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Karl Vennberg Nya testamentet i nytt språkskick 
Författaren Karl Vennberg, medlem av Bibelkommissionens 

översättningsenhet för Nya testamentet, ger här sin syn på 
arbetet med 1981 års översättning. Artikeln är en bearbetning 

av det föredrag som Karl Vennberg höll vid Svenska språk-
nämndens årsmöte den 28 september 1981. 

Det är svårt att säga något mera bestämt 
om språk och stil i den nya översättningen 
av Nya testamentet utan att ge en, låt vara 
hastig, överblick över den svenska bibelö-
versättningens historia. Den framställs 
ofta som lång och komplicerad. Till det 
intrycket bidrar att den bibelkommission 
som Gustav III tillsatte 1773 avslutade sitt 
arbete först med 1917 års översättning och 
i varje fall måste ha satt rekord i svensk 
kommissionshistoria. Men internationellt 
sett är den svenska bibelöversättningens 
historia varken särskilt lång eller i sin hel-
het ärofull. 

Reformationsbibeln 1541 var en bragd. 
Den hittade sin form mitt i ett språkligt 
kaos. Den var djärv intill våghalsighet i att 
mata in det rika lågtyska språkstoff som 
hörde ihop med den dåtida stadsmiljön. 
Den lärde sig knapphet, klarhet och levan-
de rytmisering av Luther. Hade den varit 
lika samtida i ordböjning och ordfogning 
som i ordval, skulle vi haft åtminstone en i 
strängare mening klassisk bibel. Men lika 
fri som den var i ordvalet, lika ängsligt ofri 
var den i ordböjningen, och syntaxen blev 
stundtals mera tysk än svensk. För de iv-
rigast troende uppstod dessutom snart än-
nu ett frihetsproblem: att vara bunden av 
Luther kunde innebära att stå alltför fri i 
förhållande till grundtexten. 

Nog var det trots denna översättnings 
uppenbara förtjänster bra besynnerligt att 
den, visserligen i omtryck som Gustav II 
Adolfs bibel 1618 och Karl XII:s bibel 
1703, kunde hålla sig kvar som kyrkobibel 
ända fram till 1917. Den förblev under mer 

än tre århundraden vår kyrkas moders-
mål, som Johan Olov Wallin uttryckte det 
när han i tal och skrift fällde 1816 års 
provöversättning: "ovanskligt, emedan 
det ej mer går i handel och vandel bland 
tidens barn, och odödligt, just därför att 
det är dött." 

Längre bort från Luthers språk, framlyss-
nat i samtal med kvinnorna i köket och 
männen på torget, gick det knappast att 
komma. Och Luthers språk var hos oss 
det levande språk som de svenska refor-
matorerna en gång i tiden gav oss i hans 
efterföljd. 

Hur provinsiell den svenska bibelns histo-
ria är framgår inte minst tydligt vid en 
jämförelse med England. England fick sin 
klassiska bibel, den oöverträffade King 
James version, 1611. Den hade föregåtts 
av drygt femtio översättningar. Från inte 
mindre än fem av dessa har noterats inslag 
på mellan fyra och nitton procent. Den 
engelska traditionen är djup och stark. 
Det är det som har hållit en biblisk och 
liturgisk retorik levande på ett helt annat 
sätt än i Sverige. Med tiden kom den sven-
ska reformationsbibeln att representera 
ett intill barbari och komik föråldrat 
språk. Och hur skulle en bibel från en tid 
som knappt har lämnat en läsbar bok efter 
sig kunna jämföras med en bibel från Sha-
kespeares dagar? 

Och vad väntade man sig då av 1773 års 
kommision och 1780 års provöversätt-
ning? Kanske att bibeln med en gång skul-
le byta skepnad och uttrycka sig i civilise-
rade och abstrakta vändningar från 1700- 



talets bildade salonger. Det var en orimlig 
förväntan som frestade till förtunning och 
omskrivning. Och inte blev det stort bätt-
re när 1816 års provöversättning retirera-
de in i ett förvirrat blandspråk i sitt försök 
att återknyta till bibeitraditionen. Det 
finns rena skräckexempel att dra fram. Så 
här kan till exempel en passus i kärlekens 
lovsång il Kor 13 lyda: "Kärleken vänder 
aldrig åter, men vare sig antingen den pro-
fetiska gåvan, skall hon återvända; eller 
förmågan att tala främmande tungomål, 
skall hon upphöra; eller framställning av 
djupsinnig kunskap, skall hon avskaffas." 
En värre röra av ogenomskinlig syntax 
och otillständig parafras hittar man nog 
inte i första taget. 

Kritik och allmänhet tycks nu på de flesta 
håll ha tappat intresset för stilen: 1800-
talet blev i olika perioder de litterala över-
sättningarnas tid, från J. H. Thomanders 
översättning 1835 fram till P. P. Walden-
ströms mot seklets slut. Också män som 
Viktor Rydberg och Arthur Hazelius hade 
svårt att vinna gehör när de talade för 
svenska språkets rätt. 

Periodens hållbaraste resultat blev 1883 
års s.k. normalupplaga, enligt en stilkän-
nare som Carl Ivar Ståhle kännetecknad 
"av en kärv redbarhet, som glans- och 
flärdlöst låter innehållet tala för sig 
självt." Det finns medlemmar i den senas-
te bibelkommissionen som mer än en gång 
har gått tillbaka till den karaktäristiken 
och begrundat den. Man skulle nog kunna 
gå ett steg längre i beröm än Ståhle. Om 
inte det starka litterala trycket i tiden hade 
tvingat fram en åtminstone i paulusbreven 
lite väl kraftigt förgrekad bibel, skulle vi 
än en gång ha befunnit oss i närheten av 
en klassisk svensk bibel. 

1 stället gled bibelöversättandet in i den 
tegnérska perioden med ledig syntax, 
småord, utförlighet och abstraktion, men 
också med språklig snickarglädje och med 
illa dold förtjusning över gamla dekorativa  

ord. Det kan vara onödigt att dröja vid en 
text som alla känner till så väl. 

Kritiken blev, som alla också vet, tvåfal-
dig. Många menade att arvet från Karl 
XII:s bibel hade förskingrats. Frans G. 
Bengtsson och H. S. Nyberg är de mest 
kända kritikerna på den kanten. 

Andra tryckte mest på att denna bibel så 
gott som genast visade sig föråldrad och 
svårtillgänglig. Det lite konstlade, osca-
riskt uppskruvade bibelspråket, tämligen 
likartat i sinsemellan högst olika texter, 
vann inget riktigt gehör hos den bibellä-
sande allmänheten. Den estetiska sväv-
ningen ett stycke ovanför innehållet kän-
des på sina ställen besvärande. Föråldra-
de ord fortsatte att föråldras. Svenskan 
gick, också i sina högtidligaste ögonblick, 
helt andra vägar. Vad som främst hade 
förskingrats var det naknare och enklare 
språket från 1883 års normalupplaga. 

Med tiden blev kritiken av språkdräkten i 
1917 års bibel en angelägenhet för kyrko-
möten, riksdag och regering. Och 1963 
fick vi en bibelkommitté som 1968 var fär-
dig med en imponerande utredning om en 
nyöversättning av Nya testamentet, beho-
vet och principerna. Det är där bibelkom-
missionen har haft att hämta grundläggan-
de vägledning. 

Med oklart resultat trots den yppersta 
sakkunskap, det måste sägas. En inflytel-
serik kommittéledamot som Karl Ragnar 
Gierow, själv språkkonstnär av rang, av-
visar lätt hånfullt hela tanken på en språk-
utveckling och resonerar sig väl snarare 
tillbaka till Karl XII:s bibel än fram till en 
nyöversättning. "Hur blir ett ord ovan-
ligt?" frågar han i några summerande ra-
der. "Genom att man utesluter det. Hur 
blir det vanligt? Genom att man håller det 
i bruk." 

Carl Ivar Ståhle går varsammare fram, 
men menar ändå att man i onödan har 
vrakat gamla ord både i normalupplagan 
1883 och i 1917 års bibel. 
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Mot detta står den teologiska expertisen, 
inte minst kommitténs sekreterare Birger 
Olsson med sin fälterfarenhet från både 
kyrka och frikyrka. Han dras åt de moder-
naste översättningsteorier, där den gamla 
formella ekvivalensen ersätts av dyna-
misk ekvivalens. Ord- och formtrohet får 
vika för meningstrohet. 

Det är lärorikt att se hur lite också en 
utredning där så mycket intelligens, insikt 
och kunnighet finns samlade kan komma 
att betyda för det fortsatta arbetet. Bibel-
kommissionen vågade inte satsa ens på 
Gierows och Ståhles auktoritet. Den av-
stod från att agera språklig räddnings-
patrull och försöka rädda hotade ord som 
1917 års översättning hade misslyckats 
med att hålla vid liv. Låt vara att språket 
inte utvecklas utan kanske förfaller; men 
det förändras. Oversättare måste ta hän-
syn till verkligheten. Det hade inte hjälpt 
stort att Jesus i 290 år fick säga "Statt 
upp, piga" till Jairos dotter. Och man kom 
inte närmare det levande språket i 1816 
års NT, där man kasserade pigan utan att 
våga sig på flicka och i stället valde halv-
mesyren "Unga kvinna, statt upp!" 

Ända fram till 1883 heter det i Rom 2:22 
"stygges vid avgudabilderna" i stället för 
"avskyr de hedniska gudarna" eller något 
liknande. Ordet stygges hålls i bruk förgä-
ves i nära 400 år. Reformationsbibelns för-
maning till den arme tvivlaren Tomas: 
"Och var icke tvivelaktig utan trogen" 
ändras först 1816 till "och tvivla icke utan 
tro". 

De historiska spåren måste förskräcka. 
Men hur skulle då en nyöversättning ut-
formas? Det ska med en gång erkännas att 
inte heller mångfalden av utländska över-
sättningar ger någon entydig anvisning. 
Där skiftar teori och praktik från en struk-
turalistiskt motiverad frihet i parafrasens 
närhet till en traditionsbundenhet utan till-
lämplighet för Sveriges del. 

ordförrådet med en djärvhet som i refor-
mationsbibeln, på samma gång kärv, red-
bar och trogen som 1883 års normaluppla-
ga. Vad man i första hand måste se upp 
med var det artificiella enhetsspråket i 
1917 års bibel och stilistiska modeström-
ningar, eftergifter åt en tidsmiljö av den 
sort som skämde 1780 års bibel. Språket 
skulle vara sparsammare, renare och kon-
kretare, avstå från allt kattguld, all ut-
prångling av stilistiska skenvärden. Samti-
digt skulle dessa texter vara tillgängliga 
för en normalbildad allmänhet, för så stod 
det i direktiven. 

Ja, vad innebär normalbildning i teveål-
dem? Esteterna oroades och började lar-
rna på sin kant. Ibland tycktes de inbilla 
sig att man skulle kunna ympa en kvist av 
Heidenstams Karolinerna på evangeliets 
vinstock, med andra ord arkaisera fram en 
bibel, plocka till sig de finaste ställena ur 
traditionen och skapa en stilhistoriskt sett 
syntetisk bibel. 

Jag har redan förut anfört mina tvivel på 
den utvägen. Men den viktigaste invänd-
ningen återstår: grundtexten då, skriven 
på ett språk för mänskligt umgänge, ett 
språk som enligt papyrerna ur ökensanden 
hantverkare, köpmän och läkare kunde 
använda för vardagliga brev? Semitismer-
na i bibeltexten är ett problem för sig och 
kan kräva stilhöjningar, men hur skulle 
man kunna förneka det enkla, folkliga och 
låga i den evangeliska berättelsen? Att 
bortse från det primitiva i den skulle vara 
ett förräderi. Där traditionen har valt att 
dölja eller försköna, måste den få vika, 
hur ärevördig eller älskad den än kan 
vara. 

Men detta är inte att uppge de estetiska 
kraven. Det är bara att tränga ner under 
ytan, att upptäcka nya lagar för en ofta 
alltför invand text, att låta det kultiverat 
vackra ersättas av det primitivas strängare 
skönhet. 

Man kunde tänka sig en ny bibel förnyad i Reynolds Price, en amerikan som har 



samlat några egenhändigt översatta biblis-
ka berättelser, däribland hela Markuse-
vangeliet, i volymen A palpable God, har 
fått beröm för att han har lyckats skrapa 
bort århundraden av stilistisk polityr och 
ta fram originalets skrovliga och grov-
huggna styrka. 1 förordet till sin bok pekar 
han bland annat på en liten detalj i Markus 
5 som kan verka oväsentlig men i grunden 
är ganska avslöjande. Markus berättar hur 
Jesus kommer hem till synagogföre-
ståndaren Jairos hus där den lilla dottern 
just har dött. Och det står i grundtexten 
rakt på sak att han där såg en hop upprör-
da människor. Så översätter Price själv. 
Så översatte King James version. Men en 
lång rad moderna översättningar har and-
ra förslag: found, noticed, was faced by. 1 
Sverige har reformationsbibeln och 1917 
års bibel "fick se". Normalupplagan nöjer 
sig, som man kunde vänta, med "såg". 
Också 1780 års bibel går mot sin vana rakt 
på sak: "såg folket sona, gråta och jämra 
sig mycket". 

