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011e 	 Varför svåra ord är svåra Josephson 

011e Josephson disputerade hösten 1982 vid Stockholms uni-

versitet på en avhandling med titeln "Svåra ord" och underti-

teln "En undersökning av förståelsen av 153 ord från ekono-

miska, sociala och politiska sammanhang". 1 denna artikel 

presenterar han sin undersökning för Språkvårds läsare. 011e 

Josephson är verksam vid Institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet. 

Klagomål över svåra ord och myndighe-
ters obegripliga språkbruk kan beläggas 
åtminstone från 1500-talet. Under 1970-
talet blev dock diskussionen ovanligt in-
tensiv. En bidragande orsak var Nils 
Fricks och Sten Malmströms bok Språk-
klyftan som redogjorde för en undersök-
ning av hur 700 ord från ekonomiska, poli-
tiska och sociala sammanhang förstods - 
eller inte förstods - av AMU-elever. Även 
om Språkklyftans resultat var mycket 
ungefärliga visade de uppenbarligen att 
många ord var svårbegripliga. 

Språkklyftans resultat är en utgångspunkt 
för den undersökning jag redovisar i min 
avhandling Svåra ord. Jag har försökt 
kartlägga en del av orsakerna till att denna 
typ av ord är svåra. 

1 stort sett kan man tala om tre faktorer 
som tillsammans påverkar förståelsen av 
ett ord. Den första är mottagarens egen-
skaper. Här vet vi t.ex. att högutbildade 
män i 30-årsåldern i storstäder är den 
grupp som bäst förstår svåra samhällsord, 
och att förståelsen av dessa ord ökar snab-
bast i åldern 20-24 år. Den andra faktorn 
är egenskaper hos den speciella språksitu-
ation där mottagaren möter ordet; här vet 
vi ännu mycket litet. Den tredje faktorn är 
ordets egenskaper, och det är dem jag 
huvudsakligen behandlar i avhandlingen. 
Språksituationen har i mina undersökning-
ar hållits konstant, dvs, orden har prövats 
i en typisk testsituation. Mottagarna, för-
sökspersonerna, tillhör tre olika grupper: 

elever i grundskolans årskurs 9 och gym-
nasiets årskurs 1 samt vuxna AMU-elever, 
varför jag kunnat samla in vissa uppgifter 
om hur kön, ålder, social bakgrund mm. 
samvarierar med ordförståelsen. Men jag 
har alltså koncentrerat mig på ordens 
egenskaper. 

Sammanlagt 156 ord - vart och ett i minst 
två kontexter - testades på sammanlagt 
2500 personer; varje försöksperson mötte 
dock inte mer än 40 ord. 1 huvudsak inne-
bar testet att försökspersonerna fick skriva 
ned en förklaring med egna ord till varje 
testord som presenterades i en mening. 
Orden hämtades från broschyrer inför 
riksdagsvalet 1976, dagstidningarnas poli-
tiska artiklar och andra politiska, ekono-
miska och sociala texter som i princip vän-
der sig till alla vuxna medborgare. 

Valet av undersökningsmetod är inte 
självklart. Resultaten av många ordförstå-
elseundersökningar kan något tillspetsat 
sammanfattas med att som man ropar i 
skogen får man svar. Presenterar jag t.ex. 
testordet i en kontext blir det lättare, na-
turligtvis dock under förutsättning att 
kontexten inte är avsiktligt vilseledande. 
Låter jag försökspersonerna kryssa för ett 
alternativ i en flervalsfråga i stället för att 
själva formulera en förklaring, så kan jag 
- enligt en förundersökning jag gjorde - 
räkna med att andelen tillfredsställande 
svar ökar med c:a 20 procentenheter. Det-
ta gäller givetvis också under förutsättning 
att inte felsvarsalternativen är förledande. 



Om t.ex. ett av de felaktiga alternativen är 
ett ord med liknande betydelse som ett 
ord som har stor ljudlikhet med testordet 
(t.ex. lyckosam som felalternativ till suc-
cessiv; man kan här lockas att tänka på 
succé) brukar det kryssas för av betydligt 
fler än som ger en liknande förklaring vid 
en undersökning med fria svar. 

Vid en undersökning med fria svar finns 
liknande felkällor - förutom undersöka-
rens möda att avgöra vad som är rätt och 
fel. Dels händer det att försökspersonerna 
har ganska god kännedom om ett ord men 
avstår från att förklara det därför att de 
inte kan lämna någon lämplig parafras; 
trots att jag uppmanade folk att i brist på 
goda parafraser lämna exempel eller myc-
ket ungefärliga förklaringar avstod t.ex. ca 
25 procent från att förklara ordet intres-
sant i meningen "Flera intressanta nyheter 
meddelades på presskonferensen". Dels 
ger en del försökspersoner, som aldrig sett 
testordet, helt tillfredsställande gissningar. 
(Det sker givetvis än mer vid flervalsun-. 
dersökningar.) 1 min undersökning ingick 
tre nonsensord i följande kontexter: 

Fernaten är så stor mellan de båda staterna 
att de vägrar att sätta sig vid samma för-
handlingsbord. 
Inför valet försökte de olika partierna på-
verka kodilenten bland jordbrukarna. 
Ministerns tal i FN ribornerade flera stater 
att gå till häftigt motangrepp. 

Ca 5 procent angav att de säkert visste vad 
ordet betydde (detta kunde göras med ett 
särskilt kryss på formuläret) och mellan 3 
(vid kodilenten) och 35 (vid fernaten) pro-
cent gav utifrån kontexten rimliga parafra-
ser. 

Två slutsatser kan dras. För det första är 
det meningslöst att påstå att så eller så 
många procent förstår ett visst ord; påstå-
endet kan bara gälla för en viss undersök-
ning. Med vidare giltighet kan man inte 
hävda så mycket mer än att ett ord är lätt, 
svårt eller medelsvårt. (1 min undersök- 

ning drog jag dessa gränser ungefär vid 60 
resp. 20 procent tillfredsställande parafra-
ser.) Detta låter sig däremot göras med 
viss säkerhet; jämförelser mellan olika 
ordförståelseundersökning visar att rang-
ordningen mellan samma ord blir ungefär 
densamma även om andelen riktiga svar 
varierar kraftigt. För det andra går det 
inte att finna en överlägsen metod för ord-
förståelseundesökningar. Den får variera 
med frågeställningen. 

Skälet till att jag valde en metod med fria 
svar var att jag så mycket som möjligt ville 
undvika att styra försökspersonernas 
tankar och att jag förväntade mig att just 
parafraserna, försökspersonernas förkla-
ringar, på testorden kunde ge intressanta 
upplysningar om hur orden förstods. Re-
sultaten, dvs. parafrasernas utseende, har 
jag förklarat utifrån i huvudsak fyra egen-
skaper hos ordet: frekvens, uttryckssida, 
innehåll och kontext. 

Frekvens 
Det finns ett samband mellan frekvens och 
begriplighet. De lätta orden har vanligen 
en högre frekvens i Nusvensk Frekven-
sordbok. Men så mycket mer kan inte sä-
gas. Dels saknar vi tillräckligt omfattande 
frekvensundersökning, dels är frekvensen 
av ordet i sig antagligen mindre viktig för 
förståelsen än t.ex. frekvensen av vissa 
betydelser hos ordet, av förekomsten i vis-
sa kontexter m.m. Ett exempel: när explo-
ateras presenteras i kontexten "Artikeln 
handlade om hur de norrländska skogarna 
exploateras" förstår ca 50 procent ordet, 
när kontexten är "Artikeln handlade om 
hur de finländska invandrarna exploate-
ras" sjunker siffran till ca 20 procent. 1 
Press 76 (den frekvensundersökning som 
är gjord på ett likadant material som 
Nusvensk Frekvensordbok fast 10 år sena-
re) är det i 37 av de 55 beläggen på explo-
ateras naturtillgångar som exploateras. 
Det kan alltså finnas frekvensskäl till att 
ordet är lättare i den förra kontexten. 



Bjudord 

stabil 
organisera 
stagnera 
intern 
vag 
realisationsvinst 

informell 
opinion 
opportun 
instabil 
fysisk planering 
militant 
(ekonomisk) depression 
tolerant 
kvotering  
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opposition 
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planering av idrott och mottion 

	
12 

militär 
	

10 
(psykisk) depression 
	

12 
tåla 
	

10 
votering 
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Uttryck 
När man talar om missuppfattningar av 
svåra ord tänker man ofta på hur ord som 
låter ungefär lika men har helt skilda bety-
delser blandas ihop. Informell förväxlas 
med information, kvotering med votering, 
likviditet med likvidera för att ta några 
exempel från min undersökning. Denna 
typ av missförstånd är uppseendeväckande 
men kanske inte så vanlig som man i för-
stone tror. Bara vid ett dussin av testorden 
associerade uppenbarligen mer än fem 
procent av försökspersonerna till ett ord 
med liknande uttryckssida. Sådana associ-
ationer kan dessutom lika väl underlätta 
förståelsen som försvåra den. Det blir tyd-
ligt om man studerar de ord där de är 
vanligast. 

För de fem orden överst på listan är alltså 
ljudlikheten stödjande, och sedan blandas 
vilseledande och underlättande associatio-
ner. 

Associationer av det här slaget låter sig 
också stödjas eller blockeras av kontexten. 
När kvotering testades i meningen "Man 
kan inte nå jämlikhet utan att använda 

kvotering" gav ca 15 procent av fp ordet 
samma betydelse som votering. När me-
ningen löd "En kvotering sker vid intag-
ningen till all högre utbildning" sjönk siff-
ra till två procent. 

