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Språkvårdens mål och medel - en 
konferens 

Språkvårdsgruppen anordnade den 22 oktober 1986 en konfe-
rens med temat Språkvårdens mål och medel eller Vad är 
språkvården bra för? Till denna konferens, som hölls i Stats-
rådsberedningens rotunda på Rosenbad i Stockholm, hade 
inbjudits representanter för skolan, myndigheterna, närings-
livet och massmedierna samt för de olika språkvårdsorganen. 
Även från Nordisk språksekretariat i Oslo och från Svenska 
språknämnden i Finland kom deltagare. Detta var Språk-
vårdsgruppens nionde konferens. De åtta tidigare har be-
handlat myndigheternas språk, massmediernas språk, 
språkvården och skolan, reklamspråk, författningsspråk, bok-
förlagen och språket, sjukvårdens språk samt engelska i 
svenskan (se Språkvård 3/1978, 1/1979, 1/1980, 1/1981, 4/ 
1981, 1/1983, 1/1985 och 1/1986). 

Språkvårdsgruppen består av två representanter för vardera 
Svenska språknämnden, Svenska Akademien, Tekniska no-
menklaturcentralen, SJS - Standardiseringskommissionen i 
Sverige och Samarbetsorganet för språkvårdare inom offent-
lig förvaltning (Samspråk). Gruppens ordförande är docent 
Margareta Westman, som i juli 1986 efterträdde 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 man ge många rekommen-
dationer en vid allmänspråklig och fackspråklig förankring. 

Föredragen och diskussionerna om språkvårdens mål och me-
del gällde dels vad man på skilda håll i samhället kan kräva av 
språkvården, dels vad språkvårdarna kan och vill göra. 

De förberedda inläggen vid konferensen återges här, bearbe-
tade av skribenterna före publiceringen. Tyvärr har dock två 
föredragshållare, författaren Torgny Lindgren och kanslirådet 
Per Lundahl, valt att avstå från att publicera sina föredrag. 
Bidraget från informationsdirektör Jan 0. Berg, som fick 
förhinder att medverka i själva konferensen, återges dock. 

Utöver konferensinlägg innehåller numret insändare, anmä-
Ian av litteratur, nya nyord samt frågor och svar. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 
allmänt intresse. 

Maskinspråk är inte språk! 
Jag läste Jan Svenssons artikel "Kommu-
nikationsteknologin - en fara för svenska 
språket?" i Språkvård nr 3/1986, och blev 
därvid överraskad av författarens jämfö-
relse mellan (datorvärldens) maskinspråk 
och (människans) naturliga språk: "Även 
om maskinspråken efterhand utvecklas, 
finns det inget sådant språk som ens kom-
mer i närheten av det mänskliga språkets 
flexibilitet och variationsrikedom". 

Vad jag vill komma åt är att dessa två 
slags "språk" är helt väsensskilda, och att 
termen "maskinspråk" är klart vilseledan-
de i sammanhanget, även om ett ma-
skinspråk faktiskt, av praktiskt-pedago-
giska skäl, består av ord som skrivs med 
bokstäver och går att uttala. Dessa ord är, 
som jag ser det, närmast jämförbara med 
spakar, pedaler och instrument i en bil 
eller ett flygplan; operatören har en upp-
sättning ord som kan få datorn att arbeta 
(run, print etc.), datorn har en annan upp-
sättning att svara med (ready, error etc.). 
Mats Carivik, Lidingö 

Artikelförfattaren svarar själv: 

Mats Carlviks insändare aktualiserar ett av 
de problem som jag tog upp i min artikel, 
nämligen de kommunikativa svårigheter 
som uppstår då differentieringen och spe-
cialiseringen tilltar i samhället. Jag har up-
penbarligen använt ordet maskinspråk på 
ett sätt som inte överensstämmer med den 
specialkunniges. 

Isak kan jag emellertid inte se att Carlviks 
påpekande får några konsekvenser för 
mitt resonemang. Om vi i ökad utsträck-
ning använder datorer för att lösa prakti-
ska problem i samhället, kan vi inte ute-
sluta att användarnas eget språk på sikt 
kommer att påverkas. 
Jan Svensson, Lund 
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Vad begär man av språkvården? 
Här presenterar olika personer synpunkter på språkproblem 

och språkvård från skilda utgångspunkter i samhällslivet. 

