigen tror jag man måste fästa uppmärksamheten vid att språklig kommunikation inte bara är ett spel mellan två parter, en avsändare och en mottagare. Det
låter litet för idylliskt ibland när reklamfolk talar om 'kommunikation' - som om
inga konflikter funnes och det bara gällde
för de två kommunicerande att med minsta total möda förstå varann. Men den
nyss diskuterade avvägningen mellan
textproducentens och textkonsumentens
intressen är inte hela problemet.

Vi löser inga konflikter genom att dölja att
det finns flera parter som ibland har olika
intressen. Låt mig återigen illustrera med
ett exempel som rör val av facktermer.
Låt oss tänka oss en bransch som handlar med kinedetiska apparater. När apparaterna blivit fina nog får de ett alldeles eget namn och benämns 'kinedetorer'.
Kinedetorerna utvecklas och blir mera
lättskötta. Detta kallas på reklamspråk
att de blir 'automatiska', sedermera
'helautomatiska'. En leverantör finner
så att just hans helautomatik står i en
klass för sig och han erbjuder därefter
inte längre kinedetorer utan (världens
bästa och till en början enda) 'kinedemater'.

Det finns nämligen en tredje part. Språkgemenskapen som helhet. De som senare
skall använda språket sådant det blev genom påverkan av kommunikationen i dag.
Och de som senare skall lära sig det kanske nyckfullt utvecklade systemet av termer och betydelser. Språket förändras inte genom kommittébeslut utan genom att
brukas. Normbrott på gott och ont skapar
nya normer. Innovationer är inte nödvändigtvis förbättringar.

Hans konkurrenter vill inte heller fortsätta att sälja kinedetorer - det låter
litet arbetsamt med sådana - och för att
framhäva skillnaden gentemot kinedematerna, som bygger på gammaldags
pneumatik, kallar de sina elektroniskt
styrda apparater för kinedetroner. Nästa generation från samma leverantör
har försetts med ett selenelement och
döpts om till 'selenetroner'. En annan
konstruktör når fina resultat genom att
förse de elektroniska kinedetorerna
med en oscillator i en avgörande funktion och kallar den sortens apparat för
oscillotron. Sedermera utvecklas oscillotronerna och får kristallstyrning, den
revolutionerande s. k. CO-tekniken
(kristall börjar nämligen med c på
engelska och förkortningsorden i den
amerikanska 'manualen' översätter
man inte; översättaren trodde för övrigt
att det fanns kolos inuti.)

Den moraliserande tonen i en del språkvårdsdebatt är därför inte helt obefogad.
Det finns en intressemotsättning mellan
kommunikanternas behov vid ett visst tillfälle och språkgemenskapens behov av
stabilitet. Ny- och omlärning är en kostnad för gruppen, och denna skall vägas
mot kravet på effektivitet vid det enskilda
tillfället. Det är oärligt att framställa de
bästa språkvårdarrekommendationerna
som om de nödvändigtvis också vore bästa råd till den aktuella skribenten.

Och så står branschen efter några år där
med tre grunkor att välja på, kinedemater, selenetroner och CO-aggregat. 1
grund och botten har funktionen inte
ändrats sedan de gamla 'manuella' kinedetorernas tid, men leverantörerna
har följt med sin tid och moderniserat
utförandet. Elektroniska är de allihop,
och pneumatiken är längesedan bortglömd. Kristaller visar sig inte behövas,
oscillatorer är en självklarhet (som ingår som en detalj i ett chip för tjugo
kronor) och selenelement finns numera
kvar endast hos de prisbilliga CO-aggregaten.
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Ungdomen som skall lära sig den nya
tekniken får veta att en kinedemat är
det exaktaste men också dyraste instrumentet, en selenetron är bärbar och ett
CO-aggregat ('CO unit', till vardags
'unit') representerar Iågprislinjen.
Exemplet är konstruerat men bygger på ett antal— faktiska fall som jag sett på nära
håll. Jag har inte överdrivit termernas förmåga att yngla av sig eller det kaotiska i
det vildvuxna termsystemet.
Vad exemplet vill illustrera är hur säljare
och köpare kan ha motstridiga intressen i
språket. Säljarna vill i varje skede betona
det nya hos sin produkt och ge den maxirnal relief i förhållande till vad som eljest
finns på marknaden. Köparna vill också
veta vad som är nytt men har ett starkare
behov av att se likheten med tidigare eller
alternativa produkter: detta är en kinedetor som särskiljer sig genom att ... Om
den inte längre kallas för kinedetor förlorar en del av deras tidigare kunskapsmassa i värde och de måste lära om. Den nya
egenskapen är för dem ofta mindre viktig,
ty för dem gäller valet inte bara mellan
olika leverantörer av kinedetorer utan
mellan kinedetorer och något helt annat. Och de nytillkommande i branschen, de
unga som skall lära fackjargongen, har ett
starkt intresse av att det inte finns för
många specialtermer för nästan samma
sak och att de termer som finns bildar ett
klart och lättlärt mönster. Varje nykomling får betala en extra inträdesbiljett genom att slå i sig allt detta. Att ha termer
där 'selen' anger bärbarhet är ett hån mot