Det finns också en tydlig tendens att ta 
stöd av uttryckssidan först när ett ord visar 
sig svårt. Med ett par undantag (organise-
ra och stabil) är vid de lätta orden uppen-
bara associationer till ord med liknande 
uttryckssida mycket ovanligare än vid de 
25 svåraste orden. 

Till egenskaper hos uttryckssidan kan ock-
så räknas speciella suffix eller prefix som 
kan tänkas försvåra förståelsen. Jag har 
prövat effekten av några prefix (re-, de-, 
in- och jr-) genom att i samma kontext 
testa ett prefixinlett ord och dess prefixlö-
sa motsvarighet (t.ex. Förbundsordföran-
den ville ha en de/centralisering av arbets-
platserna). De prefixinledda orden är ge-
nomgående något svårare; särskilt tycks 
det gälla de ord som börjar med in (inef-
fektiv, informell inkapabel, inofficiell, in-
opportun, instabil, intolerant). 
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Dvs subventionera betyder att en myndig-
het eller ett företag ger pengar till en pro-
ducent för att denna vid en senare tid-
punkt ska tillhandahålla en vara (eller 
tjänst) förhållandevis billigt för konsu-
menter. 

Innehåll 
När det gäller ordens innehållssida - dvs. 
det man vanligen menar med deras bety-
delse - visar mina resultat på två allmänna 
förhållanden. 

Det ena är - föga överraskande - att det är 
lättare att förstå ett ord som faller inom ett 
ämnesområde man är någorlunda bekant 
med. AMU-eleverna var genomgående 
något bättre än de andra försöksgrupper-
na, men särskilt gällde det vid företags-
ekonomiska ord: debitera, inventera, likvi-

ditet. Däremot klarade sig AMU-eleverna 
något sämre än gymnasieeleverna vid vissa 
nationalekonomiska ord: deflation, infla-
tion, monopol, profit, valuta. Förklaringen 
är rimligen att de företagsekonomiska or-
den är sådana man som vuxen samhälls-
medborgare lätt kan få viss erfarenhet av, 
medan nationalekonomiska ord kan läras 
in i skolan lika väl som någon annanstans. 

Det andra förhållandet är att svårighets-
graden i allmänhet ökar med graden av 
komplexitet i ordets innehåll, men att det 
inte - bland mina undersökningsord - 
finns något ord som är så komplext att det 
är omöjligt att förstå. 

För att beskriva testordens komplexitet 
använde jag en semantisk modell utifrån 
en förenklad analys i semantiska roller. 
Förvånansvärt många av testorden går att 
analysera som ett skeende där någon är 
orsak (AGENT), något är föremål för 
skeendet (OBJECT) och någon eller någ-
ra berörs av det (PATIENT). Skeendet 
har en viss utsträckning i tiden och under 
det kan rollbyten äga rum. Ett ord som 
subventionera t.ex. kan analyseras på 

följande sätt: 

Avsikten med denna modell var att se om 
det fanns särskilda semantiska relationer 
som återkom hos de svåra orden, dvs, om 
vissa semantiska roller aktualiserades, vis-
sa "rutor fylldes", hos de svåra orden. Så 
var inte fallet. Relativt sällan kan parafra-
serna tolkas så att försökspersonerna har 
kastat om relationer mellan betydelseele-
ment eller placerat en referent i fel roll. 
Det tycks inte heller finnas någon speciell 
roll eller relation som är svår att förstå. 
Bristande förståelse har mycket oftare sin 
grund i att ordet innehåller för många be-
tydelseelement - "för många rutor är fyll-
da" - och något tappas bort. Det är ett 
uppmuntrande resultat. Det tyder på att 
det inte finns några oöverstigliga hinder 
för att förstå komplicerade begrepp; det är 
mera en fråga om att få med allt. (Det ska 
dock sägas att ord som står för verkligt 
komplicerade begrepp som t.ex. derivata 

inte ingår i min undersökning.) 

Kontext 
Att ett ord för det mesta blir lättare att 
förstå ju rikare kontext som omger det är 
känt från flera ordförståelseundersökning-
ar. Jag har försökt bestämma närkontex-
tens inverkan i framför allt två fall: när 
den upplyser om värdeladdning och när 
den upplyser om vissa semantiska roller. 

Många undersökningsord rymmer någon 
form av värdeladdning, alltifrån relativt 
"rena" värdeord som effektiv och kapabel 

Tid 	Agent 1 	Agent 2 	Object 1 	Object 2 	Patient 1 	Patient 2 

1 	myndighet 	 pengar 	 producent 

företag 
2 	 patient 1 	 billig vara 	 konsument 



till typiskt 'blandade" värdeord som byrå-
krati, monopol, opportun. Ännu vanligare 
är kanske att orden genom kontexten mer 
eller mindre tydligt förses med en värde-
laddning. (T.ex. "Enligt de ekonomiska 
experterna behövs det kraftiga åtgärder 
för att h e j d a deflationen" eller "Vid 
planeringen av den nya förorten har 
a 11 tf ö r s t o r hänsyn tagits till kom-
mersiella intressen"). Jag har prövat c:a 50 
ord i kontexter med och utan värdeladd-
ning. Vid en majoritet av testorden påver-
kas svaren inte av kontextvariationen, dvs. 
kunskap om värdeladdning är inte avgö-
rande för förståelsen. Förståelsen påver-
kas framför allt vid relativt svåra och på-
fallande "blandade" värdeord; här ger 
kännedom om värdeladdningen mottaga-
ren den dimension han behöver för att 
orientera sina kunskaper kring. 

På liknande sätt prövade jag hur förståel-
sen påverkades om en viss semantisk roll 
fanns eller inte fanns i kontexten, framför 
allt gällde det rollerna AGENT och 
OBJECT. Här visade det sig att en ute-
lämnad AGENT (t.ex. "Det lär finnas 
planer på att nationalisera träindustrin" 
kontra "Regeringen lär ha planer på att 
nationalisera träindustrin") sällan påver-
kade svaren, medan däremot en kontext 
med OBJECT ofta gav fler tillfredsställan-
de svar än en OBJECT-lös (t.ex. kan ca 13 
procent förklara ordet annekteringar när 
det testas i meningen "Presidenten förkla-
rade att hans land inte drar sig för annekte-
ringar av stora landområden om det blir 
nödvändigt" mot ca fyra procent vid me-
ningen "Presidenten förklarade att hans 
land inte drar sig för annekteringar om det 
blir nödvändigt"). 

Orsaken till att information om ett ords 
OBJECT-roll oftare underlättar förståel-
sen är antagligen att denna roll för det 
mesta rymmer mera specificerad informa-
tion än AGENT-rollen. AGENT vid den 
typ av ord det här rör sig om är mestadels 
någon myndighet, organisation eller dy- 

likt. Det vet mottagaren från början och 
blir därför inte så mycket klokare när det 
klart utsägs i kontexten. Innehållet i 
OBJECT-rollen brukar avgränsa och spe-
cificera bjudordets betydelse på ett helt 
annat sätt. 

1 detta sammanhang bör också sägas att en 
utförligare kontext inte alltid underlättar 
förståelsen. Jag har träffat på flera exem-
pel på motsatsen. Ca 16 procent av för-
sökspersonerna kunde ge en tillfredsstäl-
lande förklaring på ordet "imperialism" 
när jag testade det i meningen "Imperialis-
men har vållat folken i Afrika svåra lidan-
den". När Nils Frick i undersökningarna 
till Språkklyftan testade ordet i meningen 
"Hon kämpar mot imperialismen" men 
under i övrigt lika förhållanden, gav ca 40 
procent ett tillfredsställande svar. Orsaken 
är rimligtvis att den senare kontexten 
kräver en mindre grad av s.k. inten-
tionsdjup hos bjudordets betydelse för att 
den ska passa in i sammanhanget. Vissa 
informationsfattiga kontexter ställer alltså 
mindre krav på tillfredsställande förståel-
se. En kontext som genom sin informa-
tionsrikedom klargör att ett ord måste ha 
en mycket preciserad betydelse för att till-
föra ytterligare information är en försvå-
rande kontext. Man kan anta att de flesta 
ord har ett slags "normalt inten-
tionsdjup". Sedan är det en annan sak att 
det är mycket svårt att fastslå var detta 
"normala intentionsdjup" ligger för ett 
visst ord. 

Av de exempel jag tagit upp framgår sä-
kert att egenskaper som frekvens, uttryck, 
innehåll och kontext hos ett ord egentligen 
inte kan skiljas åt utan i samverkan be-
stämmer ordets svårighetsgrad (även om 
innehåll och kontext är de viktigaste fak-
torerna). Det innebär också att man måste 
vara försiktig med entydiga råd till de skri-
benter som har att handskas med svåra 
ord. Man rör sig på mycket osäker mark 
om man kategoriskt påstår att vissa typer 
av ord alltid vållar svårigheter, bör undvi- 
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kas etc. Snarare bör man uppmärksamma 
hur de (eventuellt) svåra orden används. 
Ges tillräckligt med information och sam-
manhang kring det svåra ordet (t.ex. om 
betydelserelationer som OBJECT-rollen)? 
Är intentionsdjupet ovanligt stort? Inbju-
der kontexten till associationer till andra 
ord med liknande uttryckssida men annat 
innehåll? Detta tror jag är frågor som är 
mer relevanta än direkta giftetiketter på 
vissa ord. Eftersom ordförståelsen be-
stäms av ett samspel av flera faktorer ges 
det inte alltid enkla tumregler. 