Price understryker i sin kommentar hur 
nära handling, iakttagelse och ny handling 
följer på varandra i den bibliska berättel-
sen. De står i en nära nog kroppslig och 
handgriplig relation till varandra. Därför 
kan hos oss 1917 års översättning: "och 
han fick där se en hop människor som 
höjde klagolåt" med dess biton av över-
raskning, av råkade få se, inte anses för en 
riktig återgivning av originalets enkla och 
omedelbara: "Där såg han upprörda män-
niskor som grät och klagade högt". 

Jag kan ta ett liknande exempel från Jo-
hannes 21. Där tänker Petrus, den en 
aning fyrkantige galileiske fiskaren, ge sig 
ut och fiska. Och något annat och märk-
värdigare är det heller inte han säger till de 
andra lärjungarna: "Jag ger mig ut och 
fiskar". Biskop Giertz tänker i sin över-
sättning tydligen på Bohuslän, där det är 
lite längre väg ut till fiskevattnen, och 
skriver: "Jag far ut och fiskar." Men inte 

ens så rättfram kunde Petrus få vara i 1917 
års bibel: "Jag vill gå åstad och fiska". 

Jag undrar om inte sådana repliker fanns 
med i bakgrunden när H. S. Nyberg for-
mulerade sitt hårda slutomdöme om 1917 
års bibel: "ett ord för katedern, även för 
ämbetsmannen, experten, utredaren, det 
byråkratiska skrivbordet i allmänhet". 

Men inte alltid är stilvalet lika självklart. 
Låt mig ta ett exempel från Lukas Il där 
det först berättas om den onde anden som 
vantrivs i öknen. Så här heter det i 1917 
års bibel: 

"'Och när han kommer dit och finner 
det fejat och prytt, då går han åstad och 
tager med sig sju andra andar, som äro 
värre än han själv, och de gå ditin och 
bo där; och så bliver för den människan 
det sista värre än det första.' När han 
sade detta, hov en kvinna i folkhopen 
upp sin röst och ropade till honom: 'Sa-
ligt är det moderssköte som har burit 
dig, och det bröst som du har diat'. Men 
han svarade: 'Ja, saliga äro de som höra 
Guds ord och gömma det'. Men när 
folket strömmade till, tog han till orda 
och sade: 'Detta släkte är ett ont släkte. 
Det begär ett tecken'." 

Många av de bärande orden i detta text-
stycke fanns med redan i reformationsbi-
beln: anden beger sig åstad, en kvinna hov 
upp sin röst, den som gömmer Guds ord är 
salig, och det onda släktet begär ett teck-
en. Men modersskötet var en kved, och 
bröstet var spenar. Och i rummet var det 
rensopat och väl tillpyntat. 

Några uttryck har gått krokvägar genom 
tiderna. 1 1780 års provöversättning fann 
anden det sopat och städat, vilket låter 
utmärkt, han nöjer sig med att gå i stället 
för att gå åstad, och kvinnan hov inte upp 
sin röst utan "gjorde detta utrop", smit-
tad av 1700-talets substantivsjuka. Släktet 
var argt, inte ont, och det ville se under-
verk. Ett litet tilläggsord gör människans 
sista tillstånd värre än det första. 
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Reträtten 1816 är mindre markerad än 
vanligt: ett bliver har bytts ut mot varder, 
och kvinnan hov på nytt upp sin röst. En 
nyhet är att folket äskar tecken. Men det 
äskar inte särskilt uthålligt. 1 normalupp-
lagan 1883 är begär tillbaka från reforma-
tionsbibeln, liksom kveden och spenarna. 
Huset är sopat och prytt. Sopa dög där-
emot inte i 1917 års bibel, man måste feja. 
Feja, en äldre nysvensk import från tys-
kan, var ett av de lite ålderdomliga, en 
aning diffusa ord som 1917 års män älska-
de att leta upp och ta i nytt bruk. Blev 
ordet folkligare för det? Knappast. Och 
för den kritiske avlyssnaren förblev det 
sämre än sopat eller städat, eftersom det 
har en biton av putsa, glätta och pynta 
som kommer uttrycket "fejat och prytt" 
att närma sig pleonasmen eller tavtologin. 

Med detta är inte sagt att bibelkommissio-
nens nya text skulle vara problemfri. Så 
här lyder den: 

"'När den så kommer och finner det stä-
dat och snyggt, går den bort och hämtar 
sju andar till som är värre än den själv, 
och de följer med in och slår sig ner där. 
För den människan blir slutet värre än 
början.' 

När han sade detta hördes en kvinna i 
mängden ropa: 'Saligt det moderliv som 
har burit dig, och saliga de bröst som du 
har diat'. Men han svarade: 'Säg hellre: 
Saliga de som hör Guds ord och tar vara 
på det.' 

När ännu mer folk strömmade till, sade 
han till dem: 'Detta släkte är ett ont 
släkte. Det vill ha ett tecken.'" 

Här kan man undra om "slå sig ner", som 
visserligen har det naturliga tonfallet för 
sig, är det bästa möjliga uttrycket med sin 
dubbelbetydelse av ta plats och bosätta 
sig. Men Bo Giertz har tyckt det och tagit 
efter. Däremot har han kvar moderssköte 
från 1917 i stället för moderliv. Någon 
vinst i förhållande till grundtexten är detta 
inte. Den skulle snarare motivera ett var- 

dagligare ord: den mage eller i varje fall 
livmoder som har burit dig, som du har 
vilat i. 

Avgörande för den nya översättningen blir 
väl hur länge moderlivet som har burit 
honom kan samsas med tecknet som fol-
ket vill ha och huset som är så städat och 
snyggt att den hemlöse anden vill slå sig 
ner där. 

Någon gång kan den strängare estetiken 
som avstår från konventionens bibelspråk 
och återgår till en torftigare grundtext krä-
va kännbara offer. Kännbarast, ibland 
nästan smärtsamma, har de varit när vi 
har tvingats avstå från en i och för sig 
tilltalande stilistisk ledighet i den egna 
översättningens tidigare stadier. Ett ex-
empel ger den korta markusberättelsen 
om den unge mannen i linneskynket, Mar-
kus 14:50-52. Den lydde i översättnings-
enhetens första förslag: "Lärjungarna 
lämnade honom i sticket och sprang sin 
väg. En ung man som bara hade slängt 
över sig ett linneskynke ville följa med 
Jesus. Honom tog de fast, men han slank 
ur skynket och flydde naken." 

Så variationsrik är nu en gång inte Mar-
kus. Det är med själva torftigheten han 
fängslar. Undan för undan ströks "lämna i 
sticket", slänga över sig" och slank ur". 
Och kvar stod den helt konstlösa slutpro-
dukten: "Alla övergav honom och flydde. 
En ung man som bara hade ett linneskyn-
ke på sig ville följa med Jesus. Honom tog 
de fast, men han lämnade skynket kvar 
och sprang sin väg naken." Sådan är 
grundtexten, så fri från snirklar och ut-
smyckningar. Och så översätter också den 
stränge Reynolds Price. 

För att klargöra vår stilsträvan vill jag 
också peka på ett par matteusställen som 
illustrerar böjelsen för omständlighet och 
mångordighet i 1917 års bibel. 1 Matteus 
6:23 heter det: "Ar det nu så, att ljuset, 
som du har i dig, är mörker, huru djupt 
bliver då icke mörkret!" 
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Med upptakten ulgör det 19 ord. Normal-
upplagan inskränkte sig till 15. Bibelkom-
missionen stannade vid 13: "Om nu ljuset 
inom dig är mörker, hur djupt blir då inte 
mörkret?" Annu ordrikare lyckas 1917 bli 
i Matteus 16:11: "Huru kommer det då 
till, att 1 icke förstån att det ej var om bröd 
som jag talade till eder?" Allt som allt 20 
ord. 1816 års NT med sina 13 ord kunde 
ha varit ett föredöme: "Vi förstån 1 då 
icke, att jag icke talade till eder om 
bröd?" Bibelkommissionen lyckades säga 
samma sak med 9 ord genom att slopa den 
dubbla negationen: "Hur kan ni tro att jag 
talade om bröd?" 

Vissa konstruktioner i 1917 års bibel väd-
jar med ett "så", som i Johannes 19:1: 
"Så tog då Pilatus Jesus och lät gissla 
honom." Nu heter det rätt och slätt: "Då 
tog Pilatus Jesus och lät gissla honom." 
Den som saknar "så" får väl försöka 
komma över sin saknad genom att läsa 
hos Carl Ivar Ståhle i 1968 års utredning 
att "så" kan ge ett stänk av elegi, en senti-
mental biklang åt den bistra epiken. 

På en punkt där jag personligen i efter-
hand känner stark tvekan har vi däremot 
följt 1917 i spåren trots kritik från H. S. 
Nyberg och Carl Ivar Ståhle. Det gäller 
utbyggnader av den typ som vi träffar på i 
Matt. 13:24: "Med himmelriket är det, så-
som när en man sådde god säd i sin åker." 
Här skyggar också vi för originalets för-
kortning: "Himmelriket är likt en man 
som sådde." Enligt Nyberg och Ståhle är 
detta att till höga stilistiska konstnader 
försäkra sig mot ovidkommande logiska 
invändningar. 

Till detta vill jag bara foga en kort kom-
mentar till ännu ett par textprov, naturligt-
vis också de polemiskt och apologetiskt 
valda. Det kan vara fråga om en korrekta-
re tolkning, som i perikopen om den blin-
de i Markus 8. "Ser du något?" frågar 
Jesus i 1917 års översättning. "Han såg då 
upp och svarade: 'Jag kan urskilja männi- 

skorna; jag ser dem gå omkring, men de 
likna träd.'" Urskiljer är ett för grundtex-
tens Markus helt främmande ord, och 
undret består i att de går omkring fast de 
liknar träd. Det ger lydelsen: "Jag ser 
människorna: de liknar träd, men de går 
omkring.- 

1 liknelsen om den barmhärtige samariern 
finns det i grundtexten en innebörd av "gå 
förbi på andra sidan" som 1917 års över-
sättare lite oväntat inte iakttog. Vår text 
lyder: "han vek åt sidan och gick förbi." 

Värre är det dock med dragningen åt ab-
straktioner och kuriala vändningar. Jag 
nämnde förut "stygges vid avgudarna" 
Rom. 2:22. För att sambandet med tradi-
tionen skulle räddas blev det i 1917 års 
bibel till "du håller avgudarna för styggel-
ser". 

När Paulus i 1 Tess. 2:5 inte har farit med 
smicker, då har han i 1917 års bibel "icke 
uppträtt med smickrets ord". På liknande 
vis i Mark. 6:48 när han såg hur lärjungar-
na slet vid årorna i motvinden, 1917 "såg 
han dem vara hårt ansatta där de rodde 
fram". Också det brutna röret som icke 
skall sönderkrossas i Matt. 12:20 blir halvt 
overkligt. Vi har, om jag får använda en 
anakronistisk bild, försökt få fram en kla-
rare bild ur den underexponerade filmen: 
"Han skall inte bryta av det knäckta strå-
et." 

1 fråga om de bevingade orden har vi gått 
fram på samma linje som 1917 års översät-
tare, fast konsekventare. Exemplen är 
många, men hör till det som intresserar 
mig minst. Den slopade skäppan har vis-
serligen med ens blivit så känd i svensk 
press att Sture Allén riskerar att få den 
med i en ny upplaga av Tio tusen i topp. 
Men i evangeliet förblir den diskutabel, 
främst av det skäl som kom de danska 
översättarna Anna Sophie och Paul Seide-
lin att avstå från den: bilden har kommit 
att peka fel: att inte sätta sitt ljus under 
skäppan är ju att briljera och bravera, nå- 
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got som Jesus knappast skulle anbefalla. 1 
Matt. 4:16 får "för dem gick upp ett ljus" 
lätt en komisk biton. Vi har ersatt det med 
"har ljuset gått upp". 

Ibland är det mindre fråga om enskilda 
uttryck än om hela textens klarhet och 
renhet. Så i Rom. 8:22-27; "Vi vet att hela 
skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. 
Och till och med vi, som har fått Anden 
som en första gåva, också vi ropar i vår 
väntan på att Gud skall göra oss till söner 
och befria vår kropp. 1 hoppet är vi rädda-
de - ett hopp som man ser uppfyllt är inte 
något hopp, vem hoppas på det han redan 
ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, 
då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det 
när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet 
ju inte hur vår bön egentligen bör vara, 
men Anden vädjar för oss med rop utan 
ord, och han som utforskar våra hjärtan 
vet vad Anden menar, eftersom Anden 
vädjar för de heliga så som Gud vill." 

Hur 1917 års översättare kan snärja in sig 
ger här de båda sista verserna ett exempel 
på: "Så kommer ock Anden vår svaghet 
till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja 
om, det veta vi icke, men Anden själv 
manar gott för oss med outsägliga suckar. 
Och han, som rannsakar hjärtan, han vet, 
vad Anden menar, ty det är efter Guds 
behag, som han manar gott för de heliga." 