ungdomen som har viss rätt att vara historielös.
Lägg märke till att det inte hjälper med
skarpare begreppsanalys. Det var ju sant
att varje ny term beledsagade en viktig teknisk förändring. (Det finns andra fall där
språklig fiffighet får maskera frånvaron av
tekniska uppfinningar men det är undantag och icke vad vi här avser.) Visst går
det att finna klara definitioner för selenetroner osv, så att de olika termerna täcker
väl avgränsade, olika begrepp. Men frågan är om vi vill ha termer för alla dessa
varianter, alltså om skillnaderna inte bara
är väl definierbara utan så stora att vi ids
byta term. Köparönskemålet är, kan man
säga, tvärtom att terminologin skall ha
mindre upplösningsförmåga. Man vill
ibland hellre justera föreställningen om en
gammal term, ev. i strid med hittills gängse definition, än belasta minnet med en
glosa till.
På liknande sätt finns det i andra situationer en faktisk intressemotsättning mellan
olika grupper. De organ inom vilka kompromisser träffas - terminologiorgan med
företrädare för alla berörda; helst inte
statliga förmyndare - bör därför få sådan
status att det anses fult att i oträngt mål
bryta mot deras anvisningar. Dvs, det bör
bli dålig PR om också möjligen effektiv
reklam att slita på språket.
Men då bör också språkvårdarna ha sagt
sitt innan reklamskribenten skrivit. Reklamens folk har samma rätt som andra att
icke bli dömda enligt retroaktivt verkande
regler.
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Alvar
Ellegård

Inflation
Betydelsen och det ibland vilseledande bruket av ordet inflation har under 1980 diskuterats inom Språkvårdsgruppen (se
s. 3 i detta nummer). Ett resultat av dessa diskussioner är
denna artikel av Alvar Ellegård, professor i engelska vid
Göteborgs universitet. Han är medlem av Språkvårdsgruppen
såsom representant för Tekniska nomenklaturcentralen, i
vars styrelse han också ingår. Artikeln har granskats ur nationalekonomisk synpunkt av professor Bo Södersten.

"Inflationen ökar snabbare och snabbare", läser vi i en tidning. "Inflationen är
nu 12 procent", läser vi i en annan. Vad
betyder det? Det är inte gott att veta, för
uttrycken är mångtydiga. Mångtydighet är
ett vanligt fenomen i språket, och inte enbart av ondo (fastän vad som är gott för
den ene kan vara ont för den andre). Men i
fråga om en så tekniskt laddad term som
inflation är skadan säkert större än nyttan.
Något måste göras, och det måste göras
snabbt. Ty det har gått inflation i ordet
inflation: Sture Alléns tidningsrnaterial
från 1965 innehåller 50 exempel på ordet
per miljon ord löpande text. Motsvarande
siffra för 1976 är 75. Nu är den säkert ännu
högre.

och i betydelsen process, hastighet. Denna dubbeltydighet återfinns för övrigt i
många andra rörelse- eller förändringsuttryck. Försämring och förbättring betecknar både processen och resultatet av
denna. Oftast leder denna dubbeltydighet
inte till några tolkningssvårigheter.