Ytterligare ett exempel på samspelet mel-
lan olika faktorer får avsluta denna arti-
kel. Detär parafraserna på ordet opinion 
som jag testat i två kontexter: "Det finns 
en stark opinion för allmän värnplikt" och 
"Riksdagsmannen fäste stor vikt vid opini-
onen bland ungdomen". Vid den förra 
meningen är det närmare 30 procent som 
ger ordet betydelsen motstånd, protest, vid 
den senare ca 15 procent. 1 båda fallen är 
orsaken är en orsak till parafraserna att 
ordet både till uttryck och innehåll ligger 

nära opposition, som - åtminstone enligt 
Nusvensk Frekvensordbok -. är ett vanli-
gare ord. Men vid den förra meningen 
tillkommer att "allmän värnplikt" uppfat-
tas som något som många protesterar mot; 
någon motsvarighet finns inte i den senare 
meningen. 

Exemplet ger också ytterligare ett prov på 
att innehållet, ämnesområdet, är viktigare 
för tolkningen än rena relationer; begrep-
pet allmän värnplikt spelar större roll än 
prepositionen för. Det är lockande att gå 
vidare och se hur vanlig tolkningen mot-
stånd, protest blir om man byter ut allmän 
värnplikt mot t.ex. kärnkraft, löntagarfon-
der, daghem, punk-rock, skattehöjningar 
m.fl. områden där det finns en negativ 
eller positiv opinion eller båda delarna. 
Kontextbegreppet kan vidgas än mera till 
att omfatta hela språksituationen. Det 
skulle innebära mer pragmatiskt inriktade 
ordförståelseundersökningar. Troligen är 
det på detta område som de intressantaste 
iakttagelserna finns att göra. 



Viveka 
Adelswärd 	

Vinspråket - en studie i rött 
och vitt 
För att beskriva smak och andra egenskaper hos olika viner 
använder fackmännen en mängd uttryck som kan te sig egen-
domliga eller tom. löjeväckande för den icke invigde. Fil. 
mag. Viveka Adelswärd diskuterar i denna artikel den sven-
ska terminologin för beskrivning av viner. Författarinnan är 
universitetsadjunkt i svenska vid universitetet i Linköping och 
bedriver f. n doktorandstudier inom Tema Kommunikation. 

För några år sedan - närmare bestämt 
1976 - fanns i Språkvård en uppsats av 
Gunnel Källgren om matlagningstermer-
nas semantiska fält, "Baka, steka och 
koka". Delvis inspirerad av den beslöt jag 
att försöka klarlägga vinspråkets mysteri-
er. De flesta har säkert både roats och 
förbryllats av språket i vinrecensioner och 
kanske också i systemkön funderat över 
vad termer som 'fruktig', 'grön' eller 
'blommig' egentligen betyder när de an-
vänds om vin. 

Att beskriva smak eller lukt är inte lätt. Vi 
måste oftast ta till metaforiska uttryck som 
'det smakar bäver och brottarbralla' eller 
'du doftar som en sommaräng om natten'. 
Med vintermerna är det samma sak; de är 
nästan alltid metaforiska. Anledningen till 
att det är så svårt att i ord uttrycka smak-
och luktupplevelser är att just dessa upple-
velser är så mångfasetterade till sin karak-
tär. Perceptionskategorin 'smak' kan vis-
serligen bara delas upp i fyra delkategori-
er, dvs, salt, sött, surt och beskt, men 
luktsinnet som ju hjälper oss att smaka är 
däremot betydligt mer komplicerat och 
finfördelande. Det är dessutom intimt 
sammankopplat med vår kultur. Vissa luk-
ter är dofter för somliga och stanker för 
andra. Vin är en typisk kulturprodukt och 
åtminstone i viss mån är våra reaktioner 
på vinsmak inlärda kulturreaktioner. Vi 
skolas in i den kultiverade njutningens es-
tetik och detta sker inte bara med hjälp av 

gommens erfarenheter, utan även genom 
vinspråket. 

Vad är då vinspråket? Vinprovare har som 
uppgift att beskriva och bedöma vin och 
därför har vintermer både en deskriptiv 
och en emotiv betydelsekomponent. Vin 
ska alltså beskrivas och värderas. Men vad 
ska beskrivas och värderas? Vi betraktar 
vinets färg, njuter av dess bouquet, låter 
det smeka gommen och smakar slutligen 
på det. Det är således en mängd sinnen 
som är involverade och en mängd percep-
tionsaspekter som kan läggas på vinet. 
Dessa aspekter förekommer inte alltid 
renodlade; för det mesta samverkar de 
och står i olika relationer till varandra. 
Vintermerna behandlar därför både as-
pekterna och deras samverkan. Smak-
aspekten är den viktigaste - de flesta vinter-
mer berör smak - och en aspekt berörs 
aldrig, nämligen berusningseffekt. Vinet 
betraktat som berusningsmedel förekom-
mer inte i vinprovarkretsar, det hör hem-
ma på parksoffor. 

Vintermerna har således nästan alltid både 
beskrivande och värderande innebörd. 
Men vilka använder vintermer? Man kan 
nog särskilja två grupper av användare. 
Den ena utgörs av professionella vin-
provare, yrkesmän vars uppgift är att pro-
va och värdera vin och sedan förmedla 
resultatet av bedömningen till andra vin-
intresserade. För detta behöver vin- 
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provaren alltså ett fackspråk, en termino-
logi. Den andra gruppen utgörs av t.ex. 
vinrecensenter vars uppgift är att både för-
medla en bestämd uppfattning och roa en 
läsekrets. Medan yrkesvinprovaren 
strävar efter entydighet och klarhet och 
efter att anlägga ett analytiskt betraktelse-
sätt, strävar vinrecensenten efter det per-
sonliga och pregnanta uttrycket och försö-
ker snarare beskriva vinet syntetiskt. Kan-
ske fordrar detta mitt påstående en när-
mare förklaring. För att förstå hur och 
varför vinspråket används måste man för-
stå att syftet att beskriva ett vms karaktär 
kan uppfyllas på två delvis olika sätt. Jag 
skulle vilja kalla dessa angreppssätt det 
analytiska och det syntetiska. Låt oss först 
titta på det analytiska. 

Fackspråk kännetecknas framför allt av att 
det har en bestämd terminologi, en voka-
bulär som används av experter på ett visst 
område. Dess främsta funktion är infor-
merande. Fackmannen är expert på en del 
av verkligheten; fackmannen förstorar 
denna del för att se bättre och för detta 
ändamål behöver han redskap. Orden är i 
många fall dessa redskap; de hjälper ho-
nom att utforska och analysera ett bestämt 
område, men också - och framför allt - att 
särskilja och minnas delar och relationer 
inom området. 

Anatomer har t.ex. undersökt, detaljgran-
skat och kategoriserat människohandens 
ben och därefter benämnt enskilda ben 
och relevanta delar. Med hjälp av detta 
specifika fackspråks termer kan anatomi-
specialister hålla kvar kategoriseringen i 
minnet och överföra den till andra som vill 
studera samma område. Fackspråkets 
funktion är alltså att finfördela verklighe-
ten, att hålla fast alla delar och relationer i 
minnet och att vara ett medel för kommu-
nikation av dessa kunskaper till andra. 
Termerna ska därför vara entydiga och 
väldefinierade för att vara funktionella. 

Allt detta gäller givetvis också för vin- 

fackspråket. Den professionelle vinprova-
ren måste sträva efter att få ett fackspråk 
som är ett exakt verktyg där varje aspekt 
på ett vin är klart urskiljbar och där varje 
aspekt kan värderas efter entydiga kriteri-
er. Eftersom den yrkesmässiga vinprov-
ningen har till syfte att ge upplysningar om 
ett vms kvalitet genom att vinprovaren gör 
syn-, smak- och luktobservationer vore 
idealet för denne att kunna renodla de 
fysikaliska egenskaperna och bedöma dem 
en efter en. Detta skulle ge en alltigenom 
analytisk bedömning och beskrivning av 
ett vin. Provningsprotokoll från Vin & 
Spritcentralen visar att detta analytiska 
tillvägagångssätt eftersträvas. Man styr ge-
nom protokollen bedömaren att analysera 
varje perceptionsaspekt - dvs, redogöra 
för vad han ser, lukar och smakar. 

Enligt dessa provningsprotokoll får näm-
ligen provaren redovisa sin bedömning 
först genom sina synintryck (klarhet-färg-
viskositet-mousse-fällning-övrigt), sedan 
luktintrycket (storlek-kvalitet-ålder-druv-
sort-övrigt) och därefter smak- och känsel-
intryck (sötma-syra-tannin-kropp-mousse-
övrigt). Till slut avges ett helhetsomdöme 
grundat på samtliga intryck. 