1 något fall har vi tvingats till en kompro-
miss som ingen kan vara fullt nöjd med. 
Det gäller bland annat upptakten till kärle-
kens lov il Kor. 13. Den tidigare översätt-
ningen är direkt missvisande, eftersom det 
hos Paulus inte är fråga om samklang utan 
om missljud. Parallellismen i samman-
ställningen chalkös echön e k'mbalon ala-
låtson tyder på att det är två likartade 
instrument som åsyftas, bäcken och cym-
bal. Vi prövade och förkastade en lång rad 
olika möjligheter. Själv trodde jag mig ha 
hittat en lösning när jag stötte på to chal-
kéon hos Theokritos i hans andra idyll och 
den pampiga översättningen hos Erland 

Lagerlöf: "Fort, låt kopparbäckenet lju-
da!" 

Tyvärr visade det sig att svenska folket 
ligger alltför ofta och länge på sjukhus för 
att kunna tolerera ens en sammansättning 
där bäcken ingår. 

Lika illa gick det när de tidigare fåvitska 
och i 1917 års bibel oförståndigajungfrur-
na skulle förbättras till tanklösa. Det bil-
burna svenska folket föll i skratt över 
flickor som var tanklösa och saknade olja. 

En suddighet som jag för egen del tycker 
hör till de mera graverande träffar vi på i 
Kol. 1:24, där 1917 års översättning talar 
om Kristus-bedrövelser så att de kan upp-
fattas som vad som helst som i största 
allmänhet påminner om Jesus lidande eller 
om "det som ännu står tillbaka för mig att 
lida i Christi sak", som det med mera 
medvetet religiöst pryderi heter i 1780 års 
bibel. Men grundtexten säger: det som fat-
tas i Kristi lidande. Och så hette det en 
gång i reformationsbibeln. Så ansåg sig 
också David Hedegård tvungen att över-
sätta, fast han bifogade en bortförklaring i 
en not. En teologisk tolkning erbjuder 
svårigheter. Men nog skymtar väl här en 
mörk paulinsk mystik. Den franska eku-
meniska bibeln drar sig heller inte för att 
här påminna om en annan paulinsk ande 
med insikt i lidandet, om Pascal med hans 
tunga och gåtfulla ord: "Jesu ångest varar 
till tidens slut.'' 

Allt detta är naturligtvis detaljer som i och 
för sig varken räddar eller stjälper en 
översättning. Vill man vara paradoxal kan 
man formulera vår huvuderfarenhet myc-
ket kort: översättningen visade sig lika 
omöjlig som nödvändig. Omdömet kan ut-
sträckas att gälla hela den internationella 
mängden av biblar också. Man kan inte 
peka på någon enskild bibel och säga: så 
ska en översättning av Nya testamentet i 
vår tid se ut. Vi lever inte i någon religiöst 
vital tid som spontant har lyckats ersätta 
de förbrukade och utgångna orden i predi- 



kan och liturgi. Hungern är stor, men kyr-
kornas svar är kraftlösa. 

Det har heller inte dykt upp någon ny Hi-
ronymus på katolskt håll, och på den pro-
testantiska kanten ingen Luther som i sig 
kunde förena religiös och språklig geniali-
tet. Vad som har blivit till är hantverks-
produkter, kritiska kompromisser. Lite 
konstlad och abstrakt högtidlighet har vi 
väl här i Sverige ändå lyckats rensa bort. 
Här och var tror vi oss med en ökad var-
daglighet ha lyckats flytta en alltför avläg-
sen mytisk värld något närmare dagens 
läsare. Vad som fattades där vi allvarligast 
kände vår brist var inte högstämda ord 
som kan sväva omkring i ett andaktsfullt 
tomrum, utan enkla, kärva och levande 
ord som har hållit sig oanfrätta i all språk-
lig upplösning. 

En annan sak är att vi så långt det har varit 
möjligt har velat återge de ursprungliga 
författarnas stil. När författaren till Johan-
nes uppenbarelse plötsligt och nästan 
stammande avbryter sig mitt i sin vision: 
jag såg, och se: en vit häst;jag såg, och se: 
en blekgul häst, då låter vi honom avbryta 
sig. Vi normaliserar inte ner honom som i 
1917 års bibel: "Då fick jag se en blekgul 
häst." 

Och när det i Hebr. 10:1 finns ett enda 
enkelt verb, echein, då försöker vi undvi-
ka att abstrahera sönder det i kurialme-
ningen: "Ty lagen innehåller en skugga av 
det tillkommande goda men framställer 
icke tingen i deras verkliga gestalt." Det 
är mera en omskrivning än en översätt-
ning. Bibelkommissionen tog i stället fasta 

på bilden av en skugga: "Med lagen nådde 
oss bara en skugga av det goda som skall 
komma, inte tingens egen gestalt." 

På ett annat vis mera exakt försöker vi 
återge grundtextens ord i Upp. 6:12-13. 
Där heter det i den förra bibeln: "Och jag 
såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då 
blev det en stor jordbävning och solen 
blev svart såsom en sorgdräkt, och månen 
blev hel och hållen som blod; och himme-
lens stjärnor föllo ned på jorden, såsom 
när ett fikonträd fäller sina omogna fruk-
ter, då det skakas av en stark vind." 

När man tänkter på Karlfeldt som i Teck-
nens tid låter solen ligga "som en möglig 
palt i molnets tiggartrasa", kan man nog 
tycka att sorgdräkten hänger på himlen 
som ett minne av ett lite för borgerligt 
välputsat svenskt 1800-tal. Och fikonen är 
visserligen omogna, men det sägs ingen-
ting om att de sitter löst och faller tätt 
därför att de är höstfikon, ölynthoi, inte 
ska, och hör till tredje skörden som ald-
rig mognar. Det bör gå att komma närma-
re grundtexten: "Och jag såg när Lammet 
bröt det sjätte sigillet. Och det kom en 
väldig jordbävning, och solen blev svart 
som en tagelsäck, och hela månen blev 
som blod. Och himlens stjärnor föll ner på 
jorden, liksom höstfikonen faller från trä-
det när det skakas av stormen." 

Åtminstone i avsnitt som dessa kan kan-
ske de nya texterna ändå vara värda en 
stunds stilistisk begrundan. A palpable 
God, en handgriplig Gud - nej, det skulle 
det nog vara skrytsamt att börja tala om, 
men kanske en mindre utpyntad. 
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Författningsspråket - en 
konferens 

Språkvårdsgruppen anordnade den 9 september 1981 en in-
formations- och diskussionskonferens med temat författ-
ningsspråker. Till denna konferens hade inbjudits represen-
tanter bl.a. för olika statsdepartement, statliga myndigheter 
och domstolar samt för de olika språkvårdsorganen. Detta 
var Språkvårdsgruppens femte kontaktkonferens. De fyra 
tidigare har behandlat myndigheternas språk, massmediernas 
språk, språkvården och skolan samt reklamspråket (se Språk-
vård 3/1978, 1/1979, 1/1980 och 1/1981). 

Språkvårdsgruppen består av två representanter för Svenska 
språknämnden, två för Tekniska nomenklaturcentralen, två 
för Svenska Akademien, två för SJS - Standardiseringskom-
missionen i Sverige och en för samarbetsorganet för språk-
vård inom de statliga myndigheterna. Gruppens ordförande 
är professor Sture Allén. 

Språkvårdsgruppen har till syfte att verka för vidareutveck-
ling av samarbetet mellan organ med språkvårdande uppgif-
ter. Genom arbetet i gruppen kan många rekommendationer 
få en vid allmänspråklig och fackspråklig förankring. 

Författningsspråkskonferensen inleddes med ett föredrag av 
hovrättsiagmannen vid Hovrätten i västra Sverige Erik 
Holmberg. Vidare hölls föredrag av språkexperten Per Lun-
dahl vid Statsrådsberedningen, docent Margareta Westman 
vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universi-
tet, direktör Ingvar Nordin i Försäkringskasseförbundet och 
redaktör Claes-Göran Kjellander, Svenska Dagbladet. Dessa 
föredrag vid konferensen återges på följande sidor. 
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Erik Holmberg Lagskrivaren och språkformen 

Under 30 års domstolstjänstgöring har jag 
från och till sysslat med lagstiftning i kom-
mittéer och riksdagsutskott. Tolv av dessa 
år ägnade jag helt åt kommittéarbete. Ar-
betet har rört sig inom den offentliga rät-
ten med särskild tonvikt på regeringsfor-
men, tryckfrihetsförordningen och sekre-
tessbestämmelserna. Under fem år, 1967-
1972, var jag huvudsekreterare hos den 
kommitté, grundlagberedningen, som ut-
arbetade förslagen till den nya regerings-
formen och den nya riksdagsordningen 
vilka antogs 1973 och 1974. 

Ha-konstruktion i bisatser' 
Det svenska skriftspråket har ett särmär-
ke med rötter i tyskan, nämligen bruket 
att utelämna former av hjälpverbet ha i 
bisatser. Detta bruk har varit mycket ut-
brett i kansli- och författningsspråket (se 
t.ex. 18f i 1809 års regeringsform: 
minst sju av Konungen utnämnda perso-
ner, som förvaltat civil beställning och 
däruti ådagalagt insikt, erfarenhet och 
redlighet"). Under 1950- och 1960-talen 
började man inom riksdagen och i statsde-
partementen ägna allt större uppmärksam-
het åt språkfrågor. Verbens pluralformer 
övergavs, till en början i framställningar 
som formellt framstod som återgivande av 
muntliga anföranden. Förmodligen skulle 
en undersökning visa att verbformerna 
har och hade allt mera sällan utelämnades 
i bisatserna. Jag tror att jag för egen del 
från omkring mitten av 60-talet bara i un-
dantagsfall utelämnade dem i texter med 
karaktär av utlåtanden eller lagmotiv. 
Men i författningstexterna, även i dem 
som jag själv arbetade med, levde bruket 
kvar. 

Under arbetet i grundlagberedningen tog 
jag, troligen våren 1971, kontakt med 
Språknämnden genom Bertil Molde och 

frågade hur nämnden ställde sig till tanken 
att den nya regeringsformen bröt med det 
gamla bruket och, åtminstone som regel, 
finge innehålla ha-formerna i bisatserna. 
Molde och, tydligen, nämnden gillade tan-
ken, och denna genomfördes i stort sett 
konsekvent, väl till stor del tack vare att 
ett par av tjänstemännen i sekretariatet 
följde kommittébetänkandet under dess 
passage genom ekluten i justitiedeparte-
mentet. Min förhoppning var att rege-
ringsformen skulle bli stilbildande och att 
ha-formerna efter hand skulle återfinnas 
även i andra lagar och författriingar. Så 
tycks det också ha blivit. 11974 års uppla-
ga av statsrådsberedningens "Anvisning-
ar för författningsskrivning" heter det (s. 
34): "Märk att hjälpverbet har, hade inte 
slopas i bisatser (se t.ex. den nya RF)". 

Subj ektsregeln 
Subjektsregeln fick vi lära oss i skolan, 
och den har man nog i allmänhet följt när 
man har formulerat lagtexter. Vid 1976 års 
reform av regeringsformens bestämmelser 
om grundläggande fri- och rättigheter gjor- 
de man, särskilt i de mera politiskt prägla-
de delarna, några avsteg från regeln. Det 
första kommer redan i det inledande pro-
gramstadgandet (1 kap. 2 § 1 stycket): 
"Den offentliga makten skall utövas med 
respekt för alla människors lika värde och 
den enskilda människans frihet och vär-
dighet." "Med respekt .....anknyter till 
tankesubjektet i den aktiva satsen, inte till 
"den offentliga makten". Liknande i 2 
kap. 12 § 2 stycket: "Begränsning som av- 

Se Ture Johannisson, "Eine syntaktische En-
tlehnung im Schwedischen", In Indogermani-
ca, Festschrift fQr Wolfgang Krause (1960). 
Densamme, " Författningsspråkets föryng-
ring", i: Språkform och språknorm, Skr. utg. av 
Svenska språknämnden 67, 1979. 
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ses i första stycket får göras endast för att 
tillgodose ändamål ..... Det är tankesub-
jektet, inte det formella subjektet "be-
gränsning" som kan handla för ett visst 
ändamål. 12 kap. 14 § första stycket heter 
det: "Mötesfriheten och demonstrations-
friheten får begränsas endast av hänsyn 
till rikets säkerhet, till ordning och säker-
het vid sammankomsten eller demonstra-
tionen eller till trafiken eller för att mot-
verka farsot." Samordningen mellan de 
två leden "av hänsyn till ..... och "för att 

är för det första ganska förskräcklig. 
Därtill kommer att i synnerhet det senare 
ledet förutsätter ett personsubjekt. För 
min del menar jag att även det förra ut-
trycket ("av hänsyn till .....) passar illa i 
en konstruktion där inte tankesubjektet 
också är formellt subjekt. 