Ordet inflation betyder etymologiskt "inblåsning" och betecknar "allmän prishöjning", dvs, en höjning av det nominella priset på ett genomsnittligt urval varor
och tjänster. Ordet betecknar alltså en
förändring eller rörelse. Varje rörelse försiggår med en viss hastighet. Resultatet av
rörelsen är att en kropp (eller företeelse)
intar ett förändrat läge gentemot tidigare.
Själva rörelseprocessen kan man uttrycka
genom att ange lägesförändringen över tiden, dvs, hastigheten, den tillryggalagda
vägsträckan per tidsenhet. Resultatet kan
man uttrycka genom att ange den väg som
kroppen tillryggalagt från en utgångspunkt
till en slutpunkt.

Om man t.ex. skriver: "Inflationen, räknad från årsskiftet, var den sista februari
6%", så innebär detta rimligtvis att resultatet, den allmänna prisnivån, är 6% högre den sista februari än den 1januari. Hastigheten kan då sägas vara 6% per två
månader. Och om man skriver: "Inflationen har de senaste tre åren varit konstant
10% per år", så är det hastigheten som
explicit anges. Man kan då räkna ut att
resultatet (med ränta på ränta!) är en allmän prisnivå som ligger 33,1% över nivån
för tre år sedan.

1 allmänspråket finner man att ordet inflation används både i betydelsen resultat
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Om inflationen uttrycks i procent, vilket
är det vanliga, är det viktigt att det framgår på vilken storhet procenten räknas något som givetvis gäller för all procenträkning. För inflationen bör storheten
vara penningvärdets nivå vid en viss tidpunkt. Om denna tidpunkt anges lika väl
som slutpunkten, så kan både resultatet
och hastigheten räknas fram.

Men när de nödvändiga uppgifterna om
utgångspunkt och slutpunkt inte finns med
kan dubbeltydigheten hos ordet inflation
bli besvärande. Om man t.ex. den sista
juni skriver: "Inflationen är nu i juni

10%", så finns det åtminstone fyra inte
orimliga tolkningar. För det första kan
man mena att resultatet av prishöjningen
från årets början är en prisnivå 10% över
nivån den 1 januari. För det andra kan
man mena att resultatet i slutet av juni är
10% över nivån i början av månaden alltså en inflationstakt på 10% per månad.
För det tredje kan man mena att resultatet
i slutet av juni är en nivå 10% över nivån
för precis ett år sedan, alltså för juni föregående år. Slutligen kan man för detfjärde
mena att inflationstakten ijuni är sådan att
den omräknat för ett helt år skulle bli 10%
per år.
Det är, som matematiker brukar säga, lätt
att räkna ut att den första tolkningen innebär en inflationstakt på 21% per år, den
andra en inflationstakt på 214% per år,
den tredje, liksom den fjärde, en inflationstakt på 10% per år, men uträknade på
olika sätt.
Det tycks mig rimligt att lösa mångtydighetsproblemet genom att vi antingen alltid
anger vilket utgångsdatum och vilket slutdatum som vi avser, eller genom att vi
använder ordet inflationstakt, varvid hastigheten lämpligen uttrycks i procent per
tidsenhet, i regel år. För de tre första betydelserna av vår exempelmening skriver
vi då
"Inflationen är nu 10%, räknat från
årets början" eller: "Inflationstakten
än nu 21% per år".
"Inflationen är nu 10%, räknat från
månadens början" eller: "Inflationstakten är nu 214% per år".
"Inflationen är nu 4,9%, räknat från
årets början" eller: "Inflationstakten
är nu 10% per år".
Den fjärde betydelsen kan man nog avstå
ifrån att uttrycka i "allmänspråket": den
lämpar sig bättre i matematiska resonemang.
Ibland är det (tyvärr!) nödvändigt att ange
inflationens förändringar månad för månad. Då kan det vara lämpligt att använda