Generaldirektör Lennart Holm i Statens planverk inleder. 

Därefter följer redaktör Åke Lundqvist från Dagens Nyheter. 

Synpunkter från skolans håll framförs av adjunkt Britt-Marie 

Arkhammar, ordförande i Svensklärarföreningen. Från nä-

ringslivet, slutligen, gör informationsdirektör Jan 0. Berg, 
Industriförbundet, ett inlägg. 

Lennart Holm Om myndigheternas språksvårig-
heter 

Mitt verk arbetar nästan enbart med 
språk. Vi har inga andra medel, vi har inga 
pengar att köpa eller sälja, muta eller hota 
med. Vi har ingen domstolsuppgift, vi har 
ganska få hesho.befogenheter. Vi arbetar 
med information, både sådan av allmänt 
slag och sådan som har författningskarak-
tär. Jag har alltså ganska god erfarenhet 
av hantering av språkfrågor i båda dessa 
uppgifter. 

Vi arbetar t.ex. mycket med cirkulärskri-
velser ut till kommuner, länsstyrelser och 
andra mottagare, en del riktar sig direkt 
till allmänheten. En del redovisar nyheter, 
resultat som kommit fram genom forsk-
ning och utredningar, en del är till för att 
redovisa den praxis som andra organ och 
allmänheten lämpligen hör använda och 
rätta sig efter om det ska gå dem väl här i 
livet. 1 den materian har jag märkt en 
oerhört stor förbättring, helt enkelt så att 
man har lärt sig att tala ur skägget. Man 
går direkt på sitt budskap, utan mängder 
av reservationer. Abstraktionssjukan har 
försvunnit, substantiveringssjukan också. 
Till och med kan man då och då finna 
inslag av humor, åtminstone i form av 
understatements som kan roa och återkal-
la en trött läsare till livet. Och ibland 
vågar man sig på ett drastiskt ordval, för-
kortningar och formuleringar som väcker 
uppmärksamheten och gör att läsaren be-
griper vad där står. 

Mitt verk arbetar ju inom det område som 
kan kallas för miljöfrågor, med både na-
turmiljön och den byggda miljön. Vi har 
naturligtvis en allmän diskussion, en all-
män begreppsbildning i denna debatt att 
åberopa. Och den är vi inte rädda för. Vi 
använder ord och uttryck och refererar till 
sådana begrepp som även i den hårdaste 
miljödebatten har kommit att användas. 
Det vågar man göra utan att ständigt be 
om ursäkt. Man ansluter sig till det de-
battklimat, det ordval, det sätt att hantera 
frågorna som man finner i tidningar, i tid-
skrifter, i massmediernas debatter och an-
nat. Och jag ser ingen nackdel i det. Jag 
har inte kunnat se att vi har blivit missför-
stådda eller att man missbrukat det ut-
tryckssättet. 

Tvärtom tror jag att man fått mottagarna 
att läsa och ta del av vad som står. Även 
om mottagarna är professionella, vilket de 
i mitt fall i hög grad är (tjänstemän i kom-
muner och länsstyrelser, förtroendevalda 
med gedigen övning i ämnet), skall man 
inte tro att de läser så mycket lättare. 
Även sådana personer har lätt att somna, 
att inte längre reagera för den text de får i 
händerna. Därför är det viktigt att texten 
har något slags laddning, potens i sig. Och 
jag tycker, som sammanfattande intryck, 
att myndigheternas skrivande har blivit 
mycket bättre. 
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Jag tycker det är intressant att jämföra de 
texter som mitt verk och andras åstadkom-
mer, med dem som vi ständigt jämförs 
med, nämligen näringslivets och organisa-
tionernas. Jag är inte alls imponerad av 
vad de åstadkommer och jag märker en 
försämring i det språk som man möter 
därifrån. De talar med två tungor. De 
talar ett officiellt språk, i skrivelser och 
framställningar och ansökningar, som vi 
ofta finner oerhört dåligt. Dels är det krys-
tat, man gör sig till för att tala något slags 
byråkratispråk som man inte kan. Dels är 
man oklar, otydlig, antingen man medve-
tet vill dölja vad som skall stå eller man 
inte förmår uttrycka sig. Som läsare får 
man intrycket att de egentligen inte kan 
skriva. De sköter förmodligen sin verk-
samhet med hjälp av andra redskap än 
språket. 