Många vinprovartermer täcker dock flera 
aspekter och dessutom finns gömda i dem 
aspekter som går utöver de här nämnda, 
t.ex. utvecklingsstadium, helhetsbedöm-
ning (balans) och bakgrund (odlingsdist-
rikt, druvsort). Vinspråket lämpar sig såle-
des inte helt för detta analytiska beskriv-
ningssätt eftersom de flesta vintermer 
kombinerar aspekt och bedömning (t.ex. 
'briljant' som betecknar synaspekt och 
samtidigt positiv värdering) eller bedöm-
ning och flera aspekter (t.ex. 'harmoniskt' 
som betecknar positiv värdering av kombi-
nation av smak- och doftaspekter). Vad 
som ställer så stora krav på vinterminolo-
gin är att termerna ska fånga in inte bara 
aspekt-värderingsdimensionen, utan också 
den analytisk-syntetiska. Eftersom värde-
ring av varje aspekt beror på hur aspekter- 

lo 



na är relaterade till varandra kan man inte 
lyckas helt med den analytiska ansatsen 
utan får övergå till den syntetiska och i 
stället försöka fånga in alla vinaspekters 
samvariation i ett metaforiskt uttryck. Me-
dan yrkesvinprovaren vinnlägger sig om 
en fast terminologi som kan uppfattas en-
tydigt har amatörvinprovaren och vinre-
censenten ett något annat syfte med sin 
vinbeskrivning. De använder visserligen 
vinspråket för att informera, men behöver 
inte lika hårt sträva efter att vara entydiga. 
De kan i stället använda språket för att ge 
uttryck åt en personlig hållning. De kan 
vilja beskriva vinets egenskaper genom att 
antyda vinets totala karaktär, genom att 
förmedla en syntes. Metaforen lämpar sig 
utmärkt för detta ändamål. 

Det mänskliga vinet 
En genomgående metafor i vinspråket är 
den mänskliga. Vin karakteriseras med 
samma termer som en människa - det kan 
vara kvinnligt eller manligt, insmickrande 
eller rejält, levande eller dött. Det har 
kropp eller inte, är långt eller kort. Man 
värderar vin delvis efter samma kriterier 
som man bedömer människor. Man ser till 
vinets utseende, bakgrund, ålder och per-
sonlighet. Det sista är ett allmänt omdöme 
som i vinprovning såväl som människobe-
dömning oftast grundar sig på erfarenhet, 
dvs, intuitiva jämförelser med alla de 
viner eller människor man mött. Säkert 
finns hos vinbedömare samma typer av 
klichéer och fördomar som hos människo-
bedömare. Olika aspekter sammanvägs 
och bedöms - inte en och en utan efter 
inbördes relationer. En människa kan vara 
högljudd och prata mycket; detta blir ett 
klart negativt drag om hon dessutom är 
självupptagen och uppblåst, men kan vara 
charmigt och förlåtligt hos en varm och 
hjälpsam person. Varje aspekt bedöms så-
ledes i kombination med andra. Även så 
med vinet. Vissa vintermer har en värde-
laddning som är varierande beroende på 
hur termerna kombineras. Värdet på ter- 

men kan växla, dels beroende på omgivan-
de termer, dels beroende på vinsort. Att 
säga att t.ex. ett beaujoulaisvin är friskt 
och ungt är ett positivt omdöme, medan 
anmärkningen att ett Cabernetvin är ungt 
knappast är positiv. 

Det antropomorfiserande draget är sär-
skilt tydligt i recensionspråket. En vin-
älskare kan genom att låta vinet rotera i 
glaset och sedan se hur det rinner tillbaks 
längs insidan avgöra om vinet har vackra 
ben eller ej. En vinprovare som för tidigt 
får smaka en Chateau Margaux kan utbris-
ta - "Barnarov!". Vin kan vara "senigt", 
"disciplinerat", "hetsigt" eller "livligt". 
Vin kan "upplevas som lite maskulint stra-
ma, sträva och högtidliga" eller vara "in-
formella, mjuka och feminint runda" 
(SvD 27/11-82). "Vin har muskler" eller 
smakar som "armsvett som någon i hissen 
försöker dölja med Chanel No 5". (Gour-
met nr 2, 1982). 

Vinspråkets funktion 
Vinspråket är ett fackspråk som liksom 
alla andra fackspråk kan utsättas för en 
tyngdpunktsförskjutning från informeran-
de till social funktion, och då måste det 
betraktas som gruppspråk. Vinprovaren 
talar fackspråk, medan vissa amatörvin-
provare talar gruppspråk. 1 stället för att 
informera om vinet använder de vinspråk 
för att informera om sin egen kännedom 
om detta speciella uttryckssätt. Verkligt 
orättvist vore dock att klassa alla som an-
vänder termer som 'mogen' och 'rund' 
som posörer. Även den som inte är yr-
kesvinprovare utan bara är intresserad av 
vin i största allmänhet har nämligen stor 
nytta av vintermerna. Att använda dem är 
ett sätt att få smaken att fastna i minnet 
och de hjälper oss att jämföra ögonblic-
kets smaksensation med minnets. Språket 
hjälper oss att hålla fast dåtiden i nutiden. 
Försök själv att minnas smaken på något 
utan att uttrycka den i ord! Gommens 
känslighet kan även tränas språkligt. 
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Exempel på vintermer 
Vilket omfång vinvokabulären har är svårt 
att säga. När jag själv letade i vinlexikon 
och ordlistor efter redan tolkade termer 
fann jag ca 200. På grund av vinterminolo-
gins metaforiska karaktär där det antropo-
morfiserande draget är särskilt produktivt 
kan man naturligtvis inte fastställa en ord-
lista med ett bestämt antal termer. Jag 
väljer här i stället att ge ett exempel på 
hur man dels kan gruppera termerna efter 
deras konventionella betydelser, dels i en 
modell kan presentera betydelse, aspek-
tangivelse och värdering för 25 relativt 
slumpmässigt valda termer. 

Något som slår en vid en titt på vintermi-
nologin är att alla starkt positivt laddade 
termer betecknar totalitet, dvs, de uttryc-
ker vinets generella väsen, t.ex. stort, ut-
sökt, ädelt. De allra mest negativt laddade 
likaså, t.ex. sjukt, dött. Detta är givetvis 
inte så konstigt. Om något är riktigt bra är 
det bra sett från alla håll och vice versa. 
Det förtjänar kanske ändå att påpekas att 
starkt negativt laddade termer också kan 
vara mycket preciserade. "Ruttna ägg' är 
ju mer precist än 'fint'. 

Om man försöker gruppera adjektiviska 
vintermer med hänsyn till deras konven-
tionella betydelser enbart, urskiljer sig 
följ ande grupper 

Uppenbara liknelser (mycket öppen kate-
gori) 
ruttna ägg, mögelsmak, korksmak, 
tvålaktigt, honungssmak, rödbeta, rökigt, 
svarta vinbär, flintkaraktär, kryddaktigt, 
nötsmak, tjärsmak, eksmak, jordsmak, 
träsmak, metallsmak, jästsmak 

Termer för massa, känsel 
robust, gediget, fylligt, kraftigt, mäktigt, 
köttigt, silkeslent, sammetsmjukt, strävt, 
torrt, halvtorrt, grovt, tungt, lätt, hårt, 
stålhårt, tunt 

Generella omdömen 
fint, komplicerat, harmoniskt, balanserat, 
proportionerligt, tilltalande, rikt, starkt, 

nyanserat, milt, neutralt, ordinärt, in-
stängt, briljant. 

Karaktärsegenskaper 
ädelt, elegant, finess, stil, karaktär, be-
stämt, ärligt, trevligt, rättframt, inåtvänt, 
fattigt, tråkigt, sunt 

Allmänna smaktermer 
rensmakande, fruktigt, kärvt, beskt, surt, 
unket 
uppfriskande, sött, haivsött, faddsmak, 
vattnigt, 

Termer för levande organismer 
moget, utvecklat, ungt, stumt, livligt, 
omoget, vissnat, sjukt, dött 

Spatiala och temporala termer 
stort, runt, litet, långt, kort, flackt, platt, 
tidigt 

Allmänt utseende 
blankt, grått, grumligt, grönt, oxiderat 

Typiska vintermer 
vinöst, krispigt, lättdrucket, vändpunkten, 
astringerande, maderiserat, blommigt. 

Modellen presenterar lodrätt 25 relativt 
vanliga termer längs en värderingsdimen-
sion och för varje term markeras dessutom 
vågrätt vilka aspekter på vinet som ter-
mens betydelse innefattar. För varje term 
kan man alltså avläsa dels om dess emo-
tiva innehåll är negativt eller positivt lad-
dat, dels vilka aspekter det deskriptiva in-
nehållet berör. 1 en särskild kolumn har 
jag dessutom angivit särdrag i en vid be-
märkelse, dvs, en kortfattad redogörelse 
för det i någon mening specifika. 

På grund av vad jag tidigare diskuterat, 
nämligen bl.a. den kombinatoriska påver-
kan, dvs, tillfälliga syntaktiska relationer 
som kan neutralisera eller förstärka grund-
betydelsens värdeladdning, är det omöjligt 
att tolka termens placering på värdenngs-
skalan på något absolut sätt. 