nivån den 1januari som utgångspunkt för
procenträkningen, räkna ut resultatet
månad för månad, och ange förändringarna i resultatet iprocentenheter. Om sålunda inflationen den sista januari ligger 3%
över årsskiftets nivå, den sista februari
5% över årsskiftesnivån, och den sista
mars 6% över, så kan man säga att inflationstakten i januari var 3 procentenheter
per månad, i februari 2 procentenheter,
och i mars 1 procentenhet per månad, allt
räknat med årsskiftesnivån som bas.
När inflationen är måttlig blir skillnaden
liten mellan inflationstakt angiven i procent räknat från månadens början, och angiven i procentenheter med årsskiftesnivån som bas. Men vid hög inflationstakt
blir skillnaden avsevärd. Om inflationen
är 10 procent per månad blir årsinflationen
214%. Men om den är 10procentenherer
per månad blir årsinflationen (naturligtvis)
120%.
Om vi i stället räknar med en mer "normal" svensk inflationstakt blir skillnaderna mindre. En procent per månad, räknad
på nivån vid varje månads början, blir en
inflationstakt på 12,7% per år, gentemot
12% per år med det andra angivningssättet.
Skall vi för vårt exempel här ovan, med
inflationen under januari, februari och
mars, säga att inflationen har "bara ökat
och ökat"? Inflationens resultat är naturligtvis en ständig ökning. Men injlationstakten, inflationen per tid senhet, har tvärtom minskat: från att ha varit 3 procentenheter per månad i januari blev den 2 procentenheter i februari och 1 procentenhet i
mars. Att det blir så är inte underligare än
att en bil kan minska farten utan att stanna: den rullar fortfarande framåt.

Sammanfattningsvis:
1. Ordet inflation är åtminstone dubbeltydigt: det betecknar både ett resultat och
en process.
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2. För att beteckna resultatet av inflationen bör ordet inflation användas. Om värdet preciseras, t.ex. genom en procentangivelse, bör det klart framgå vad som
är utgångspunkten och vilken tidsperiod
som avses.
Exempel:
"Inflationen sedan årsskiftet är nu i juni 6
procent".

seras bör måttsenheten anges. De vanliga
måtten bör vara "procent per år" och
"procentenheter per månad", båda räknade med nivån vid årsskiftet som bastal.
Exempel:
"Inflationstakten är nu 12 procent per
ar
"Inflationstakten är nu 1 procentenhet per
månad".

3. För att beteckna processen bör ordet Om man använder andra bastal eller andra
inflationstakt användas. Om värdet preci- beräkningssätt bör detta klart anges.

Bertil Molde

Sovjetmedborgare, sovjet,
sovjetare
Inom Nordiska språksekretariatet har representanter för
språknämnderna i Norden diskuterat möjligheten att ersätta
det långa och till typen ovanliga nationalitetsordet sovjetmedborgare med ett kortare och enklare ord. Framför allt har då
orden sovjet och sovjetare (danskt och norskt sovjeter) diskuterats. Svenska språknämnden har ännu inte tagit slutgiltig
ställning till frågan.

Språknämndema i Sverige, Norge, Danmark och Finland publicerade i boken
Nordiska språkfrågor 1959 och 1960 (nr 24
i språknämndens skriftserie) för första
gången en lista över statsnamn och nationalitetsord. Till statsnamnet Sovjetunionen anges där som svenskt nationalitetssubstantiv (sovjet)ryss och som adjektiv
(sovjet)rysk, sovjetsk eller sovjetisk. Härvid följde man nionde upplagan av SAOL
(1950), som har orden sovjetryss, sovjetrysk, sovjetsk och sovjetisk. För norskan
gavs substantiven sovjetborger och (sovjet)russer och adjektiven (sovjet)russisk
och sovjetisk, och för danskan (sovjet)russer, (sovjet)russisk och sovjetisk. 1 en
not anges att namnet Ryssland används
historiskt och om den europeiska delen.
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För inte så länge sedan användes ryss och
rysk allmänt som nationalitetsord inte bara till Ryssland utan också till Sovjetunionen. Ibland användes och används fortfarande också sovjetryss och sovjetrysk.
Bruket av ryss och rysk också om nutida
förhållanden är fortfarande utbrett, framför allt i talspråk men också i olika former
av skriftspråk. Detsamma gäller motsvarande ord i andra nordiska språk och
också i många icke-nordiska språk. Emellertid har man sedan länge funnit detta
bruk av ryss och rysk olämpligt, bl.a. med
tanke på de medborgare i Sovjetunionen
som inte är ryssar i trängre mening, dvs.
är invånare i egentliga Ryssland, Ryska
socialistiska federativa rådsrepubliken, en
av de 16 rådsrepubliker som tillsammans