Rak ordföljd, aktiv 
konstruktion 
Erfarenheten visar att passiva konstruk-
tioner ofta försvårar meningsbyggnaden 
och tenderar att gröta till tankegångarna. 
Det är typiskt att de anförda avstegen från 
subjektsregeln dyker upp i passiva satser. 
Passivum är emellertid ofta både tillräck-
ligt klargörande och mera behändigt än 
aktivum, såsom i RF 3:1 1 stycket. "Riks-
dagen utses genom fria, hemliga och di-
rekta val." och i 3:3: "Ordinarie val till 
riksdagen förrättas vart tredje år." Vem 
som utser riksdagen och vem som förrät-
tar valen är ganska komplicerade frågor, 
och dessa behandlas i andra paragrafer. 
Jag tror att man i väldigt många fall måste 
resignera inför passivkonstruktionerna i 
RF. Sedan man i det inledande kapitlet 
(4 §) har deklarerat att "riksdagen stiftar 
lag", kan man exempelvis i kapitlet om 
lagar och andra föreskrifter (8 kap.) på 
många ställen säga att föreskrifter av skil-
da slag "meddelas" genom lag, alltså utan 
att upprepa att riksdagen är den handlan-
de. Det förefaller ändamålsenligt. Rent 
språkligt är det däremot knappast motive- 

rat att i 1 § av 5 kap., som handlar om 
statschefen, säga: "Statschefen hålles av 
statsministern underrättad om rikets ange-
lägenheter." Men man har väl menat att 
det har sin betydelse att kapitlet om stats-
chefen inte inleds med "Statsministern". 
- Starkare skäl att undvika passivum finns 
det, menar jag, i RF 8 kap. 61i 2 stycket: 
"Lag som finans- och skatteutskotten har 
beslutat med stöd av första stycket skall 
av regeringen underställas riksdagen inom 
en månad från början av närmast följande 
riksmöte." Kunde man inte här i stället ha 
skrivit, exempelvis: "När finans- och 
skatteutskotten har beslutat en lag med 
stöd av första stycket, skall regeringen un-
derställa riksdagen lagen inom en månad 

,,.) 

Även den sunda vanan att använda rak 
ordföljd kan ibland få vika. Det är inte 
orimligt att man i RF 6 kap., som handlar 
om regeringsbildningen och som ger tal-
mannen viktiga uppgifter, har formulerat 
den avslutande paragrafen: "Vid förfall 
för talmannen övertager vice talman de 
uppgifter som enligt detta kapitel ankom-
mer på talmannen." Vice talmannen ärju 
i detta sammanhang inte någon huvudfi-
gur. 17 kap., som handlar om regeringsar-
betet, heter det (2 §): "Vid beredningen av 
regeringsärenden skall behövliga upplys-
ningar och yttranden inhämtas från berör-
da myndigheter." Det vore föga naturligt 
att låta det formella subjektet "behövliga 
upplysningar och yttranden" inleda sat-
sen. Om man gjorde om satsen till aktiv, 
skulle man däremot få ett naturligare ut-
tryckssätt med rak ordföljd: "Regerings-
kansliet inhämtar vid beredningen av re-
geringsärendena behövliga upplysningar 
och yttranden från berörda myndigheter." 

1 RF 3:1 2 stycket, heter det: "Riksdagen 
består av en kammare med trehundrafyr-
tionio ledamöter. För ledamöterna skall 
finnas ersättare." Den senare satsen hade 
i grundlagberedningens förslag lydelsen: 
"Ersättare för ledamöterna skall finnas." 
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Jag vill minnas att vi under knåpet med 
texten inom grundlagberedningen i något 
skede funderade på formuleringen: "Det 
skall finnas ersättare för ledamöterna." 
Emellertid finns det bland jurister en före-
ställning att det är barnsligt, kanske lätt-
färdigt, att begagna det formella "det". 
Denna avfattning, som jag finner utmärkt, 
fick alltså utgå, och valet föll på den kor-
rekta men kanske inte fullt naturliga sat-
sen: "Ersättare för ledamöterna skall fin-
nas." Den slutliga texten känns len i mun-
nen men är logiskt sett inte så gedigen. 
Hur analyserar man satsen? Placeringen 
av den inledande bestämningen "För le-
damöterna" antyder att man har att göra 
med ett adverbial. Men förnuftigtvis kan 
man inte uppfatta den som annat än ett 
attribut till "ledamöterna". 

Likartat: 1 RF 3:2 1 stycket heter det: 
"Om rösträtt för svensk medborgare som 
ej är bosatt i riket finns bestämmelser i 
lag.", och i 4:5: "Om förfarandet vid lika 
röstetal finns bestämmelser i riksdagsord-
ningen." Här har man trollat med bestäm-
ningarna, placerat prepositionsattributen 
på adverbialens plats och adverbialen "i 
lag" och "i riksdagsordningen" på attri-
butens plats. Lyckade formuleringar finns 
däremot i RF 3:4 3 stycket: "Bestämmel-
ser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 
3.", och i 4:4: "Bestämmelser om jäv 
finns i riksdagsordningen." 

Rak ordföljd och aktiv konstruktion befri-
ar en från den egendomliga satsbyggnaden 
med dativobjektet främst i en passiv sats, 
varvid dativobjektet lätt uppfattas som en 
sorts subjekt. Min tankeapparat är inte 
tillräckligt välsmord för att hänga med i 
analysen av en sats som denna (RF 2:7 2 
stycket): "Ingen medborgare som är eller 
har varit bosatt i riket får berövas sitt 
medborgarskap i annat fall än ..... Är 
"sitt medborgarskap" en sorts ackusativ-
objekt, eller möjligen en adverbiell be-
stämning? Tanken borde väl logiskt sett, 
med passivkonstruktionen i behåll, ha ut- 

tryckts antingen på detta omöjliga sätt: 
"Ingen medborgare som är eller har varit 
bosatt i riket får hans medborgarskap be-
rövas i annat fall än ..... eller så här: 
"Medborgarskapet får inte berövas någon 
medborgare som är eller har varit bosatt i 
riket i annat fall än ..... Grundlagbered-
ningen skrev här, med en lätt allusion på 
Pär Lagerkvist (10:8 i förslaget till RF): 
"Svensk medborgare får icke landsförvi-
sas. Är han bosatt i riket, får hans med-
borgarskap icke tagas från honom, såvida 
han icke 

Den i övrigt fint formulerade inlednings-
paragrafen i RF 2 kap. om  grundläggande 
fri- och rättigheter inleds på detta trista 
sätt: "Varje medborgare är gentemot det 
allmänna tillförsäkrad ..... Varför inte, 
t.ex: "Varje medborgare åtnjuter gent-
emot det allmänna . 

Abstraktionsnivån 
Den raka ordföljden och den aktiva kon-
struktionen främjar konkretion i uttrycks-
sättet. Ett personligt subjekt i satsens bör-
jan gör det naturligt att fortsätta med 
handfasta ord. 

Upplysningstidens tänkare ville komma 
från allt godtycke i rättstillämpningen, de 
ville ha garantier för att domarna inte kom 
i beroende av härskarna. Lagen skulle 
vara så tydlig att den inte gav något val. 
Man har ofta citerat Montesquieu: Doma-
ren skall vara "la bouche qui prononce les 
paroles de la loi", munnen som uttalar 
lagens ord. Detta krav kan givetvis inte 
uppfyllas i praktiken. Lagstiftaren måste 
begränsa sig till att ange de typiska dragen 
i de förutsättningar som skall gälla för la-
gens tillämpning. Brottsbalkens bestäm-
melse om straff för stöld kan tjäna som 
illustration: "Den som olovligen tager vad 
annan tillhör med uppsåt att tillägna sig 
det, dömes ..... Det finns ingen särskild 
bestämmelse för häststöld eller eljest för 
stöld av något visst slag av föremål, ingen 
särskild bestämmelse för fickstöld, ingen 
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för stöld från änkor och faderlösa, osv. 
Några kvalificerande omständigheter är 
nämnda i särskilda paragrafer, men i stort 
sett är det domstolens sak att, med led-
ning av de riktlinjer som kan finnas upp-
dragna i lagens motiv och i rättspraxis, 
placera in skilda fall på olika ställen inom 
en mycket vid straffskala. Detta sätt att 
utforma straffiagar kan delvis förklaras 
med en annan tankegång från upplys-
ningstiden: "Nullum crimen, nulla poena 
sine lege", inget brott, inget straff utan 
lagstöd. Skall lagstiftaren gardera sig mot 
att " straffvärda" gärningar går fria från 
påföljd, måste han avfatta bestämmelser-
na i abstrakta termer. Som ett brev på 
posten får man då ett ökat spelrum för 
dem som skall tillämpa lagen. 

Från en synpunkt är abstraktion, generell 
utformning och syftning rentav ett rätts-
säkerhetskrav. Lagstiftaren skall inte, 
som frihetstidens ständer, fungera som 
domstol eller förvaltningsmyndighet och 
besluta direkt för särskilda fall. Det finns 
en konstitutionell regel, ehuru inte allde-
les klart uttryckt i RF, att varje författ-
ningsbestämmelse skall vara generellt ut-
formad. Den skall gälla för alla tänkbara 
fall på vilka dess beskrivning stämmer. 

Det finns en stor risk att lagens föreskrif-
ter blir alltför abstrakta, alltför lösa i 
köttet. Många föreskrifter lägger genom 
brist på konkretion ett mycket stort ansvar 
på icke politiska organ, det må nu vara 
domstolar eller andra myndigheter som 
skall tillämpa föreskrifterna direkt på en-
skilda fall eller förvaltningsmyndigheter 
som skall utfärda föreskrifter för andra 
myndigheters eller också enskildas hand-
lande. 

Ett godtyckligt valt exempel: Enligt 3 kap. 
12 § arbetsmiljölagen kan regeringen upp-
dra åt arbetarskyddsstyrelsen att, "om 
det är påkallat från skyddssynpunkt", fö-
reskriva bl.a. "att arbetsprocess, arbets-
metod eller anläggning avsedd för verk- 

samhet av visst slag får användas endast 
efter tillstånd". Riksdagen har således här 
bemyndigat regeringen att överlåta norm-
givningskompetens till en förvaltnings-
myndighet. Genom 18 § arbetsmiljöför-
ordningen har regeringen gett arbetar-
skyddsstyrelsen ett bemyndigande som 
fyller ut hela det utrymme som den åter-
givna bestämmelsen i arbetsmiljölagen 
ger. Arbetarskyddsstyrelsen kan således 
uppställa tillståndskrav under den enda 
förutsättningen att det är "påkallat från 
skyddssynpunkt". Handlande i strid mot 
kravet på tillstånd är sanktionerat med bö-
ter eller fängelse i högst ett år. Det är ju 
här fråga om avvägning mellan två vart för 
sig ytterst viktiga intressen, nämligen å 
ena sidan industrins, näringslivets och na-
tionens intresse av konkurrenskraftig pro-
duktion, å andra sidan de anställdas in-
tresse att bevara liv och lem och hälsa. 

Regeringsformen lägger ju lagstiftnings-
makten hos riksdagen. Men samtidigt till-
handahåller RF ett system av bemyndi-
ganden, och den kedja av bemyndiganden 
som leder fram till arbetarskyddsstyrelsen 
är formellt i sin ordning. Men hur långt 
skall de politiska organen kunna gå i att 
överlåta sina befogenheter - och sitt an-
svar - till underordnade myndigheter utan 
politiskt ansvar utan att träda 
medborgarintressena för när? Det är t.ex. 
inte meningen att regeringen skall kunna 
skylla från sig på underordnade myn-
digheter, när den blir kritiserad för att be-
höriga intressen inte blir tillvaratagna. 

Frågan om abstraktion i lagstiftningen är 
främst en politisk fråga. Samtidigt gäller 
den på vad sätt de språkliga uttrycksmed-
len skall begagnas, och det vore, menar 
jag, beklagligt, om språkvårdsorganen av-
stode från att hävda kravet att de centrala 
statsorganen skall tala till medborgarna på 
ett sätt som är möjligt att förstå och följa. 
Vad som till slut kommer ut ur myndighe-
ternas kvarnar är kanske inte bara filtrerat 
utan ibland också vanställt. 
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Att välja den rätta - eller den lämpliga - 
abstraktionsnivån är särskilt besvärligt 
vid grundlagsstiftning. Å ena sidan skall ju 
grundlagen skydda medborgarna, så att 
inte riksdagen skall kunna sätta deras sä-
kerhet på spel "över en natt". Å andra 
sidan skall inte riksdagen i onödan bindas 
i sin funktion att stifta lag för medborgar-
na. 