Med en annan tunga talar de när de skall 
göra sig till, "tala till folket". Då anlitar de 
reklambyråer. Nu ska vi inte tala om gam-
maldags grammatisk kunskap som ju lyser 
totalt med sin frånvaro. Men uttrycksskär-
pan, precisionen i vad som sägs är ofta 
dålig, det blir sladdrigt och slappt. Jämför 
man med vad min offentliga sektor åstad-
kommer på papper och vad det superef-
fektiva näringslivet och dess organisatio-
ner gör, så tycker jag att vi leder med flera 
hästlängder. Vi har gjort framsteg, och de 
har gått baklänges. Jag tycker framförallt 
att vi svassar mindre än vad de gör. Vi har 
lärt oss att gå rakt på sak. De - eller deras 
konsulter - tror tydligen att man måste 
charma sin omgivning med till intet för-
pliktande, snitsiga formuleringar. Jag tror 
att självsanering är nödvändigt om de ska 
hänga med i den utveckling mot ett bättre, 
precisare och mer spännande språk som 
jag tycker pågår inom vår sektor. 

Man blir ju arg ibland - det blev jag senast 
1975. Då läste jag en recension som Bengt 
Holmqvist, den förträfflige litteraturkriti-
kern i Dagens Nyheter, hade skrivit. Den 
gällde en nyutkommen bok av Saarikoski. 

1 den hade Saarikoski haft hjälp av sin 
hustru, som skrivit att "nu är det dags att 
slå sig till ro och låta sig älskas av en man 
som lärt sig skriva på svenska bättre än en 
statlig utredare". Och om detta säger 
Bengt Holmqvist: "Det sista är förstås rik-
tigt, bättre än en statlig utredare skriver 
Saarikoski i likhet med nästan varje män-
niska som över huvud taget kan tota ihop 
en mening på svenska". Sådan var alltså 
1975 pressens uppfattning om det språk 
som används i statliga utredningar. Jag 
tror att han hade fel då. Jag tror han har 
ännu mer fel nu. Förmodligen läser inte 
Bengt Holmqvist statliga utredningar, och 
det är ingen som skall tvinga honom att 
göra. Men gjorde han det, så skulle han i 
många fall finna att de ofta rör sig med ett 
alldeles utomordentligt bra, konkret och 
tydligt språk. Jag har själv funnit en sorts 
texter alldeles särskilt bra, det är riksda-
gens utskottsbetänkanden. Utskotten har 
skickliga kanslichefer och sekreterare som 
deltar i mycket laddade diskussioner, och 
de vet att det som till sist sägs i utskottsbe-
tänkandet måste vara vägt på guldvåg för 
att klara balansen mellan de olika an-
språk, både personliga och politiska, som 
ställs på dem. De befinner sig i en spänd 
situation när det gäller att formulera sig. 
Åtminstone några gör detta suveränt, 
ibland med en glimt av humor som natur-
ligtvis hjälper till att lösa de konflikter 
som kan finnas. Jag läser utskottsbetän-
kanden med stort behag därför att jag 
känner att de är tillkomna i en situation 
där språket betyder så oerhört mycket och 
därför blivit renat, fått en potens och 
spänning som ibland kanske inte står lyri-
ken efter. 