bildar De socialistiska rådsrepublikernas
union eller Sovjetunionen. Särskilt starkt
har många balter reagerat mot att kallas
"ryssar".
Det har av alla språknämnderna i Norden
ansetts lämpligt att avråda från bruket av
ryss och rysk (och motsvarande ord) som
nationalitetsord till Sovjetunionen. En reviderad lista över statsnamn och nationalitetsord gavs ut av nämnderna i Språk i
Norden 1973 (nr 49 i språknämndens
skriftserie; också som särtryck). 1 den listan hade noten om Ryssland tagits bort.
Ryssland finns visserligen med som uppslagsord, men inom parentes och med
hänvisning till Sovjetunionen. Som
svenskt nationalitetsord gavs i denna nya
lista endast sovjetmedborare och sovjetisk
(den alternativa adjektivformen sovjetsk,
som också finns med i SAOL 1973 men
som alltid varit mindre vanlig änsovjetisk,
har alltså utgått). 1 denna lista från 1973
ges för danskan och norskan endast orden
sovjetborger och sovjetisk. Samma uppgifter om svenskan, danskan och norskan
står oförändrade kvar i den nya listan som
publicerades 1979 av språknämnderna och
som utgetts i ett separat häfte ("Statsnamn och nationalitetsord"; kan köpas direkt från Svenska språknämnden).
1 listan från 1973 rekommenderade alltså
språknämnden ordet sovjetmedborgare,
ett ord som f.ö. är bildat efter mönster av
motsvarande ord på ryska. Docent Ulrik
Eriksson på Svenska Akademiens
ordboksredaktion har haft vänligheten att
upplysa om material rörande detta och
andra i fortsättningen nämnda nationalitetssubstantiv i ordbokens samlingar i
Lund. Det äldsta hittills kända belägget på
sovjetmedborgare är från 1952 (ordet
finns inte i Östergrens Nusvensk ordbok,
där bandet i fråga är tryckt 1945). Ordet
togs in i SAOL 1973. Det kan nämnas att
ordet sovjetryss är belagt redan 1922.
Sovjetmedborgare

och norskans

är (liksom danskans
jfr också tys-

sovjetborger,

kans Sowjetbärger) till sin bildningstyp
helt unikt bland nationalitetssubstantiven.
Det finns alltså inget annat sådant ord med
slutleden -nedborgare. Nationalitetssubstantiv finns av många typer. De kan t.ex.
vara substantiverade adjektiv som svensk,
dansk, tysk. De kan vara ursprungliga
substantiv som finne, est, lett. De kan
vara avledningar av statsnamn som italienare, ungrare, österrikare, tunisier,

De kan vara bildningar som
Också andra typer
finns, men sovjetmedborgare står helt isolerat. Det ordet är dessutom långt och
ovigt, inte minst i tal. Allt detta gör att
ordet inte används särskilt mycket. Kanske det till och med kan vara så att det
långa och till typen ovanliga ordet sovjetmedborgare bidrar till att många föredrar
att säga ryss (eller sovjetryss) i stället.

amerikan.

norrman, fransman.

Inom Nordiska språksekretariatet har på
finlandssvenskt initiativ diskuterats möjligheten att skapa ett kortare och enklare
nationalitetssubstaritiv än sovjetmedborgare. Man har då diskuterat framför allt
sovjet (pi. sovjeter) och ett svenskt sovjetare med den danska och norska motsvarigheten sovjeter. (Svenska substantiv på
-are motsvaras av norska och danska på
-er.) Svenska språknämnden i Finland har
för sin del stannat för sovjetare. Norsk
språkråd har beslutat att sidostälia sovjeter och sovjetborger. Svenska språknämndens styrelse har diskuterat både
sovjet (pI. sovjeter) och sovjetare.
Ordet sovjet är ett lånord från ryskan som
har använts i svenskan sedan 1918 om vart
och ett av de olika råd (arbetarråd, soldatråd m.m.) som ingår i det rådssystem som
är basen för det sovjetiska statsskicket.
Ordet ingår i namnet Sovjetunionen och i
det stundom använda ordet sovjet republik
(numera ofta: rådsrepublik). Med stor
bokstav, Sovjet, är ordet en allmänt brukad kortform för Sovjetunionen - i svenskan liksom i flera andra språk. Sovjetunionens motsvarighet till vår riksdag he31