RF är i vissa fall mycket konkret i sitt värn 
av rättigheterna. Föreningsfriheten får en-
ligt 2:14 2 stycket begränsas endast "så-
vitt gäller sammanslutningar vilkas verk-
samhet är av militär eller liknande natur 
eller innebär förföljelse av folkgrupp av 
viss ras, med viss hudfärg eller av visst 
etniskt ursprung" (detta stränga krav kan 
för övrigt göra det något osäkert vilka 
möjligheter som finns att förbjuda kollek-
tivanslutning till politiska partier). Om ytt-
randefriheten heter det däremot i 2:13 1 
stycket, efter uppräkning av ett antal om-
ständigheter som får ligga till grund för 
begränsningar (rikets säkerhet, privatli-
vets helgd m.fl.), att den i övrigt får be-
gränsas "endast om särskilt viktiga skäl 
föranleder det". Häri ligger inte något sär-
deles starkt skydd för yttrandefriheten. 

Som allmänna villkor gäller för de politis-
ka friheterna att de får begränsas bara för 
ändamål som är godtagbara i ett demokra-
tiskt samhälle, och att begränsningarna 
aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till det ändamål som har för- 

anlett dem och inte heller sträcka sig så 
långt att de utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrel-
sens grundvalar. Prövningen av dessa 
lindrigt talat svårtillämpade villkor har RF 
lagt hos rättstillämpande myndigheter 
överlag, alltså inte bara högsta domstolen 
och regeringsrätten utan också t.ex. tings-
rätten i Göteborg och barnavårdsnämnden 
i Lund. 

Slutord 
Vården av språket framstår alltmer som 
en moralisk fråga. Ett klart språk främjar 
klara ansvarsförhållanden. Några ord ur 
en ledare i Dagens Nyheter för den 8 sep-
tember 1981: 

1 de snabba kommunikationernas värld, 
där telefonsamtal är vanligare än per-
sonliga brev, minskar kraven på språ-
kets konkretion och exakthet. Man ta-
lar om storleksordningen och terminal-
processer när man menar "ungefär" 
och "döende". Totalitära stater har vi-
sat hur man moraliskt camouflerar det 
byråkratiska språket. "Den slutliga lös-
ningen" är det klassiska exemplet. 

Tenden till förljugenhet är, Gudi klagat, 
utbredd även utanför de totalitära stater-
na. Det är en delvis frånstötande verklig-
het som döljer sig bakom lagarnas eufe-
mismer "kriminalvård" och "samhälls-
vård". 
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Per Lundahl Vården av författningsspråket i 
regeringskansliet 

Statsrådsberedningen har sedan länge ett 
särskilt ansvar för språket i våra författ-
ningar. 1 det granskningsarbete som Stats-
rådsberedningens jurister bedriver för att 
göra fackdepartementens författningsför-
slag så enhetliga och välredigerade som 
möjligt har språkvården en framträdande 
plats. Samarbete med språkvetare och 
språkvårdare har varit en naturlig sak; så 
är t.ex. Statsrådsberedningens PM från 
1967 "Språket i lagar och andra författ-
ningar" resultatet av ett samarbete med 
dåvarande Nämnden för svensk språk-
vård. 

Sedan 1976 bedrivs ett särskilt språkarbe-
te i regeringskansliet i syfte att göra myn-
digheternas språk mera begripligt för all-
mänheten. För närvarande arbetar tre 
språkexperter på Statsrådsberedningen 
med denna uppgift. Det är som represen-
tant för dem som jag kort vill presentera 
några av de utgångspunkter vi har i arbe-
tet med författningsspråket. 

Språket i lagar och förordningar är endast 
en bland många texttyper vi arbetar med; 
huvudmålet för vår kamp mot avarterna i 
den offentliga svenskan är det språk som 
används i utredningar, rapporter, myndig-
hetsbeslut, blanketter etc., alltså de texter 
som når medborgarna direkt. Att författ-
ningsspråket får ta så mycket av vår tid 
beror på att författningsspråket bär en stor 
del av ansvaret för den stelbenthet, ålder-
domlighet och svårbegriplighet som 
många medborgare retar sig på i myndig-
heternas meddelanden. Arbetshypotesen 
är att en förbättring av författningsspråket 
inte bara gagnar författningarna själva ut-
an hela den offentliga svenskan. 

Ytterligare ett påpekande skall göras. 1 
det dagliga arbetet är samråd med de skri- 

vande juristerna en nödvändighet. Språk-
vårdaren hugger lätt i sten om han eller 
hon lämnas ensam med en lagtext. Dess-
utom har den erfarne juristen - förutom 
den nödvändiga sakkunskapen - oftast en 
i traditionell mening högt uppdriven 
språkkänsla. Språkexperternas roll blir i 
många fall barnmorskans. 

Vilken är författningarnas 
yttersta publik? 
1 diskussionen om vilka som skall kunna 
läsa och förstå lagtext finns det två extre-
ma ståndpunkter. Den ena innebär att var-
je läskunnig medborgare skall kunna läsa 
och förstå alla författningar. Den andra är 
mera cynisk: Lagar och förordningar är 
texter avsedda för fackmän, särskilt dom-
stolsjurister och andra som ansvarar för 
vårt rättsmaskineri. 

1 valet mellan dessa båda ytterligheter lu-
tar vi mera åt den förstnämnda. De sven-
ska lagarna är till för medborgarna. Hur 
tekniskt och myndighetsbetonat innehål-
let än kan vara, är det ändå den enskilde 
medborgaren som ytterst är både upp-
hovsman till och föremål för våra rättsreg-
ler. Utan att närmare fördjupa sig i stats-
rätt slig metafysik kan man nog därför häv-
da att det är viktigt att författningarnas 
språk borde närma sig det vårdade språk-
bruk som samtidens medborgare har. 

Det finns en falsk motsättning mellan "ju-
ridisk" klarhet och "språklig" klarhet. 
Vändningar som "Lag samma vare då si 
och/eller så är för handen", "Beslutet län-
der till omedelbar efterrättelse", "Vid 
den gjorda återkallelsen får bero", "Detta 
äger motsvarande tillämpning på si eller 
så" får inte bara s.k. vanliga medborgare 
att se ut som levande frågetecken; de får 
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också ibland erfarna jurister att - om en 
lekman får vittna - råka i konflikt med 
varandra. Om man höll sig till ett naturli-
gare, låt oss säga "modernare" tonfall, 
skulle medborgarna få flera aha-upplevel-
ser och juristerna färre anledningar till 
onödiga gräl. Båda grupperna blir nämli-
gen störda, fast på var sitt sätt, av detta 
förbenade språk. 

Både jurister och vanliga språkbrukare 
kan vinna på att lagspråket återförs till det 
enda gemensamma språk som står till 
buds, nämligen den moderna svenska sak-
prosan. Låt oss se närmare på dessa tre 
begrepp. 

Modern? 
Att hävda att lagspråket skall vara mo-
dernt är att inbjuda till missförstånd. Skall 
ordförrådets dagsländor tillåtas dominera 
den mödosamt uppbyggda juridiska termi-
nologin? Skall rentav talspråket - i sin 
fruktansvärda vulgaritet - få dominera 
lagspråket? Måste författningsspråket ma-
las ned i nivelleringens kvarn? 

Sådana frågor möter ofta oss som försöker 
att göra nyskrivna lagar begripliga. De lå-
ter ibland ana en djupt känd ångest över 
tidens flykt. Om detta vore mycket att 
säga. Alla författningar bär ju vittne om 
sin egen tids språk; talet om förflackning, 
utarmning och brist på stilkänsla bottnar i 
en oförståelse för språkutvecklingens na-
tur. Vi har dock bara vår egen tids språk. 
(Detta blir särskilt tydligt när man ibland 
vid en lagändring förgäves letar efter nå-
gon som behärskar gammalstavning.) 

Svensk? 
En gammal tradition bjuder att alla ord i 
svenskt författningsspråk skall vara sven-
ska. Driver man denna princip in absur-
dum (intill och kanske över det orimligas 
gräns) hamnar man i svåra valsituationer. 
Vid vilken tidpunkt skall ett ord få vara 
inlånat och ändå betraktas som svenskt? 

Aven här får antydningar räcka. Om pu-
risten föredrar det helsvenska huvudskr,ft 
framför det en gång från latinet inlånade 
original, återstår det för honom eller hen-
ne att visa att huvudskrift förstås lättare 
än original. Detta blir en svår uppgift, ef-
tersom original är det vanligaste ordet, 
det som förstås av de flesta. 

Även om vi måste vara på vår vakt mot 
just detta pryderi, är det nog i allmänhet 
bäst att hålla sig till huvudprincipen att ett 
existerande "svenskt" ord är bättre än ett 
färskt lånord. Den engelsk-amerikanska 
anstormningen är trots allt ett hot. 

Sakprosa? 
En vanlig uppfattning är att lagspråket 
skall vara ett slags högprosa. De "rituel-
la" stildragen bör betonas, vardagligheten 
trängas undan. Föreställningen att lagens 
och domstolarnas höghet bäst markeras 
med en särskild stilart har dock blivit mer 
och mer diskutabel. Lagstiftningen blir, 
trots sin konservativa karaktär, alltmer 
teknisk, alltmer "i tiden". Innehållet i 
moderna författningar råkar alltmer i kon-
flikt med en föråldrad språkform. Resulta-
tet blir ofta parodiskt. 

En neutral sakprosa blir därför ett tjänligt 
medel för att undvika åtminstone de vär-
sta kollisionerna mellan juridiska språkav-
sändare och vanliga mottagare. Distansen 
minskar, vilket torde tjäna den allmänna 
laglydnadens sak. 

De senaste reformerna 
Förutom den PM som nyss nämnts, 
"Språket i lagar och andra författningar", 
har Statsrådsberedningen under senare tid 
givit ut "Några riktlinjer för författ-
ningsspråket" (PM 1979:2) som i huvud-
sak kan betraktas som en komplettering 
av den tidigare skriften. 

Den innehåller, blygsamt uttryckt, sprid-
da notiser om syftningar mellan stycken i 
en paragraf, meningsbyggnad, ordval och 
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termer, problemet med han eller hon, mo-
data hjälpverb samt en passus om bruket 
av s.k. nakna substantiv (dvs, bruket av 
obestämd form utan artikel). Den sist-
nämnda har väckt så stor debatt i jurist-
kretsar att det finns anledning att åter-
komma till ämnet i både juridiska och 
språkvårdande sammanhang. 

Dessutom innehåller skriften några nyhe-
ter på det formella området: 

Verbformerna på -es i presens passi-
vum ersätts med former på -s (dömes 

blir döms, göres blir görs). 

Kortformerna ta och dra, tar och drar, 

ras och dras ersätter de längre former-
na tager och drager etc. även i sam-
mansättningar. 
Förbudet mot negationen inte upphävs. 

De sistnämnda reformerna kan med viss 
rätt betraktas som skäligen tandlösa i 
kampen mot ett svårbegripligt, föråldrat 
och stelt författningsspråk. De utgör dock 
signaler till mottagarna om att lagstiftaren 
inte "gör sig till", inte i onödan markerar 
sin särart. Dessutom verkar det som om 
den som skriver författningstext lättare 
lockas att använda en ledigare menings-
byggnad och ett enklare ordval om han 
eller hon vänjer sig vid dessa "lediga" 
former. Skulle det senare målet nås, blir 
lyckan fullständig. 

Modernisering av ord och uttryck är ju 
endast en liten del av det arbete som krävs 
för att göra våra författningar mera begrip-
liga. De stora svårigheterna för både fack-
mannen och lekmannen ligger i att hitta 
rätt i författningarna och sedan tolka dem 
rätt. Reformer på detta område ligger del-
vis utanför ramen för språkvården; vad 
språkvårdaren kan göra är att bidra med 
synpunkter på disposition, hänvisnings-
teknik, typografi etc. Språkvårdens hu-
vuduppgift blir dock - förutom att bevaka 
språkriktighet i vid mening - att bekämpa 
föråldrade, alltför långa, vaga och allmänt 
olämpliga ord och uttryck samt att se till 
att meningarna blir korta, okomplicerade 
och klara. Det är det dagliga arbetet med 
dessa ting som upptar största delen av vår 
tid. 

För att återgå till "Några riktlinjer för för-
fattningsspråket" är nog den viktigaste 
nyheten där trots allt upphävandet av den 
hittills gällande regeln att en saklig änd-
ring i en författning bör skrivas på ett 
språk som anknyter till författningen i öv-
rigt. Nu blir det fritt fram för partiell mo-
dernisering även av författningar som inte 
är nyskrivna. På litet längre sikt kan den-
na reform bli en lika stor omvälvning för 
lagspråket som 1981 års bibelöversättning 
ser ut att bli för det religiösa språket. 
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Margareta Westman Att misslyckas med att begripa 
lagtext 

Varför måste lagtexter vara begripliga för 
medborgarna? Vem skrivs lagarna egentli-
gen för? Lagarna är till för att reglera sam-
hällslivet och medborgarnas handlingar i 
olika situationer. Det finns naturligtvis 
också lagar som berör medborgarna mera 
indirekt, men ett grundläggande demokra-
tiskt antagande måste vara att medborgar-
na har rätt att ta del av lagar och författ-
ningar. Varför skulle de annars över hu-
vud taget ges offentlig spridning? 