Den offentliga sektorn har ju också behov 
att producera strikt text, sådan som har 
författningsställning, som ska kunna "åbe-
ropas". Det här är svår text att hantera. 
Man måste t.ex. vara medveten om alla 
möjligheter att missbruka den, avsiktligt 
söka misstolka den. Det är också texter 
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som måste formuleras av många. Den 
svenska byggnormen innehåller t.ex. tek-
niska bestämmelser som grundar sig på 
många olika tekniska specialområden. Vi 
har tekniker från dessa olika specialområ-
den, och de skriver, var och en för sig, de 
bitar i byggnormen som behandlar deras 
teknikområde. Det är självklart att det 
kan bli stora olikheter mellan dessa texter. 
De olikheterna rnärktes inte så mycket ti-
digare, därför att då kunde även dessa 
tekniker någon slags allmän kanslisvenska 
- med alla dess krumbukter - ett språk 
uppbyggt av färdiga mekanodelar. Det gav 
en språklig enhetlighet. Även om deras 
språk inte var särskilt lysande och inte 
särskilt tillgängligt så hade det en homoge-
nitet som redan den gav en viss auktoritet 
åt den sammansatta handlingen. Nu har 
vi, med språkvårdens hjälp, förmått våra 
skribenter att skriva "närmare sig själva". 
De låtsas sig inte in i ett annat språk, utan 
de försöker att använda sitt eget språk, 
och vi uppmuntrar dem till det. Men också 
att beskriva tekniska frågor i tekniska ter-
mer på ett sätt som en fackman accepte-
rar. Naturligtvis är inte alla duktiga på 
detta. De är självklart mycket duktigare 
som tekniker än som språkmän. Vi har 
försökt, med språkvårdarnas hjälp, att sät-
ta manualer i händerna på dem: så här gör 
man, så här kan man formulera sig men 
glöm inte bort att det är du själv som 
skriver och det är innehållet som ska fram! 
Det här har inneburit att de texter vi får 
från specialisterna är mer olika än förr. De 
går inte att föga samman till en löpande 
helhet, de får alltför olika karaktär, och 
karaktär som från rättslig synpunkt kan 
ställa till tveksamheter och därför bör 
undvikas. 

Det som jag tycker är svårast är att finna 
ett flytande språk som är "objektivt", som 
inte har några egentliga subjekt i sig. Där 
hjälpte oss den gamla kanslisvenskan. 
Men hur får man en enkel och rättfram 
svenska utan sådana subjekt, där man till 
och med vill undvika "man"? 

Med hjälp av de vägledningar vi har gjort, 
och de kurser vi har hållit inom verket så 
har vi väl kommit en bra bit på väg, men 
det finns många problem kvar. Det vä-
sentliga problemet är naturligtvis att språk 
och språkets form aldrig kan skiljas från 
innehållet. Ju mer man försöker arbeta på 
det nya sättet, desto tydligare blir ju detta 
att det är innehållet som är det väsentliga. 
Språkdräkten är inte längre en dräkt, den 
är en del av innehållet, och bör vara det. 
Det betyder också att mina erfarenheter 
av språkvårdarens insatser är att han med 
språkanalys mer har kommit åt innehållet 
än dess form, dvs, kunnat peka på brister i 
logik, överhoppade led i argumenta-
tionen, rena tankefel och oklarheter. Ge-
nom sina frågor, grundade på språklig 
granskning, har han inte bara satt myror i 
huvudet, utan fått människor att bli allde-
les hysteriska när de märker att de inte har 
förmått säga det de vill, och märker, till 
sist, att de inte riktigt har vetat vad de ville 
säga. Det fattas alltså någonting i innehål-
let som blir avslöjat genom en kritisk 
språklig granskning. Vår språkman har 
alltså betytt mycket mer, vill jag påstå, för 
att rätta till brister i det sakliga innehållet 
än för att ge det en angenäm språklig 
form. 

Det sägs att underbart är kort. Men där-
med inte sagt att kort är underbart. Jag 
har ofta märkt hur strävan efter korthet 
kan vara en fiende till god språkvård. 
Framför allt om språkvårdens uppgift är 
att få fram ett tydligt innehåll. Kravet på 
korthet döljer ibland politiska avsikter. 
Önskan att göra våra myndighetstexter 
korta uttrycks i förhoppningen att därmed 
få bort obehagligheter ur dem, obehaglig-
heter som grupper i samhället har känt sig 
plågade av, men som kanske funnits där 
för att ge ett effektivt skydd åt de svaga. 
Korthet, otillräcklig text, tror jag ofta har 
syftet att avradikalisera det politiska bud-
skap som har varit grunden för lagstiftar-
na. Vår s.k. avregleringsverksamhet i lan-
det har ju haft mycket just av detta inslag, 
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att omärkligt, utan att politikerna skall 
behöva ta ställning till det, sudda ut de 
radikalaste och hårdaste villkoren i de re-
striktioner som riksdag och regering har 
beslutat om. Sådana försök att använda 
språkvården för att sudda ut den politiska 
tydligheten måste vi vara oerhört upp-
märksamma på. De förekommer! 