Jag har valt att dela upp vinets väsen i sex 
aspekter: 
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Värdering 	Aspekt 	 Smak och känsel 
0) 

-, 

[2 

Mkt positiv 	stort 
ädelt 

komplex 	x 

runt 	x 
briljant 
rikt 	x 
sammet 

kraftigt 
fruktigt x 
blommigt 
Svarta vinbär x 
flintsmak x 
eksmak 

Relativt neutralt 	ungt x 
långt x 
kort x 
platt 	x 
träsmak 
maderiserat x 	x 

hårt x 
grönt x 
vattnigt 
oxiderat x 

Mkt negativ 	dött 	x 

Högsta beröm. Perfekt 
Inneboende överlägsenhet, pre- 
stige 

x x 	Utsökt balans 	mellan smak o 
doft 

x 	x x 	x 	x 	Balans mellan sötma o syra 
x Oklanderligt klart 

x 	x 	x 	Balans mellan syra o sötma 
x Känselaspekt, mjukt mot gom- 

men 
x 	Mkt fylligt, hög alkoholhalt 

x 	x Arom o. doft av frukt 
x Välluktande som blomma 
x Tecken på Cabernet-Sauvignon 
x Chablis-viner 

x 1 moderation Stort plus 
Förbättras fortfarande 
Lång eftersmak 
Kort eftersmak 

x 	Tråkigt, för låg surhetsgrad 
x Alltför stark smak av fat 

Färg övergår till brunaktig, på 
väg att förstöras 

x För mycket tannin 
x 	För mycket syror 

x x 	Låg alkoholhalt, saknar syra 
x Förstört av alltför mkt kontakt 

med luften 
Odrickbart 

Totalitet (allmänt omdöme, per- 
sonlighet, balans) 

Dynamik (utvecklingsstadium, 
mognadsgrad, eftersmak) 

Ursprung (druvsort, vingård, här- 
stamning) 

Utseende (färg, fällning) 
Doft 
Smak och 
känsel - allmänt 

- syra 
- sötma 
- kropp (en term för att  

beskriva balansen mellan 
bl.a. tannin, dvs. gavsyra, 
och alkoholstyrka) 

Att termen innefattar en viss aspekt mar-
keras med ett kryss i respektive kolumn. 

Termen 'svarta vinbär' beskriver givetvis 
ett vms doft, men används också för att 
tala om att Cabernet Sauvignondruvor in-
går i vinet. Därmed har man också antytt 
något om vinets ursprung, dvs. Medoc, 
och samtidigt värderat det högt. Medoc-
vin - som ju kommer från en välkänd 
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del av Bordeaux-distriktet - har stort in-
slag av Cabernet-Sauvignondruvor och 
svarta vinbärsdoften anses följaktligen ty-
pisk för just detta vin. Om termen 'hård' 
används om ett vin innebär detta alltid en 
smakbeskrivning och stundom ett uttalan-
de om ev. dynamik. Vinet ifråga är kärvt, 
har för mycket garvsyra. Detta behöver 
dock inte vara något fel utan kan vara ett 
tecken på att vinet inte mognat färdigt, att 
det m.a.o. kan förbättras vid lagring. Ett 
billigt, hårt rödvin kanske förblir kärvt 
och föga tilltalande, en hård Pauillac där-
emot kan mogna till fulländning. 
Till sist ett exempel på en vanlig vinrecen-
sion där man kan finna alla typiska drag 
hos vinspråket. Recensenten - Frank 
Ward i "Restauranger & Storkök" 4/1982 

analyserar först aspekterna i deras be-
ståndsdelar, negativa och positiva (bou-
quet, smak), sedan ger han en syntes, ett 
allmänt omdöme, nu med hjälp av metafo-
rer. Vinet saknar ryggrad, är klumpigt och 
har inga framtidsutsikter! 

1975 Chateau la fleur nardon 
(3318) 53:— 
Bra bouquet: öppen, fruktig, lite bränd 
och med aningen sötma. Påminner en hel 
del om doften hos ett Beaunevin (men det 
är en Bordeaux). Fyllig smak, fastän lite 
metallisk. Men vinet har ingen riktig rygg-
rad och den höga tanninhalten ger inga 
större förhoppningar om förbättring. Ett 
klumpigt vin. 

14 



Språket i norsk radio och TV 

Språksituationen i Norge är i många avse-
enden mera komplicerad än den i Sverige. 
Detta beror framför allt på att Norge se-
dan länge har två officiella och likaberätti-
gade norska språk, bokmål och nynorska. 
Numera är det så att nynorska är huvud-
och undervisningsspråk i ca 16 % av lan-
dets skolor, bokmål i de övriga. Alla skol-
elever lär sig dock bägge språkformerna. 

Hur stor del av den vuxna befolkningen 
som har den ena eller andra huvudvarian-
ten som sitt normalspråk är vanskligt att 
avgöra. Vid sidan av de båda officiella 
språkformerna finns det nämligen många 
regionala eller lokala språkvarianter. 

För den statliga norska radion och televi-
sionen (Norsk rikskringkasting, NRK) är 
de olika språkformerna naturligtvis av vikt 
- och de medför också många problem. 
Det norska stortinget uttalade 1971 att 
minst 25 % av alla talade (eller textade) 
program skulle vara på nynorska. 1 realite-
ten tycks detta mål aldrig ha uppnåtts, 
utan procenttalet ligger omkring 20 eller 
lägre. 

De skilda dialektala och regionala vanan-
tema av norska - både inom nynorskan 
och bokmålet - spelar en mycket viktig 
roll i Norge, och de används också mycket 
inom Norsk rikskringkasting, alltså av de 
anställda. Oavsett vilken personlig 
språkvariant en medarbetare har finns det 
möjlighet att ge vissa allmänna regler för 
språkbruket inom Norsk rikskringkasting. 
Sådana regler utfärdades i slutet av 1981 
av NRK:s styrelse efter långvarigt arbete 
och till sist efter väsentlig medverkan av 
Norsk språkråd (den norska motsvarighe-
ten till Svenska språknämnden). 

De norska språkbruksreglerna innehåller 
mycket av intresse också för Sverige, och 
de återges därför här jämte de kommenta- 

rer till dem som utarbetats inom NRK. 
Alltsammans har tryckts av i den (ny)nor-
ska språkformen. För att texten skall bli 
tillgängligare för dem som till äventyrs har 
svårt att tolka en nynorsk text av detta slag 
följer direkt efter artikeln en kort lista 
med förklaringar till en del av de norska 
orden. 

Reglar om språkbruken i Norsk 
rikskringkasting fastsette av sty-
ret 26. oktober 1981 

Norsk rikskringkasting skal vere eit 
føredøme i rett norsk språkbruk. Be-
gge dei norske normalmåla skal bru-
kast. Ved sida av bokmål og nynorsk 
kan tilsette og andre bruke dialekt i 
samsvar med reglane nedanfor. Såleis 
skal Norsk rikskringkasting sjå det 
som ei oppgåve å spegle det språklege 
mangfaldet i landet. Medarbeidarane 
skal leggje vekt på å nytte ei munnleg 
uttrykksform som er lett å skjøne for 
alle. 

Norsk rikskringkasting legg den offisi-
elle rettskrivinga til grunn for det 
språket dei tilsette som hovudregel 
skal bruke i mikrofonteneste i radio 
og fjernsyn når det blir nytta manu-
skript. Innanfor den offisielle rett-
skrivinga skal ein velje dei mest vanle-
ge formene og i hovudsak bruke eit 
språk som ligg innanfor hereboknor-
malen. 1 nyhendeprogram, progra-
mannonsering og meldingsteneste skal 
desse reglane gjelde også når ein ikkje 
bruker manuskript. Medarbeidarane 
kan halde på sin personlege talemåls-
tone (ordtone og setningsmelodi). 

1 fri munnleg framføring har med-
arbeidarane høve til å bruke dialekt i 
program som ikkje er normbundne 
slik som nemnt i paragraf 2. Medar- 
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beidarane må ta omsyn til lydarane og 
ikkje bruke ord eller uttalemåte som 
er lite kjende for folk flest. Dersom 
det trengst slike ord, bør dei forkla-
rast. Som hovudregel skal medar-
beidarane ikkje bruke dialektformer i 
manuskriptbundne program som er 
laga for riksnettet, endå om dei held 
på sin pesonlege talemålstone (ordto-
ne og setningsmelodi). Når det blir 
brukt manuskript, skal ein halde seg 
til normaltalemålet med utgangspunkt 
i tilrådd uttale. Sarleg nøye skal ein 
vere med uttale av person- og stad-
namn. 

1 distriktsprogramma kan dei tilsette i 
Norsk rikskringkasting byggje på tale-
målet i distriktet. 1 nyhendesendinga-
ne skal likevel retningslinene for 
språkbruken på riksnettet leggjast til  
grunn. 

1 undervisningsprogram både for barn 
og vaksne skal lreboknormalen gjel-
de når ikkje srlege omsyn talar for å 
gjere unntak. 

For teksting i fjernsynet skal den offi-
sielle rettskrivinga gjelde, og dei 
vanlegaste hovudformene innanfor l-
reboknormalen bør veljast, når srle-
ge stilistiske omsyn ikkje talar for å 
bruke andre former. 

Den offisielle teljemåten skal gjen-
nomførast av alle tilsette i alle pro-
gram. 

Meldingar frå offentlege institusjonar 
som blir lesne av medarbeidarane i 
Norsk rikskringkasting, skal fram-
førast i samsvar med språkreglane i 
institusjonen. Det same bør gjelde 
faste meldingar som blir lesne av folk 
som ikkje er tilsette i Norsk rikskring-
kasting. 

Folk utanfor Norsk rikskringkasting 
som skal vere med i program i radio 
og fjernsyn har rett til å bruke dei 

språkformene som dei sjølve ønskjer. 
Dei tilsette i Norsk rikskringkasting 
kan likevel gje råd om språkbruk, 
teljemåte og uttale, slik at det som blir 
sagt er lett å skjøne for alle. 

Kringkastingssjefen har den endelege 
avgjerda i språklege spørsmål innan-
for dei rammene som styret fastset, i 
samsvar med Norsk rikskringkastjngs 
ansvar og sjølvstende i programspørs-
mål. 