1 förordet till den gamla Upplandslagen 
anges: 

Lag skall vara stadgad och stiftad allt 
folket till ledning, både fattiga och rika, 
och till åtskillnad mellan rätt och orätt. 
(Övers. E. Wessén) 

På medeltiden kunde allmogen inte tilläg-
na sig lagbuden genom att läsa lagen, och 
ännu 1734 års lag är i grunden skriven för 
muntligt föredrag: den skulle uppfattas 
uppläst. 

Situationen nu är annorlunda, läskunnig-
heten är trots alla larmrapporter i stort 
sett en allmän medborgerlig färdighet. 
Och egen läsning blir en mycket viktig - 
många fall den viktigaste - vägen till en 
uppfattning av vad lagen säger i en viss 
fråga. 

Vilka hinder kan då finnas för en tillfreds-
ställande förståelse av lagtext? Intressant 
nog kan man få synpunkter på detta i stad-
fästelsebrevet till Upplandslagen, daterat 
den 2 januari 1296. Där motiveras bland 
annat varför man skrivit en ny samlad lag. 
Det sägs att lagman Birger å upplän-
ningars vägnar framfört 

somligt svårt att rätta sig efter." 
(Övers. E. Wessén) 

Detta skulle kunna tolkas som att föråld-
rade värderingar, föråldrade formulering-
ar och en föråldrad verklighetsbeskrivning 
gjorde det svårt att acceptera, förstå och 
tillämpa de tidigare lagsamlingarna. För 
förståelse av författningstext gäller dels 
vissa allmänna villkor som styr all förstå-
else av text, dels vissa mer speciella vill-
kor. För text över huvud taget gäller att 
man måste uppfatta något syfte med den 
och dessutom acceptera detta uppfattade 
syfte. Dessutom måste man förstå det se-
mantiska innehållet och acceptera det, 
dvs, kunna relatera det till föreställningar 
man redan har. 1 den fulla förståelsen lig-
ger ett samspel mellan dessa faktorer. 

Vilken uppfattning kan man räkna med att 
folk i allmänhet har om syftet med lagtex-
ter? Det är ofta denna allmänna uppfatt-
ning och därav beroende förväntningar 
som får någon att alls ge sig till att läsa en 
lagtext. En rimlig utgångspunkt synes 
vara att folk i allmänhet anser att lagar är 
till för att man skall rätta sig efter dem. 

Nu kan författningar ändå läsas med lite 
olika avsikter. 

Man kan läsa av rent intresse, för att få 
veta vad som gäller på ett visst område, 
utan att man egentligen räknar med att 
man själv kommer att beröras. 
Man kan vilja läsa för att få översikt 
över det som gäller på ett visst område, 
för att få handlingsberedskap. 
Man kan också läsa för att få ledning i 
ett speciellt fall, för att få handlingsreg-
ler att följa. 

att i deras lagar . . . fanns somligt ej För en vanlig medborgare skulle dock 
fullt skäligt, somligt dunkelt utsagt, och kanske de båda första läsavsikterna bättre 
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Olika sätt att misslyckas med att begripa lagtext 

Utgångspunkt: En läsare som söker handlingsregler i 	Resultat 

en viss situation 

läser 	1. hittar 	1 	ger upp 

inte 	 1 

2. hittar fel; 	1 	fel handlings- 

tror att 	 underlag 

det är rätt 

hittar 	1 	 3. förstår inte 	ger upp 

rätt 	 o. inser det 

4. missförstår 	 fel handlings- 
det som står 	 underlag 

P förstår det 	 5. övertolkar el. 	 fel handlings- 

som står 	 vantolkar 	 underlag 

vaga el. spec. 
uttryck 

6. antar fel 	fel handlings- 

implikationer, 	 underlag 

drar fel slut-
satser 

ikar rätt kan inte  ger upp? 

p
7. 

applicera på 
verkligheten 

an applicera 1 1 	korrekt handlings- 

på verkligheten underlag 

fullföljas med annan litteratur än egentlig 
lagtext, åtminstone ibland. Men för den 
tredje avsikten, där man vill veta vad som 
gäller i ett visst fall, där ligger det onekli-
gen nära till hands att gå till den egentliga 
reglerande texten. Nu är det ju alldeles 
klart att även här spelar erfarenheten in, 
på så vis att man väl ställer frågan: Är det 
värt att försöka, är ansträngningen värd 
chansen att lyckas? Också lässituationen 
kan skifta med avseende på om frågan 

gäller en enskild eller en grupp - oavsett 
vilken grupp som kan vara aktuell. 

Full förståelse av lagtext - när läsningen 
gäller ett speciellt fall - skulle innebära att 
läsaren får klart för sig vad han skall eller 
kan välja att göra i sin speciella situation. 
Jag vill med ett schematiskt diagram visa 
vad som kan inträffa vid den här sortens 
läsning, för att sedan något antyda vilka 
olika egenskaper hos lagtexten som skulle 
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kunna relateras till olika typer av miss-
lyckanden. 

kan tro att den gäller för hans fall, trots att 
den inte är avsedd att göra det. 

Det bör understrykas att det följande reso-
nemanget inte avser den vane brukaren av 
författningar som vet att man måste kom-
plettera lagtexten med läsning av förarbe-
ten, tillämpningsföreskrifter, kungörelser 
etc. Ändå spelar lagtexten en central roll, 
och därför kan det vara värt att tänka efter 
vad som kan hända om en vanlig läsare 
försöker ta reda på vad som gäller i ett 
visst fall genom att läsa lagen. 

Det är olika typer av egenskaper hos lag-
text som kan leda till olika fall av miss-
lyckande för läsaren. De olika fallen är 
naturligtvis inte heller alltid klart åtskilda, 
men jag vill här kort kommentera dem 
punkt för punkt. 

Fall nr 1 - man hittar inte det man söker - 
kan inträffa av flera skäl. För det första så 
kanske det sökta svaret inte alls berörs i 
någon lagstiftning, dvs, läsaren har en fel-
aktig förväntan. För det andra kan missly-
kandet bero på att läsaren inte lyckas lo-
kalisera det relevanta textstället. Anting-
en hittar han inte alls den författning han 
borde söka i, eller också drunknar han i 
alla de paragrafer som på något sätt tycks 
ha med saken att göra. För den sortens 
grovsökning är ju index, rubriker och ty-
pografi av betydelse. Men än viktigare är 
förmodligen själva mängden av bestäm-
melser som rör en viss fråga, åtminstone 
om bestämmelserna rent textmässigt inte 

är hierarkiskt ordnade, så att man relativt 
lätt kan urskilja vad som är överordnat 
och vad som är underordnat. 

Fall 2— man kommer fel utan att inse detta 
- kan inträffa som en följd av att just typo-
grafiska arrangemang är vilseledande eller 
att sådan hjälp saknas. Om man då fastnar 
för en regel som är mycket generellt for-
mulerad, som ligger på en mycket hög ab-
straktionsnivå, finns en risk för att läsaren 

Fall 3 - man hittar rätt men förstår inte det 
som står och inser detta - kan inträffa 
framför allt när texten innehåller konstiga 
ord i nyckelställning eller så invecklad 
satsfogning att läsaren inte lyckas få ut 
någon mening i det som sägs. Den åsikten 
har ibland framförts i diskussioner om för-
fattningsspråk att skribenterna gärna kan 
använda juridiskt speciella och svårbe-
gripliga ord, eftersom sådana ord inte lu-
rar läsaren att tro att han förstår det han 
ändå inte begriper. Därigenom kan läsaren 
förmås att söka hjälp, vilket ofta skulle 
vara rationellt. 

Fall 4—man hittar rätt men missförstår det 
som står. Detta kan bero på förhållanden 
som är delvis motsatsen till dem som leder 
till fall 3. Texten kan var enkelt formule-
rad men avse mer speciella förhållanden 
än läsaren får anledning att tro. 1 texten 
kan också utnyttjas i och för sig vanliga 
ord som har fått en specialiserad och för 
allmänspråket främmande betydelse. Lik-
nande missförstånd kan också uppstå ge-
nom semantiskt besvärliga konstruktio-
ner, t.ex. i villkorsfogningar med flera ne-
gerande uttryck i olika led, av typen: 

Enligt 2§ KBL (dvs. konkurrensbe-
gränsningslagen) må företagare, där ej 
annat är särskilt stadgat, utan tillstånd 
av marknadsdomstolen varken av före-
tagare inom senare försäljningsled be-
tinga sig att vid försäljning här i riket 
visst pris icke må underskridas, eller till 
ledning för prissättningen inom senare 
försäljningsled i riket eljest angiva visst 
pris, men mindre därvid kommer till ut-
tryck att priset får underskridas. 

Fall 5 - man vantolkar vaga eller speciella 
uttryck. All läsning av text kräver att läsa-
ren inte bara läser av rätt och förstår just 
det som står utan han måste också göra en 
tolkning, dvs, skapa sig en sammanhäng- 
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ande föreställning ur det som sägs. Ingen 
text kan vara fullt explicit utan all text 
måste förutsätta vissa kunskaper och erfa-
renheter hos läsaren, vilka hjälper honom 
att fylla i det som saknas. 

Vid ett förtest i projektet Begriplighet i 
medbestämmandelagen fann Britt-Louise 
Gunnarsson att många gymnasieelever in-
te tycktes observera skillnaden mellan ar-

bets givare och arbetstagare (Gunnarsson 
1979:61), vilket självfallet blev förödande 
för förståelsen. Viss erfarenhet och kun-
skap måste dock förutsättas hos läsarna. 

Att vaga bedömningsuttryck av typen syn-

nerliga skäl eller rimligt ger upphov till 
skilda tolkningar ligger i sakens natur. Av-
sikten med sådana uttryck är väl ofta just 
att ge bedömningsutrymme och plats för 
praxis att utveckla sig. Vissa vaga uttryck 
och ramformuleringar skulle kunna kom-
pletteras med exempel som uttryckligen 
anges vara exempel. Den tyske domaren 
Rolf Bender, som leder Institut för 
Rechtstatsachenforschung i Stuttgart, dis-
kuterade vid ett seminarium i Stockholm i 
september 1981 vilken väg man borde gå 
vid exempelgivning. Antingen kan man 
ange gränsfall på båda sidor om gränsen 
eller också kan man välja typiska och van-
liga fall, som ligger väl inom gränsen. Ben-
der menade att man bör föredra det sist-
nämnda med hänsyn till den allmänna 
rättskänslan hos medborgarna. Om man 
nämligen exemplifierar med två nästan li-
ka fall som skall bedömas olika kan detta 
verka stötande och förbryllande på den 
som främst uppfattar likheten. 

Men läsarens vantolkning - i förhållande 
till lagstiftarens avsikt - kan också uppstå 
som en följd av överspecificerade uttryck. 
Att sådana förekommer kan möjligen bero 
på att lagförfattarna har varit mindre väl 
bekanta med problemen i den berörda 
verkligheten. Ett exempel: 

Sekretess gäller för uppgift i upptagning 
som har dialektologiskt eller etnolo- 

giskt innehåll och som har gjorts eller 
anskaffats för vetenskapligt ändamål, 
om det kan antas att den, som har läm-
nat uppgiften eller som uppgiften avser, 
eller någon honom närstående lider 
men om uppgiften röjs. (Sekretesslagen 
1980:1007 kap. 24.) 

Den som läser detta kan lätt tro att sekre-
tessen bara gäller sådana inspelningar av 
folks tal som används för dialekt- eller 
folklivsforskning. Här har skribenterna 
förmodligen inte insett att det kan finnas 
andra typer av inspelningar som ger lik-
nande problem. Misstaget kunde ha und-
vikits om man klart angivit att man avser 
exempel och inte en uttömmande uppräk-
ning. 

Fall 6 - läsaren antar fel implikationer el-
ler drar fel slutsatser. Här tänker jag 
främst på de specifika juridiska implika-
tioner som kan dölja sig i lagtext. Ibland 
kan sådana implikationer var så implicita 
att inte ens specialister på ämnet kan vara 
säkra. 1 en introduktion till svensk lagstift-
ning för utländsk publik talar Stig Ström-
holm om just detta problem, att implika-
tionerna ibland "knappast kan härledas ur 
regelns formulering" (min övers.) utan 
kan begripas bara genom att man läser de 
omfångsrika förarbetena (Strömholm 
1981:38). Ett exempel på hur besvärlig 
tolkningen kan vara har jag hämtat från en 
diskussion i en uppsats av Jan Hellner 
(1980). Det gäller frågan om en vara som 
är köpt på avbetalning kan krävas tillbaka 
av säljaren som betalning för någon annan 
skuld än just betalningen för samma vara, 
genom förbehåll i avtalet. Sådana förbe-
håll var inte giltiga enligt tidigare lagstift-
ning. Så kom konsumentkreditlagen 
(1977:981) och där stodi 15: 

Med förbehåll om återtaganderätt avses 
avtalsvillkor som ger kreditgivaren 
möjlighet att återtaga varan, om köpa-
ren ej fullgör sin del av kreditköpsavtal. 