ter Högsta sovjet. 1 betydelsen "råd" är
sovjet vanligen realgenus (en sovjet, flera
sovjeter) ända sedan ordet först började
användas i svenskan. Ordet har dock
ibland också använts med neutralt genus
(säkerligen genom anslutning till råd). Av
redaktionen för SAOB bedöms neutralt
genus som mindre brukligt.
Ordet sovjet är också belagt i betydelsen
"sovjetmedborgare"; äldsta belägg 1960.
1 denna användning tycks ordet förekomma särskilt i pluralis. Sportreportrar i radio och tv och också i pressen använder
ibland pluralen sovjeter (när de inte talar
om ryssar!). Som nationalitetsord kan
sovjet betraktas som en bildning antingen
direkt till Sovjetunionen eller - och snarare - till adjektivet sovjetisk. Mönsterbildande kan då ha varit dels nationalitetsord
som baltisk:balt, lettisk:lett, turkisk:turk,
grekisk:grek, dels ordpar som atletisk:atlet, estetisk:estet, analfabetisk:analfabet.
Med hänsyn till svenskt ordbildningssystem är naturligtvis sovjet ett helt korrekt
bildat personbetecknande ord.
Huvudbetydelsen hos ordet sovjet är alltså "råd", och i den betydelsen är ordet
vanligt och nödvändigt i skildringar och
diskussioner av statsskick, förvaltning
m.m. i Sovjetunionen. Att använda ordet
sovjet också i betydelsen "sovjetmedborgare" kan medföra olägenheter, och det är
också därför språknämnderna i Danmark,
Norge och Finland inte vill rekommendera sovjet som nationalitetssubstantiv. Det
kan tänkas fall där det är oklart om sovjet(er) avser råd eller medborgare.
Det relativt nya ordet sovjetare (äldsta belägg i SAOB:s samlingar från 1969) kan
inte förväxlas med sovjet i betydelsen
"råd". Ordet är väl snarast bildat direkt
till det förkortade statsnamnet Sovjet,
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men det kan också uppfattas som en bildning till förleden i Sovjetunionen - skillnaden är liten och utan intresse. Ordet sovjetare är på sätt och vis ovanligt, därför att
det inte finns andra nationalitetsord på
-are som föregås av en tryckstark stavelse
-et. Flera andra sådana ord på -are har
emellertid också en för svenskans vidkommande ovanlig struktur, t.ex. bahrainare, schweizare, men detta är en naturlig följd av att främmande statsnamn ofta
inte har en ur svensk synpunkt normal
struktur.
Som nationalitetsord tillhör annars sovjetare en vanlig typ bland både äldre och
nyare svenska ord av samma slag. Utom
de nyss anförda kan nämnas t.ex. belgare,
italienare, österrikare, liechtensteinare,
fihippinare, pakistanare. Man kan också
jämföra med ord som finländare, jr/ändare, kanadensare m.fl. Det svenska sovjetare är också en formell motsvarighet till
norskans sovjeter (jfr norska nationalitetsord som sveitser, østerriker, itahiener).
Det finns ett behov av ett enklare och till
bildningssättet mera normalt svenskt ord
än sovj'tmedborgare. Som tidigare antytts är det viktigt att få fram ett sådant
ord om man skall hindra att ordet ryss
används på ett olämpligt sätt. Det finns då
egentligen bara två tänkbara alternativ,
de som här har diskuterats, nämligen sovjet och sovjetare. Naturligtvis kan ettdera
av dessa ord rekommenderas som enda
nationalitetssubstantiv, men man kan
också tänka sig att det valda ordet sidoställs med det tidigare använda sovjetmedborgare.
Svenska språknämndens styrelse kommer
våren 1981 att ta ställning till frågan om en
eventuell ändrad rekommendation av nationalitetsord till Sovjetunionen.