Kommentar til språkreglane 
Formålet med dei nye reglane for språk-
bruken i Norsk rikskringkasting er å sikre 
at språket blir eit godt og tenleg kommuni-
kasjonsmiddel i all programverksemd i ra-
dio og fjernsyn. Språket må då nyttast slik 
at folk fester seg ved innhaldet i det som 
blir sagt og ikkje blir avspora av måten det 
blir sagt på. Det er i strid med regelverket 
si ånd om ein programmedarbeidar gjen-
nom sin personlege språkbruk legg hind-
ringar i vegen for at tale og tekst, som skal 
formidlast gjennom radio og fjernsyn, når 
fram til mottakarane. Omsynet til publi-
kum er her langt viktigare enn eigne 
språklege srinteresser. Alle må derfor i 
nokon monn tilpasse seg fellesnormer. 

Med den plass og innverknad kringkas-
tinga har, er det viktig at radio og fjernsyn 
arbeider aktivt for å styrkje språkkjensla, 
auke kunnskapen om morsmålet og gjere 
sitt til å ta vare på det beste av rett, rikt og 
norsk ordtilfang. 

Språket er ein arbeidsreiskap som krev 
stendig vedlikehald. God språkbruk er 
derfor avhengig av regelmessig og kritisk 
språkrøkt. 

Det må elles vere ei oppgåve både for den 
eiriskilde NRK-medarbeidar og for prog-
ramavdelingar og distriktskontor å arbeide 
for generell norsk målrøkt, ikkje minst 
gjennom ein medviten innsats mot fram-
andord, spesialuttrykk og unorsk tale, som 
har lett for å breie seg på ulike fagområde. 
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Programmedarbeidarar må elles alltid 
hugse på at mikrofonteneste stiller spesiel-
le krav til artikulasjon og framføring. 

som blir lesne av folk som ikkje er fast 
tilsette i NRK (meteorologane og Oslo 
BØrs). 

Det nye regelverket slår fast at det er eit 
vidt spelerom for bruk av dialekt i radio og 
fjernsyn. Dialektane har med dette fått 
ein trygg plass i programverksemda i 
NRK, noko dei ikkje hadde i dei tidlegare 
språkreglane. 

Uttalen er ein viktig del av språkbruken, 
og det er ofte herskiljet går mellom dialekt 
og normaltalemål. 1 båe høve må ein stille 
like strenge kvalitetskrav. 1 praksis bør 
oppslagsverk gå naturleg inn som daglege 
hjelpemiddel i alt programarbeid. 

Når den lokale uttalen er så spesiell at det 
er vanskeleg for andre enn folk frö staden 
å forstå kva som blir sagt, må ein normali-
sere, men då med konsekvens frö avdeling 
til avdeling. 

Når det gjeld person- og stadnamn, namn 
på institusjonar, organisasjonar, publika-
sjonar o.l. må ein vere srleg nøye med 
korrekt bruk og rett uttale (trykk, tonelag, 
lang el. kort vokal 0.1.). 

Ved teksting av program i fjernsyn må ein 
passe godt på korrekt skrivemåte av alle 
slike namn. Det same gjeld teksting på 
kart. 

Den offisielle taljemåten vart innført i 
1951. Det er no på tide å ta konsekvensen 
av dette vedtaket om "den nye teljemå-
ten", som var ej praktisk språkreform og 
ikkje eit rettskrivningsspørsmål. Framleis 
blir det i NRK ofte talt på "gamlemåten", 
jamvel med båe teljemåtane i éi og same 
setning. Dette har gjort sitt til at den offi-
sielle teljemåten har hatt vanskeleg for å 
bli møtt med positiv innstilling. Reglane 
slår fast at alle programmedarbeidarar i 
NRK pliktar å bruke den offisielle telje-
måten i alle program, utan omsyn til for-
maltalemål eller dialekt. 

1 samsvar med språkreglane bør den offisi-
elle teljemåten også gjelde faste meldingar 

Når det gjeld språkbruk elles, bør NRK 
aktivt gje råd og vink til alle som medver-
kar i radio og fjernsyn, med det siktemål 
at programma skal få ein språkbruk som 
når fram til folk flest. 

Reglane slår fast at det er Kringkastings-
sjefen som har det øvste ansvaret også for 
språkbruken i NRK. 1 praksis må det bli 
avdelingssjefane som har tilsyn med 
språkbruken frå dag til dag. Avdelingssje-
fane må sjølvsagt kunne peike ut ein spesi-
ell medarbeidar til å ta seg av dette. Det 
må vere opp til avdelingssjefane å finne 
fram til den løysinga som høver best. 

Hovudsiktemålet med dei nye reglane er 
likevel framfor alt å få alle faste program-
medarbeidarar til lojalt å gå inn for god og 
konsekvent språkbruk i all programver-
ksemd i radio og fjernsyn. 

Språkregler för etermedierna 
De norska reglerna för språkbruket i eter-
medierna ger i all sin korthet goda anvis-
ningar för medarbetarna i Norsk rikskring-
kasting. De innebär både ett visst tvång i 
språkbruket och en viss frihet för den en-
skilde medarbetaren. 

De norska reglerna borde kunna användas 
som ett mönster för en liknande instruk-
tion för anställda inom svensk radio och 
television. Det är på tiden att sådana sven-
ska regler skapas, och Svenska språk-
nämnden är beredd att hjälpa till i det 
arbetet. 

Några ordförklaringar 
avgjerda avgörandet 
endeleg slutlig 
endå om även om 
fellesnorm gemensam norm 
formål syfte 
hugsepå tänka på 
høve fall; ha høve til ha rätt till 
høver passar 
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kva vad 
lreboknorma1 norm för läroboksspråk 
melding meddelande 
målrøkt språkrykt, språkvård 
nyhende nyhet 
ornsyn hänsyn 
ordtilfang ordförråd 
setning sats, mening 
sjå se 
sjølvstende självständighet 
skjØne förstå 
språkrøkt språkrykt, språkvård 

stad ort, plats 
stadnamn ortnamn 
teljemåte sätt att räkna (läsa ut tal); t.ex. att 
använda typen "tjuefem" ("den offisielle telje- 
måte") och inte "fem og tjue" ("gamlemåten") 
teneste tjänst 
tenleg tjänlig 
tilsette anställda 
trengst behövs 
vedlikehald underhåll 
verksemd verksamhet 
øvst högst, ytterst 
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Alvar 
Ellegård 	Det omedvetna motståndet mot 

tjugohundratalet 
Jag tror inte någon kan effektivt bestrida 
att både språkets logik och sunt förnuft 
talar för att nästa sekel, det tjugoförsta, 
bör heta tjugohundratalet, och att ordet 
tvåtusentalet bör beteckna nästa årtusen-
de. Precis som Språkvårdsgruppen rekom-
menderar. 

Ändå måste jag erkänna att de flesta 
finner det "naturligare" att kalla nästa se-
kel för tvåtusentalet, liksom de flesta his-
toriker faktiskt säger tusentalet snarare än 
tiohundratalet för att beteckna det elfte 
århundradet. Den fråga jag nu tänker dis-
kutera är följande: varför leder oss vår 
hjärnas omedvetna bearbetning av språket 
åt motsatt håll mot vårt medvetna tänkan-
de? Förklaringen tycks mig vara den att det 
omedvetna hjärnarbetet måste bygga på en 
sammanvägning av vår totala tidigare erfa-
renhet, medan vii det medvetna tänkande 
renodlar problemen och tar hänsyn inte 
bara till det som varit, utan också det som 
kan tänkas tillkomma. Betrakta t.ex. våra 
ord för de litterära dekaderna: fyrtiotalet, 
femtiotalet etc. För den omedvetna hjär-
nan är det lätt att skapa dessa begrepp och 
namn på grundval av att alla de enskilda 
åren i varje dekad ju faktiskt innehåller 
orden fyrtio respektive femtio. 

För det medvetna tänkandet är det klart 
att ett sekel innehåller precis tio dekader. 
Men den omedvetna hjärnan har inte 
namn på de två första. "Nolltalet" finns 
knappast, även om man med Sture Allén 
skulle kunna säga det eller "nollnolltalet". 
Och vilka är egentligen tiotalisterna? "Lo-
giskt" sett borde de väl vara folk som 
tillhör dekaden 1910-1919. Men i verklig-
heten är tiotalisterna folk som hör till åren 
på båda sidor om 1910. 

Vi har samma besvär med de två första 
århundradena. Vad är etthundratalet? Det 

borde vara åren 100-199. Men eftersom 
det första århundradet inte kallas noll-
hundratalet, blir vi osäkra inför själva or-
det etthundratalet. Dessa ting utreds och 
dokumenteras i Sture Alléns uppsats 
"Tjugohundratalet och några andra tids-
ord" i Språkvård 2/1981, s. 13-16. 

Av årtusenden har vi ännu bara upplevt de 
två första. Det är därför inte så underligt 
att vi nu känner samma osäkerhet inför 
det egentligen första årtusende osäkerhet 
inför det egentligen första årtusende som 
kan få ett både logiskt och naturligt mot-
iverat namn, nämligen tvåtusentalet. Pre-
cis som våra "naturliga" dekadord egentli-
gen börjar först med tjugotalet, så börjar 
vår "naturliga" årtusenderäkning först 
med tvåtusentalet. Vår omedvetna hjärna 
har helt enkelt hittills inte fått något mate-
rial att bearbeta för årtusendena. Det är 
därför som den ännu inte har upptäckt att 
det behövs namn för dem, liksom för år-
hundradena. Nu är det emellertid hög tid 
att bli på det klara med att mitten på 
tjugohundratalet är 2050, medan mitten 
på tvåtusentalet är 2500. 