Förbehåll om återtaganderätt får gö- 
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ras gällande endast under förutsättning 
att förbehållet har gjorts av sätjaren i 
samband med köpet för att trygga sälja-
rens rätt till betalning samt köparen se-
dan mer än en månad är i dröjsmål med 
att erlägga förfallen och ej preskriberad 
del av kreditfordringen som uppgår till 
mer än ... eller om dröjsmålet avser... 

Här ligger problemet i om med 'säljarens 
rätt till betalning' avses all betalning eller 
bara betalningen för just den varan. Sva-
ret på frågan får specialisten/juristen ge-
nom att gå till förarbetena, där det klart 
anges att så kallade kopplingsförbehåll är 
förbjudna enligt konsumentkreditlagen. 
Men den vanliga köparen eller säljaren 
skulle kanske knappast ens misstänka att 
den här texten skall anses innehålla ett 
sådant förbud. 

De allra värsta riskerna för liknande van-
tolkningar borde man kunna minska ge-
nom att i den centrala texten verkligen 
uttrycka speciella avsikter när de finns, 
och inte låta dem framgå enbart genom 
kommentarer i förarbetena. 

Fall 7 - läsaren hittar rätt, förstår det som 
står, tolkar rätt men kan ändå inte förbin-
da regeln med verkligheten, kan inte till-
lämpa den. Det här fallet kan verka kons-
tigt, men jag tror att man bör skilja mellan 
tolkning och omsättning i handling. Med 
tolkning menar jag att man på grundval av 
det man läser kan bilda sig en samman-
hängande föreställning om vilka regler 
som gäller och vad de går ut på. Men 
därtill måste denna föreställning anknytas 
till den situation som läsaren söker led-
ning för. 

Svårigheter av denna typ kan uppkomma 
genom lagtexter som är utformade efter 
helt skilda konventioner. Ett exempel ur 
den s.k. Hednalagen från förkristen tid 
kan illustrera en svårighet: 

"Jag är man som du." De skola mötas 
vid tre vägars mot. Kommer den, som 
ord har givit, och den kommer ej, som 
ord har fått, då må han vara, som han 
blev kallad. Han är ej edför och ej vitt-
nesgill, varken i mans eller kvinnas sak. 
Kommer däremot den, som ord har 
fått, och icke den, som ord har givit, då 
ropar han tre nidingsord (dvs, han ro-
par: Niding! tre gånger), och gör ett 
märke mot honom på jorden. Då vare 
han dess sämre man, som sade det han 
ej torde hålla. Nu mötas de båda med 
fulla vapen. Faller den, som ord har 
givit - Ogärning i ord är värst. Tungan 
är värste baneman - Han ligge ogill 
(Övers. E. Wessén) 

Problemet med tillämpning av den här sor-
tens exempelbeskrivning är frågan hur 
mycket som måste stämma för att den en-
skildes verklighet skall kunna bedömas 
vara samma som den beskrivna. Ar t.ex. 
graden av förolämpning "ej mans jämli-
ke", "ej man i bröstet" viktig för tillämp-
ningen av bestämmelsen om envig? 

Men anknytningen till verkligheten kan bli 
problematisk även i helt andra fall. Det 
kan ha att göra med själva verklighetsbe-
skrivningen och med perspektivet i lagtex-
ten. Redan från början måste ju läsaren ha 
gjort sig någon uppfattning om vad hans 
sak gäller. Det kan vara rimligt att anta att 
vad han i första hand gör är att söka sig 
fram till ett visst ämnesområde. När det 
sedan gäller själva saken kan den ofta ses 
ur flera perspektiv. Och då kan skillnader 
i perspektiv mellan läsare och text leda till 
svårigheter för läsaren. 1 sin undersökning 
av medbestämmandelagens begriplighet 
diskuterar Gunnarsson skillnaden mellan 
ett domstolsperspektiv och de berörda 
parternas perspektiv och hur man kan låta 
texten byta perspektiv (Gunnarsson 
1980:13-18). 

Giver man okvädinsord åt man: "Du är Men domstolsperspektiv och partsper-
ej mans jämlike och ej man i bröstet." spektiv är inte de enda möjligheterna i alla 
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sorters lagstiftning. Sådana områden som 
innefattar rättigheter och skyldigheter i 
förhållandet mellan samhället i stort och 
de enskilda medborgarna kan inte beskri-
vas som ett partsförhållande av samma art 
som det som råder på arbetsrättens områ-

de. 

Särskilt problematiskt kan detta bli när 
lagtexten handlar om något som samtidigt 
är en rättighet och en skyldighet för den 
enskilde. Det kan vara lika angeläget för 
medborgaren att få klart för sig vad rättig-
heten egentligen går ut på, som att få reda 
på vilka skyldigheter han har i samman-
hanget. 
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Ingvar Nordin Språket i försäkringskassorna 

Jag har blivit ombedd att berätta något om 
den verksamhet som bedrivs inom de all-
männa försäkringskassorna för att åstad-
komma ett enklare och begripligare språk 
i kontakterna med de försäkrade. 

Försäkringskassorna har som bekant hand 
om en mängd olika uppgifter på det social-
politiska området och har därför att tilläm-
pa en omfattande lagstiftning. Inte sällan 
är denna lagstiftning komplicerad både till 
innehåll och utformning. De kassaanställ-
da upplever därför dagligen problem till 
följd av det komplicerade författ-
ningsspråket. 

Inledningsvis bör jag kanske också nämna 
att Försäkringskasseförbundet, som jag 
representerar, är de allmänna försäkrings-
kassornas gemensamma intresse- och ser-
viceorganisation. Förbundet bedriver 
bl.a. en omfattande förlagsverksamhet 
med blanketter, informations- och utbild-
ningsmaterial för kassorna. 

Förbundet har en lång tradition också när 
det gäller informationen till de försäkrade. 
Kanske är det en av anledningarna till att 
vi sedan länge känt ett starkt engagemang 
i språkvårds- och begriplighetsfrågor. Det 
gäller inte minst blanketter, formulärbrev 
och informationsmaterial som kassorna 
använder. 

Blanketter 
Blanketter är ett viktigt hjälpmedel i kas-
sornas verksamhet. Det finns också ett 
stort antal sådana. Sedan början av 1950-
talet har vi i förbundet haft en blankett-
kommitté, som bl.a. haft till uppgift att ta 
till vara användarnas intressen, dvs, såväl 
de försäkrades intressen som personalens, 
när det gäller att få fram enkla och begrip-
liga blanketter. Kommittén har också fort- 

löpande kontakter med olika användar-
grupper i samhället i det här syftet. 

Formulärbrev 
Förutom blanketter sänds dagligen ut 
mängder med olika skrivelser till allmän-
heten från försäkringskassorna. Det kan 
gälla beslut i försäkringsärenden, informa-
tion, begäran om uppgifter m.m. Många 
sådana skrivelser kan vara likalydande, 
bortsett från vissa personuppgifter. Skri-
velser av detta slag som är mera frekventa 
brukar vi kalla formulärbrev. 

1 början av 60-talet tillsatte vi den s.k. 
formulärbrevsgruppen, som hade till upp-
gift att ge sig på språket i de formulärbrev 
som man då använde i försäkringskassor-
na. Det var ingen liten uppgift denna ar-
betsgrupp fick. Floran av formulärbrev 
var mycket stor och språket i allmänhet 
ganska komplicerat med hänvisningar till 
lagparagrafer och liknande. För att få 
hjälp från språkexperter i detta arbete en-
gagerade vi Nämnden och Institutet för 
svensk språkvård som de då hette. Detta 
samarbete kom att betyda mycket för den 
fortsatta utvecklingen. Förutom genom-
gång av formulärbrev har vi också fått 
hjälp med värdefulla synpunkter på språ-
ket i våra blanketter. 

De omskrivna formulärbreven systemati-
serades och gavs ut i en särskild ringpärm. 
Innehållet i denna ringpärm hålls fortlö-
pande aktuellt. Genom att varje formulär-
brev i pärmen har ett kodnummer under-
lättas också den interna administrationen i 
samband med utskrift. 

Skrivregler 
Under 60-talet tog vi tillsammans med 
språkexperter fram ett instruktionshäfte 
för kassapersonalen, som vi kallade "Så 
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skriver vii försäkringskassan". Detta häf-
te innehöll råd och upplysningar om vad 
man bör iaktta och hur man bör formulera 
sig i kontakterna med allmänheten, fram-
förallt i de skriftliga kontakterna. Häftet 
försågs också med exempel på hur man 
bör och inte bör skriva. Bland reglerna 
som där fanns kan jag nämna exempelvis 
att man inte bör hänvisa till lagtext och 
paragrafer i skrivelser utan i stället förkla-
ra den regel eller bestämmelse som man 
har följt, att man undviker fackord, att - 
när man inte kan gå med på något som den 
försäkrade vill - man "tyvärr" inte kan 
göra så som den försäkrade önskar, att - 
när man vill ha hjälp från den försäkrade - 
man ber honom "vara vänlig" att göra 
något och att man, för att göra brevet 
mera personligt, använder sig av ordet 
"vi" i stället för "försäkringskassan" där 
detta är möjligt. Dessutom skulle breven 
undertecknas "Med vänlig hälsning", nå-
got som på den tiden inte var så vanligt. 
Försäkringskassorna var det första offent-
liga organ som började med en sådan un-
derskrift. Över huvud taget skulle breven 
skrivas på ett sådant sätt att det föll sig 
naturligt att underteckna "Med vänlig 
hälsning". 

Dokumentteknik 
Utöver det material som jag här nämnt 
fann vi också att det behövdes enhetliga 
regler för själva utskriften, uppställningen 
av rubriker, undertecknandet osv, för att 
ytterligare underlätta läsningen av skrivel-
ser från försäkringskassan. 1 denna avsikt 
framställdes och utgavs en instruktions-
pärm, benämnd Dokumentteknik, som 
bl.a. innehöll information om s.k. sys-
tematisk dokumentutformning, skrivan-
visningar, skrivregler, exempel på hur 
man skriver PM, besvärsskrivelser och 

dylikt. 

Utbildning 
Allt det material som jag här berättat om 
har använts som underlag för en omfattan- 

de personalutbildning hos kassorna. Dess-
utom har många kassor tagit fram eget 
kompletterande material för sin utbildning 
i dessa frågor. 

1 det sammanhanget vill jag nämna att den 
här utbildningen i kassorna har varit upp-
lagd så att man började med att utbilda 
chefstjänstemännen och sedan gick vidare 
med övriga anställda. Enligt vår uppfatt-
ning är det nämligen nödvändigt att man 
först skapar förståelse hos cheferna för 
vikten av ett enkelt och begripligt språk. 
Om inte den förståelsen finns, är risken 
stor för att resultatet av en sådan här ut-
bildning av personalen inte blir det avsed-
da. 

Många kassor har för övrigt engagerat 
språkexperter utifrån som lärare i denna 
utbildning. 

Förslagsverksamhet 
Ytterligare en verksamhet vill jag nämna 
som har betydelse i sammanhanget och 
det är den förslagsverksamhet som vi har i 
försäkringskassorna. En stor del av de 
förslag som kommer in gäller nämligen att 
förenkla och förtydliga formuleringar på 
de stora upplagor av blanketter, formulär-
brev och informationsmaterial, som för-
säkringskassorna använder sig av. Kassa-
personalen ser nämligen på allmänhetens 
reaktion direkt konsekvenserna av dåligt 
genomtänkta formuleringar. Förslags-
verksamheten har där-för visat sig vara en 
värdefull tillgång i språkarbetet. För varje 
år märker vi också att de kassaanställdas 
intresse för sådana här språkfrågor ökar. 
När det gäller förslagsverksamheten bi-
drar naturligtvis också de belöningar som 
man kan få för bra förslag. 

Eldsjälar behövs 
Jag vill med det jag nu sagt inte påstå att 
allt är bra i försäkringskassorna i det här 
avseendet. Långt ifrån. Men jag tror att 
jag ändå kan påstå att personalen i försäk-
ringskassorna har kommit en bra bit på 
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väg när det gäller att uttrycka sig på ett 
enkelt och begripligt språk i sina kontak-
ter med allmänheten. Men mycket åter-
står och det är därför viktigt att man inte 
slår sig till ro med det som en gång gjorts. 
Här behövs ständigt arbete med dessa frå-
gor och även utbildningen måste upprepas 
för att man skall nå resultat på lång sikt. 
Det har också visat sig att det behövs nå-
gra "eldsjälar", personer som har ett sär-
skilt intresse och engagemang för språk-
frågor, på varje kassa för att hålla intres-
set för språkfrågorna vid liv. 

Försäkringskassorna är nog det offentliga 
organ som har engagerat sig mest i an-
strängningarna att åstadkomma ett enkelt 
språk i kontakterna med de försäkrade. 
Det kan nog till en del förklaras av att 
kassorna bygger på en foikrörelsetradition 
och att kassorna administrativt har byggts 
upp med lokala kassor som bas. Med det 
stora kontorsnät som man har över landet 
och med de många kontakter som man har 
på lokal nivå med allmänheten, upplever 
kassapersonalen särskilt starkt behovet av 
att man använder ett enkelt och begripligt 
språk i sina kontakter. Har inte den för-
säkrade förstått vad man sagt eller skrivit 
får den kassaanställde ett merarbete ge-
nom att ta ytterligare kontakter och lämna 
ytterligare upplysningar. Denna konse-
kvens är inte lika påtaglig om man sitter i 
en central organisation. 