Kort är alltså inte alltid underbart. Tydligt 
är underbart, men tydligheten kan behöva 
ta plats. Vi får inte räkna språkkvaliteten i 
antalet strukna sidor! 

Tro nu inte att jag tycker att allt är färdigt, 
att vi nu klarar oss själva. Tvärtom, vi 
måste ständigt vara uppmärksamma på 
språket. Språkvården får vi inte lämna, 
framförallt inte när den har den viktiga 
innebörden att den samtidigt granskar lo-
giken och skärpan i vad myndigheten har 
att säga. 

Om jag ska sammanfatta vad jag tycker 
jag vill begära av en språkvårdare inom en 
offentlig myndighet, så är det första: att 
han ska ge alla oss som skriver kurage att 
skriva nära oss själva, försöka uttrycka 
vad vi själva vet och kan. Vi kan ju ingen-
ting annat, och försöker vi smita förbi det, 
då har man ju ingen nytta av oss alls. 

Språkvårdaren tycker jag också skall var-
na för det jag vill kalla "pretentiösa vaghe-
ter". Det behöver man göra redan på re-
geringsnivå. Ännu mer på riksdagsnivå, 

men vi behöver det också inom myndighe-
terna. Det handlar om orden som skall ge 
särskild tyngd åt vad man säger: lämplig, 
erforderlig, skälig. De som har erfarenhet 
av hur språket används processuellt vet att 
dessa vagheter måste lösas av domstolarna 
i stället för av myndigheterna, alltså i ef-
terhand i stället för på förhand. Därmed 
ger de en dålig information till medborgar-
na. Man bör undvika sådana uttryck så 
långt det någonsin går och ersätta dem 
med precisa uttryck för var gränserna går. 
Funktionskrav skall vara tydliga, mätbara 
och provbara så långt det går. Språkvår-
darnas ambitioner att få texterna korta är 
något man måste ifrågasätta. Texterna 
skall bli tydliga. Jag tror man kan uppnå 
korthet i läsningen genom att skapa sys-
tem, goda dispositoner, med logisk hierar-
ki mellan textavsnitt. Man skall lätt hitta 
det ställe, där man får sin information. 
Och där kan informationen vara utförlig 
och tydlig. Jag vet inte om det är språkvår-
darens sak att skapa sådana system. Men 
eftersom jag har funnit att hans insatser 
har betydelse för uppbyggnaden av den 
sakliga logiken, tror jag att den innehålls-
mässiga hierarkiindelningen bör utsättas 
åtminstone för en granskning av språkvår-
daren. Kan vi få språkvårdare som hjälper 
oss med detta, i stället för att främst göra 
texter korta och snitsiga, då ska vi fortsät-
ta att lägga ner pengar på språkvård, åt-
minstone i min myndighet. 

Sagt i debatten 

Ett skäl till att språket i näringslivet kan ha 
försämrats skulle vara att tekniken har 
kommit med så stor glädje in i direktörer-
nas rum, att man där själv hanterar breven 
i stället för att utnyttja den skara av utom-
ordentligt kompetenta sekreterare som förr 
redigerade, korrigerade och skrev rent 
breven. 

Sagt i debatten 

Skrivförmågan kan man träna genom att 
läsa texter mycket noga. Närsynt läsning 
kan på så sätt bli ett effektivt instrument att 
vårda språket. 



Åke Lundqvist Om massmediernas språkliga 
dilemma 

Vårt samhälle är i dag mer komplext och 
mer oöverblickbart än någonsin. En ny-
hetsjournalist, med uppgift att varje dag 
beskriva något hörn av detta samhälle, 
ställs inför stora svårigheter. Han ska så 
enkelt som möjligt förmedla komplicerad 
information, och han ska göra det på myc-
ket kort tid och mycket begränsat utrym-
me. 