Alla de här problemen hade vi kunnat 
slippa i svenskan, om vi i likhet med 
många andra hade vant oss vid att använ-
da ordningstal i stället för grundtal i vår 
tideräkning. Namnen första och andra år-
tusendet är helt oproblematiska, liksom 
tjugonde och tjugoförsta århundradet, för 
den medvetna lika väl som för den o-
medvetna hjärnan. Tyvärr har vi i svens-
kan införlivat grundtalsräkningen med 
vårt språk, och får nog drag med den. Vår 
omedvetna hjärna tänkte inte på konse-
kvenserna när vi införde vårt tidräknings-
system. Nu måste vi ta konsekvenserna 
och skilja mellan århundradena och årtu-
sendena mellan tjugohundratalet och två-
tusentalet. 
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Debatt om statistik 

Replik till Bengt Sigurd 
Bengt Sigurds artikel om förstärknings-
prefix i Språkvård nr 2, 1983 gör mig be-
kymrad på grund av det sätt, varpå han för 
statistiska resonemang. 

Sigurd bygger sina slutsatser på en enkät 
riktad till 11 män och lika många kvinnor. 
Detta är mycket litet, men det är inte i 
första hand det ringa antalet försöksper-
soner utan metoden att rekrytera dem som 
bekymrar mig. 

Läsaren får aldrig riktigt reda på hur en-
kätdeltagarna valts, men så mycket är tyd-
ligt att de inte valts slumpmässigt utan 
genom ett förfarande som med gängse ter-
minologi brukar kallas för kvoturval. Man 
har med andra ord "sett till" att det blev 
lika många män som kvinnor i urvalet, att 
olika åldrar blev företrädda osv. Innebör-
den av detta urvalsförfarande är att det 
inte går att precisera vilken moderpopula-
tion som enkätunderlaget svarar mot. Följ-
den är den att de formler för signifikant 
skillnad mellan könen, mellan olika åldrar 
etc., som Sigurd utnyttjar, inte är tillämp-
bara; de gäller bara under förutsättning att 
urvalet är slumpmässigt. 

Sigurd säger att han gjort "en liten infor-
mell sökning" som dock gett "möjligheter 
till vissa intressanta slutsatser". Detta är 
att sätta sig på två stolar. Jag vill säga så 
här. Antingen har undersökningen gjorts 
enligt godtagbar metod, och då går det 
också att - inom ramen för signifikansp-
rövning - dra slutsatser, även om den är 
liten och "informell". Eller också är 
undersökningsmetoden bristfällig, och då 
kan inga slutsatser dras. Det senare är 
fallet. 

Det finns numera talrika belägg för att 
kvoturval ofta ger katastrofalt dåliga resul-
tat. Har inte detta gått upp för språkfor- 
skarna? 	 Erland Hofsten 

Replik till Erland Hofsten 
Många språkforskare har en desillusione-
rad attityd till statistiska modellers möjlig-
heter att värdera språkbruk. 1 denna tid-
skrift görs regelmässigt mängder av påstå-
enden om svenskars språkbruk utan till-
stymmelse till statistisk undersökning - 
formell eller informell. Jag har en mera 
positiv inställning till språkstatistik och 
tycker att det är bättre att fråga några 
personer än att bara lita till sin egen upp-
fattning. 1 väntan på att statistiker ut-
vecklar modeller för sådana ofullkomliga 
data tycker jag man kan försöka värdera 
resultaten med försiktighet, omdöme och 
kunskap om det man undersöker. För den 
allmänmänskliga variabel som jag studerat 
tror jag som lingvist inte att det spelar 
någon större roll om inte urvalet är helt 
slumpmässigt. Jag kan inte tro att de som 
svarat skulle uppvisa något avvikande 
språkligt beteende. Jag tyckte att situa-
tionen var så nära statistiska idealförhål-
landen (helt idealiska tycks aldrig förelig-
ga) att jag dristade mig att pröva en vanlig 
formel. Den hjälpte mig att värdera skill-
naden mellan män och kvinnor. 

1 min artikel står tydligt hur jag gått tillvä-
ga och jag ger så många reservationer man 
väl kan göra utan att bli alltför teknisk. 
Men en professionell statistiker är natur-
ligtvis extra känslig, liksom jag brukar 
vara när statistiker uppvisar dålig förståel-
se av språkliga variabler. Jag tror de flesta 
läsare håller med om att de vet betydligt 
mer om förstärkningsprefixens förekomst 
och betydelser efter min artikel än före. 
Men det finns många intressanta frågor att 
undersöka mera i detalj. Och den som vill 
och har resurser kan ju satsa på en stor 
SIFO-undersökning för att utröna om män 
använder förstärkningsprefix mera än 
kvinnor och äldre mera än yngre. 

Bengt Sigurd 
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Litteratur 
Språkene i Norden 
Språkene i Norden är den första samlade 
översikten över alla språken i Norden: 
danska, norska, svenska, finlandssvenska, 
finska, samiska, isländska, färöiska och 
grönländska. Den är skriven för den 
språkintresserade allmänheten i Norden 
och är också tänkt som läromedel i 
grannspråksundervisningen vid universitet 
och högskolor. 

Boken är utgiven av Nordiska språksekre-
tariatet på Esselte Studiums förlag (i Dan-
mark och Norge på Gyldendals respektive 
Cappelens förlag). Redaktörer har varit 
Bertil Molde och Allan Karker. Bokhan-
delspriset ligger omkring 75 kr. 170 s. 

Med Språkene i Norden fylls äntligen en 
lucka i litteraturen över språken i det nor-
diska språkområdet. Elias Wesséns De 
nordiska språken, vars senaste upplaga 
kom 1967, har på länge inte täckt de be-
hov som har funnits. För det första är den 
boken avsedd som en inledning till det 
språkvetenskapliga studiet av de genetiskt 
sett besläktade nordiska språken och be-
handlar följaktligen endast danska, sven-
ska, norska, isländska och färöiska. För 
det andra lägger den mycket stark tonvikt 
på språkens gemensamma ursprung och 
äldre tids språkhistoria. 1900-talets språk-
liga utveckling berörs endast med några få 
ord, dagens språksituation inte alls. För 
den språkintresserade allmänheten har 
den alltid varit för speciell och för svår, 
och det har den dessvärre blivit i den sven-
ska universitetsundervisningen också un-
der det senaste decenniet. Efterfrågan på 
en ny bok om språken i Norden har varit 
mycket stor, och det är därför glädjande 
att den som nu har kommit både till inne-
håll och utförande ser ut att motsvara ön-
skemålen. 

Språkene i Norden är helt och hållet en 
produkt av Nordiska språksekretariatet 

och därtill nummer ett i sekretariatets 
skriftserie. (Den skall inte förväxlas med 
språksekretariatets och språknämndernas 
årsskrift Språk i Norden.) Författarna är 
välkända språkvetenskapsmän i sina hem-
länder och de är - med ett undantag - 
medlemmar i Nordiska språksekretariatets 
styrelse. Boken är tänkt att kunna läsas 
över hela Norden och de olika kapitlen är 
därför skrivna på ettdera av vad som med 
en omdiskuterad men rätt användbar term 
kallas de centralnordiska språken: danska, 
norska och svenska. Varje språk har fått 
ett utrymme på 10-20 sidor. 

Boken inleds med en översikt över de oli-
ka språkfamiljerna i Norden, eskimåiska, 
uralska (samiska och finska) och indo-
europeiska (de egentliga nordiska språ-
ken), och deras karakteristika. Här skisse-
ras också kortfattat de nordiska språkens 
gemensamma föregångare urnordiskan 
fram till uppdelningen i danska, norska, 
svenska, isländska och färöiska. Den av-
slutas med en redogörelse för språksamar-
betet i Norden - en avslutning som inte 
bara motiveras av att det är de nordiska 
språknämndernas samarbetsorgan Nordis-
ka språksekretariatet som ger ut boken. 
Till boken hör också en ordlista över-
språkvetenskapliga facktermer som an-
vänds samt en litteraturförteckning med 
viktigare arbeten över varje språk. 

De enskilda kapitlen visar också vart och 
ett för sig en motsvarande spännvidd. Här 
ges olika slag av geografiska och demogra-
fiska uppgifter av betydelse för ett språks 
utbredning och ställning; vidare behandlas 
varje språks utveckling i fråga om uttal, 
grammatik, stavning och ordförråd och 
dess karakteristiska drag i dag, riksspråk 
och dialekter, språkvårdande och språk-
politiska åtgärder och annat av betydelse 
för att varje språk ser ut som det gör. Inte 
minst berörs de olika språkens inbördes 
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sfären. Författaren redogör också för det 
isländska namnskicket, vars rätta hante-
rande alltför få nordbor känner till. 

förhållanden ifråga om påverkan, gemen-
sam utveckling och särutveckling. 

Danskan behandlas av Allan Karker. Hans 
framställning följer det mönster som be-
skrivits och så gör också Bertil Moldes 
kapitel om svenskan. 1 båda dessa uppsats-
er ges rätt stort utrymme just åt språkens 
utveckling, med rikhaltig exemplifiering 
av ordförrådets tillväxt genom lån under 
olika epoker. 

Avsnittet om norskan av Eyvind Fjeld 
Halvorsen uppehåller sig naturligt nog 
mycket vid uppkomsten och utvecklingen 
av bokmål och nynorska, och det redogör 
kort men informativt för den i och för sig 
oerhört invecklade norska språkpolitikens 
historia fram till våra dagar samt för da-
gens språksituation. 