Författningsspråket - skriv 
enkelt från början 
Som jag tidigare nämnt har försäkrings-
kassorna att tillämpa en mängd lagregler 
och andra bestämmelser som ofta är svåra 
både till innehåll och utformning. 

Innehållet i lagstiftningen är ju riksdagens 
sak och det kan vi inte så mycket påverka. 
Vi som varit engagerade i arbetet med 
språkfrågor i försäkringskassorna har 
dock genom åren fått klart dokumenterat 

att det sätt på vilket lagtexten formulerats 
spelar en oerhört stor roll i senare led, 
exempelvis vid utfärdandet av anvisning-
ar, arbetsinstruktioner och vid framställ-
ning av utbildningsmaterial, blanketter 
och informationsmaterial. Jurister och 
andra som har att granska och godkänna 
innehållet i sådant material har ofta svårt 
att frigöra sig från den ursprungliga lagtex-
ten. 

Inom vårt verksamhetsområde har man 
dock efter hand fått en allt större förståel-
se för behovet av att skriva om lagtexter-
na till ett enklare språk. Detta har tillsam-
mans med den dialog som normalt brukar 
föras mellan informatörer och jurister gett 
ett ganska gott resultat. Men det har tagit 
lång tid. 

Därför måste man skriva enkelt från bör-
jan. Redan på utredningsstadiet och fram-
för allt när man kommer fram till proposi-
tionsskrivning och lagförslag måste man 
lägga ner tid och arbete och även använda 
sig av språkexperter för att få ett enkelt 
språk. Med enkelt språk menar jag då mo-
dern sakprosa. Det skall inte behövas kva-
lificerade jurister för att tolka en lagtext 
som beslutas i riksdagen år 1981. Försök 
har för övrigt gjorts - jag vill minnas det 
var byråkratiutredningen - att på modern 
sakprosa skriva om även mycket besvärlig 
lagtext och resultatet av detta blev allde-
les utmärkt. Visserligen blev texten längre 
men det gjorde nu ingenting. Huvudsaken 
var ju att den blev begriplig. 

Och när man talar om behovet av rationa-
lisering så vill jag hävda att man skulle få 
en mycket stor rationaliseringsvinst om 
man redan från början lägger ner möda på 
att formulera lagtexten på ett enkelt 
språk. Det skulle vara intressant att räkna 
på vad kostnaden idag är för all den tid 
som behövs för att försöka översätta lag-
texter till ett språk som allmänheten för-
står. Och vad det betyder för allmänheten 
att inte få begriplig information. 
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Det har gjorts en del under senare år inom 
olika myndigheter för att förenkla språket 
i olika avseenden. Däremot har det enligt 
min uppfattning gjorts alldeles för lite när 
det gäller att förenkla lagtexter. Lagen 
måste i första hand skrivas för allmänhe-
ten och inte för juristerna. 1 vart fall när 
det gäller socialpolitikens område måste 
lagarna redan från början skrivas på ett 

sådant sätt att de är begripliga för allmän-
heten. 

Jag hoppas därför att det initiativ man nu 
tagit från språkvårdsgruppens sida att 
med företrädare för bl.a. de ansvariga i 
departementen diskutera utformningen av 
lagtexterna skall ge påtagliga och snabba 
resultat. 
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Claes-Göran Journalisterna och författnings- 
Kje/lander 	

språket 

Den journalist som arbetar med att till all-
mänheten förmedla innehållet i författ-
ningar och myndighetsbeslut hamnar inte 
sällan i ett språkmoraliskt dilemma. 

Om regeringen, som nyligen skett, före-
slår en lagändring innebärande att vårdav-
gifterna inom den medicinska långtids-
vården höjs kan detta presenteras på olika 
sätt. Man kan kalla det en rättvisereform. 
Det gjorde det ansvariga statsrådet i ett 
pressmeddelande, hänvisande till att tax-
orna nu blev desamma som inom den 
kommunala åldringsvården. Det skulle na-
turligtvis också kunna presenteras som ett 
exempel på att inte ens de långtidssjuka 
nu går fria från regeringens försök att dra 
in pengar. 

Nu finns det goda skäl att göra denna lag-
ändring. Men det är naturligtvis en språk-
lig och politisk manipulation som efter-
strävas när man vill att vi journalister, och 
verklighetsbeskrivare, skall meddela Fol-
ket att dess styresmän nu genomför ytter-
ligare en rättvisereform genom att göra 
det dyrare att ligga på långvården. 

Skall vi, å andra sidan, av sådana språk-
ligt-moraliska skäl avstå från att återge 
exakt vad ett statsråd säger? Uttalandet 
har redan genom upphovsmannens ställ-
ning ett allmänintresse. Och även om ny-
hetsförmedlaren, i motsats till reportern, 
måste undvika egna värdeord skall han 
inte väja för att återge andras värderingar. 
Inom politiken utgör de i själva verket inte 
sällan själva nyheten. 

Detta dilemma är vanligt. Mycket ofta 
presenteras ett beslut eller ett lagförslag i 
form av ett pressmeddelande. Ursprungs-
texten finns inte tillgänglig. Andra gånger 
kan texten finnas tillgänglig, men är svår 
att förstå. Detta skapar alltid problem, in- 

te minst då vi endast har en eller ett par 
timmar på oss att göra ett koncentrat av 
en text som tar längre tid än så enbart att 
läsa. 1 sådana situationer påverkar det 
stundtals politiska urvalet och språkbru-
ket i en sammanfattning eller ett press-
meddelande lätt den bild som medierna 
ger. Å andra sidan kan en sådan samman-
fattning förebygga missförstånd som an-
nars uppkommer när en normalt svårtill-
gänglig författning skall refereras. 

Det finns en inbyggd motsättning mellan 
juristens och journalistens hållning till 
språket. Vi skriver för olika mottagare. 
Där lagstiftaren strävar efter juridisk ex-
akthet och logik strävar journalisten efter 
allmängiltighet och generaliseringar. Lag-
stiftaren får inte lämna de dömande och 
förvaltande myndigheterna i sticket ge-
nom att strunta i undantagen. Journalisten 
måste i den dagliga nyhetsförmedlingen 
göra tvärtom. De inskjutna bisatserna får 
facktidskrifterna ta hand om. 

Men även om nu lagar och författningar 
inte alltid kan eller ens bör skrivas så att 
alla direkt förstår dem så följer inte därav, 
som somliga jurister tycks tro, att allt är 
gott om bara texterna passerar lagrådet. 
Lagskrivarens ansvar sträcker sig bra 
mycket längre än så. Förmedlarledet har 
nämligen all anledning att ställa krav på 
hjälp. Det är, annorlunda uttryckt, lagstif-
tarnas skyldighet att ställa upp när journa-
listerna behöver hjälp med att reda ut vad 
det egentligen står i texterna. Journalister-
na har också som all annan "allmänhet" 
rätt att kräva att juristerna inte trasslar till 
ett redan svårt sammanhang genom att be-
skriva det i en språkligt otymplig form. 

Jag vill sammanfatta de krav nyhetsför-
medlarna bör ha rätt att ställa på lagstifta- 
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re och på dem som formulerar olika myn-
dighetsbeslut i följande punkter. 

Använd så långt möjligt en normal me-
ningsbyggnad. Parvis inskjutna bisatser, 
där sats c syftar på sats b och sats d på 
sats a, är inte normal meningsbyggnad. 
Den juridiska metoden förleder inte sällan 
lagskrivare att undvika att sätta punkt. 
Det går emellertid utmärkt bra att ut-
trycka ett logiskt sammanhang även i kor-
ta meningar. 

Låt alltid ord och uttryck stå för vad de 
betyder i normalt språkbruk. Ordet "av-
skeda" har i arbetsrätten fått en snävare 
betydelse än det har i vanligt språkbruk. 
Begreppet "primär förhandlingsskyldig-
het" infördes i lagtexten för att beteckna 
en situation där parterna inte förhandlade 
i vedertagen mening. "Bidrag" betyder 
för vanligt folk att man får pengar, men 
'kostnadsbidrag" användes tidigare som 

en förskönande omskrivning för avgift in-
om rättshjälpen. Studielån kallas stu-
diemedel, och efter mer än 20 år betyder 
'folkpension" fortfarande en sak i nor-

malt språkbruk och en annan i lagtexten. 

Nya begrepp får inte införas i sådan 
mängd, eller ges en sådan form, att be-
greppen i sig måste förklaras varje gång en 
författning nämns i en nyhetstext. Basbe-
loppet är svårt, men förmodligen prak-
tiskt, och de flesta har numera klart för sig 
pensionen stiger när basbeloppet höjs - 
även om principen för basbeloppet är för-
borgad för dem som inte äger nyckel till 
socialförsäkringslagarna. Men - för några 
år sedan kom en språkets marodör på idén 
att basera skatteskalorna på begreppet 
basenhet,. Detta leder till ständiga missför-
stånd och har kostat mycken onödig infor-
mationsmöda. Sammanhanget har inte bli-
vit enklare genom att marginalskatterna 
sänks när basenheten höjs. Blir begrepps-
förvirringen tillräckligt stor inträder en 
ren blockering hos informationsmottagare 
i olika led. Detta inträffade när den nya 

semesterlagen infördes. Lagen var - kan-
ske —juridiskt ren och fin och logisk, men 
lagstiftaren gav oss gång på gång så många 
nya begrepp med precis innebörd, att vi 
inte förmådde ta åt oss alla språkliga inno-
vationer. Resultatet blev att informatio-
nen om den nya lagen ofta kom att handla 
om dess obegriplighet. När sakinforma-
tion ändå förekom tyngdes den av språkli-
ga förklaringar, som stal dyrbart spaltut-
rymme. 

De som skriver författningar och myn-
dighetsbeslut måste anslå tid för att för-
klara vad orden egentligen innebär, och 
därvid acceptera att det även bland 
journalister och andra informationsför-
medlare finns nybörjare. Kan en kvart av 
en timme innebära att allmänheten får 
korrekt information, medan fem minuter 
innebär att samma allmänhet får inkorrekt 
eller ofullständig information —ja då borde 
valet vara enkelt. Den jurist som använt år 
av sitt dyrbara liv åt utredning, remissam-
manställning och propositionsskrivande 
visar inte sällan en obegriplig snålhet med 
minuterna när verket omsider skall pre-
senteras för folket. 

Tjänstemännen i den offentliga förvalt-
ningen måste visa respekt för journalister-
nas arbetsvillkor. Inom politik och för-
valtning finns en tendens att lämna ut in-
formation sent på dagen, sedan pressmed-
delanden och sammanfattningar granskats 
och signerats av alla berörda tjänstemän. 
Resultatet blir inte sällan att dessa ord, så 
omsorgsfullt vägda, aldrig kommer till all-
mänhetens kännedom. De slås ut i nyhets-
konkurrensen i de medier som av tekniska 
och ekonomiska skäl tvingats till allt stra-
mare planering och allt tidigare presslägg-
ning. För journalisten är det dessutom en 
svår uppgift att på en eller ett par timmar 
sammanfatta innehållet i en proposition 
eller ett betänkande. 

Juristerna måste acceptera att journa-
listerna skriver för allmänheten och inte 
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för experterna. Det finns hos många juris-
ter en rädsla för att uttrycka sig klart och 
generellt. De vill att deras uttalanden skall 
återges i detalj, ibland med direkt hänvis-
ning till att de inte inför kolleger vill skylta 
med förenklade beskrivningar som för den 
fackkunnige framstår som oklara eller 
ofullständiga. Uppgiften att informera 
dem som har att tillämpa lagarna måste vi 
journalister emellertid överlåta till fack-
tidskrifterna. Vi söker det allmängiltiga 
och måste oftast lämna undantagen där- 
hän. 

* 

Jag har valt dessa exempel för att söka 
visa att man med mycket små medel kan 
underlätta överföringen av författningar 
och myndighetsbeslut till den språkliga 
våglängd som når flertalet mottagare. Inga 

krav ställs i dessa exempel på att lagstifta-
ren skall göra avkall på sin juridiska ambi-
tion för att göra texterna mera lättlästa. 
Det vore i och för sig lockande att hävda, 
att författningsreglerna om beräkningen 
av olika former av pensionsförmåner bor-
de utformas så att åtminstone var tionde 
pensionär kunde tillgodogöra sig texten. 
Ett sådant krav vore emellertid inte heder-
ligt, eftersom själva systemet är sådant att 
det inte kan uttryckas enkelt. Och inför 
systemet är språket maktlöst. 

På en punkt, det bör sägas, måste jurister-
na och de informationsförmedlande 
journalisterna hävda en gemensam upp-
fattning. Vi måste gentemot politikerna 
hävda det värderingsfria språket i nyhets-
förmedlingen. 
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