Finlandssvenskan ägnas ett eget avsnitt: 
svenska och finska är republiken Finlands 
nationalspråk, och finlandssvenskan bör 
därför inte betraktas som en svensk dia-
lekt utan som ett eget riksspråk. Författa-
ren till avsnittet, Mikael Reuter, behandlar 
finlandssvenskan till stor del ur kontrastiv 
synpunkt i förhållande till rikssvenskan. 
Han tar bl.a. upp sådana drag som för-
svunnit i rikssvenskan men blivit kvar i 
svenskan på andra sidan Östersjön, och 
naturligtvis belyses inflytandet från fin-
skan, både tidigare och i dag. Av direkt 
nytta för en nordisk publik är också en 
redogörelse för tvåspråkiga ortnamn och 
det lämpliga bruket av deras svenska res-
pektive finska form. 

Det språk som bäst stått emot tendenser 
till upplösning och utjämning och påver-
kan utifrån är isländskan. Inte heller före-
kommer något som kan kallas dialekt-
splittring. Baldur J6nsson betonar den 
unika kontinuiteten hos isländskan men 
visar också att det vid sidan av tradition 
och purism finns en betydande inlåning 
från danska, norska, svenska och engels-
ka, framför allt inom den vardagsspråkff 

Isländskans närmaste släkting, färöiskan, 
behandlas av J6han Hendrik W. Poulsen. 
Han redogör bl.a. för språkets utveckling 
från ett folkligt talspråk till Färöarnas offi-
ciella språk, för den danska påverkan och 
för strävandena att på olika nivåer utveck-
la språket med hjälp av inhemska medel. 

Avsnittet om finska, av Esko Koivusalo, 
är upplagt med hänsyn till att kunskaperna 
i och om finska språket bland övriga nord-
bor kan betraktas som i stort sett obefintli-
ga. Här presenteras förutom redogörelser 
för finskans ursprung och släktskapsför-
hållanden och utveckling till ett fullödigt 
samhälls- och litteraturspråk också exem-
pel på olika inslag i finskans ordförråd, 
finskans möjligheter att bilda ord samt 
språkets fonetiska, syntaktiska och morfo-
logiska struktur med en översikt över det 
för finskan speciella kasussystemet. Fram-
ställningen är klar och instruktiv, och den 
visar också obönhörligt på de stora struk-
turella skillnaderna mellan finskan och de 
nordiska språken. 

Samiskan, i alla sina dialektala varianter, 
har genom århundradena ömsevis under-
tryckts, ömsevis nonchalerats av myndig-
heterna i de länder där den har sin utbred-
ning. Under de senaste årtiondena har sa-
miskan emellertid fått ett visst uppsving 
som innebär både att dess status har börjat 
stärkas och att det arbetas på att göra 
språket funktionsdugligt för ett modernt 
samhällsliv - något som samiskan med sitt 
smidiga ordbildningssystem förefaller att 
ha goda förutsättningar för. Ole Henrik 
Magga skriver om språket som sådant, ter-
minologiarbete och språkpolitik. 

Språksituationen på Grönland påminner i 
vissa avseenden om den samiska (och i 
någon mån även om den färöiska). Också 
här handlar det om att utveckla ett talat 
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folkspråk till ett heltäckande språk, och 
samtidigt handlar det om att skapa identi-
tet och självkänsla hos en etnisk grupp. 
Robert Petersen skriver om grönländskans 
struktur, om språkets ställning i förhållan-
de till danskan och om arbetet med att 
göra grönländskan till ett tal- och skrift-
språk som kan stå på egna ben i en lands-
del som för ett par år sedan fick sin lag om 
självstyre. 

Språken i Språkene i Norden behandlas, 
som framgått, delvis efter samma schema, 
delvis med tyngdpunkt på de för varje 
språk speciella förhållandena. Likheten i 
behandlingen gör det möjligt att jämföra 
de olika språken, medan särbehandlingen 
gör att man ser vad som är unikt och 
viktigt för varje språk. Med återkomman-
de revideringar av sifferuppgifter och and-
ra föränderliga fakta borde Språkene i 
Norden bli ett standardverk i decennier 
framöver - också därför att den förenar en 
gedigen vetenskaplig halt med ett i bästa 
mening populärt framställningssätt. 

Catharina Gränbauni 

Nordisk förvaltningsordbok 
De täta kontakterna mellan de nordiska 
länderna har redan länge föranlett ett be-
hov av ordlistor och uppslagsverk som ger 
upplysningar om termer och begrepp i 
grannländernas samhällsliv och förvalt-
ning. Det är därför glädjande att den nor-
diska förvaltningsordbok som Föreningar-
na Nordens förbund arbetat på i åtskilliga 
år nu äntligen kommit i tryck. 

Bakom Nordisk förvaltningsordbok ligger 
ett enormt sammanställningsarbete. Ut-
gångspunkten har varit dels olika admini-
strativa och politiska termer och uttryck 
på de nordiska språken, dels namn på in-
stitutioner, myndigheter, befattningar 
o.dyl. i de olika länderna. Då man vet att 

det är fråga om fem länder med delvis 
olikartad samhällsorganisation, och fem 
språk av vilka tre dessutom i många fall 
har parallellformer (bokmål och nynorska, 
rikssvenska och finlandssvenska, finska 
och sverigefinska), inser man lätt vilka 
svårigheter arbetet har medfört. 

Som ett stickprov slog jag upp det fin-
landssvenska ordet skattebok, och hänvi-
sades då till debetsedel (det är alltid de 
svenska orden som är utgångsord när nor-
diska motsvarigheter ges). Vid debetsedel 
gavs den svenska parallelltermen skattse-
del (som nyligen torde ha ersatt termen 
debetsedel), och under dessa två svenska 
termer angavs Da skattebillet, NoBm 
skatteseddel, skatteoppgjør, NyNo skatte-
oppgjer, skattesetel, Is skattsedill, FiSv 
skattebok, Fi verokirja, SvFi verolippu - 
en mycket brokig samling, som synes. Till 
saken hör att verkligheten är ännu krångli-
gare än så, eftersom skattesystemet skiljer 
sig från varandra i de olika länderna. Ord-
boken ger till exempel inte någon upplys-
ning om att termen debetsedel förekom-
mer även hos oss, men i en annan betydel-
se än skattebok, nämligen som en uträk-
ning av slutlig skatt med uppgifter om 
eventuell restskatt. 1 denna betydelse an-
vänds enligt uppgift i Sverige termen slut-
lig skattsedel. 

Den omfattande ordboksdelen (ca 150 si-
dor i två spalter) kompletteras med över-
sikter av förvaltningsstrukturer, befatt-
ningar m.m. samt kortfattad information 
om ländernas politiska system och en del 
viktiga nordiska samarbetsorgan. 1 många 
fall är det nödvändigt att gå vidare till 
översiktsdelen för att få kompletterande 
information om de ord eller begrepp man 
söker, och hänvisning till översiktsdelen 
ges under många av orden. 1 andra fall ges 
korta definitioner eller kommentarer di-
rekt i orddelen, t.ex. under styrelse "be-
nämning på vissa centrala verk och för-
valtningsorgan; i Finland och Sverige även 
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benämning på vissa regionala och lokala 
förvaltningsorgan." 

Det råder inget tvivel om att Nordisk för-
valtningsordbok är en nyttig hjälpreda för 
alla som deltar i det nordiska samarbetet. 
Hur tillförlitlig den är framgår emellertid 
först efter en längre tids användning. 

Nordisk förvaltningsordbok är tryckt i 
Nordisk utredningsserie och utgiven av 
Nordiska rådet och Föreningarna Norden. 
Det sammanlagda omfånget är 283 sidor. 
Boken är i Sverige utgiven av Liber förlag 
(ca-pris 100:—). 

Mikael Reuter 

Språk i Norden 1983 
Språk i Norden, årsskrift för Nordiska 
språksekretariatet och de nordiska språk-
nämnderna, är i år ett temanummer om 
fackspråk och terminologi. Volymen inne-
håller dessutom rapporter om språksamar-
betet i Norden, kommenterande bibliogra-
fler över nyutkommen nordisk litteratur 
av intresse för språkvården samt listor 

over nya ordböcker. Från och med detta 
nummer upphör den nationella utgivning-
en av årsskriften och utgivare är nu i stäl-
let Nordiska språksekretariatet. Språk i 
Norden 1983 ingår som nummer 2 i språk-
sekretariatets skriftserie. Pris ca 50 kr. 170 
s. Boken är i Sverige utgiven av Esselte 
Studium. 

"Fackspråk och terminologi" var titeln på 
en nordisk forskarkurs som hölls i Vasa, 
Finland, i augusti 1982. Kursen hade till 
syfte att främja fackspråksforskningen och 
stärka kontakterna mellan terminologer, 
språkvårdare och språkforskare. Uppsats-
erna i Språk i Norden 1983 bygger på 
ett urval av föredragen från denna kurs. 
Innehållet är följande: "Fagspråk i 
mediesammfunnet" av Finn-Erik Vinje, 
"Kommunikation og fagsprog" av Hen-
ning Spang-Hanssen, "Språkvård och ter-
minologi" av Risto Haarala, "Termhar-
monisering - internationellt och nordiskt" 
av Einar Selander, "Forskning i svenskt 
fackspråk - en översikt" av Christer La-
urén. 
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