Han ska dessutom göra det så att det 
märks. Ty massmedievärlden är ett jätte-
likt salutorg. Tusen röster anropar dagli-
gen läsarna, lyssnarna, tittarna, tävlar om 
deras uppmärksamhet. 

De knep som journalistiken tillgriper i 
kampen om publiken är välkända och up-
penbara. Slagkraftiga, fetstilta rubriker. 
Stora bilder som fångar blicken. Dramati-
serande tillspetsningar. 

Om vid en flygolycka skiljaktiga uppgifter 
förekommer beträffande antalet omkom-
na - då väljer massmedierna gärna de 
högsta och hemskaste siffrorna. Om vid en 
kommunalarbetarstrejk ett antal buss- 
linjer och tunnelbaneturer inställs 	då 
meddelar massmedierna att KAOS utbru-
tit och att trafiken LAMSLÅS. 

Opersonliga förhållanden personifieras 
gärna, sakliga konflikter beskrivs som 
motsättningar mellan individer. Vad vore, 
i massmedierna, Volvo utan Gyllen-
hammar? Vad vore den socialdemokrati-
ska fullmäktigegruppen i Stockholms 
stadshus utan John-011e? 

Med förkärlek anslår massmedierna en 
vardaglig eller talspråkig ton, liksom för 
att nå intimare kontakt med publiken. De 
talar och skriver om JOBB hellre än om 
arbete, om DAGIS och FRITIS hellre än 
om dag- och fritidshem, om KNARK hell-
re än narkotika. 

Men det finns också en motsatt tendens i 
journalistiken. 

Många nyheter och artiklar i en daglig 
tidning handlar om sådant som arbets-
marknad och avtalsförhandlingar, sam-
hällsekonomi och näringsliv, regering och 
riksdag och kommun och landsting och 
myndigheter. Ty vad som sker i den sam-
hälleliga utrednings-, förhandlings- och 
beslutsapparaten bestämmer i hög grad 
människors dagliga levnadsvillkor. Det är 
viktigt för läsarna att få information där-
om. 

Men denna information har ofta, innan 
den hamnar i tidningstryck, satts på pränt i 
andra skrifter och skrivelser - regerings-
propositioner, riksdagsmotioner, statliga 
utredningar, expertrapporter, företags-
bokslut, myndighetspromemorior m .m. 
Och där har den formulerats på ett ab-
strakt, opersonligt och svårtillgängligt spe-
cialistspråk eller myndighetsspråk. 

Det är naturligtvis lätt hänt att en journa-
list, som ständigt hämtar stoff ur dessa 
källor, själv blir fånge i specialistspråkens 
jargong. 

Kanske därför att dess termer och begrepp 
blir så välbekanta för honom att han inte 
längre tänker på att de är svårbegripliga 
för många läsare. 

Kanske därför att han är osäker om den 
egentliga innebörden i t.ex. en komplice-
rad propositionstext, som han under några 
eftermiddagstimmar ska läsa in och rap-
portera om. Osäkerheten driver honom 
att lägga sig nära propositionens formule-
ringar - för att undvika felaktigheter och 
missförstånd. 

Eller kanske för att han, låt vara omedve-
tet, vill stoltsera lite med sin sakkunskap, 
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visa att han behärskar expertspråket, att 
han hör till de initierade. 

Det finns alltså två motsatta tendenser i 
den samhällsrapporterande nyhetsjourna-
listiken. En tendens till dramatisering, 
förenkling, förytligande. En tendens till 
abstraktion, terminologisk tyngd, ex-
pertspråklighet. 

Inte sällan möts (eller kolliderar) dessa 
motsatta tendenser i samma tidning, på 
samma sida - ja, i en och samma artikel. 

Låt mig belysa med ett exempel, en artikel 
om bostadspolitik. Bostadspolitiken är ett 
ämne som intresserar många läsare, därför 
att den påverkar deras månatliga boende-
kostnad, samtidigt som den för de flesta 
medborgare utgör en snårskog av ogenom-
trängliga bidrags- och skatteregler. 

Den artikel jag valt har en stor sexspaltig 
rubrik: 
RÄNTEUTGIFI' CHOCKAR VILLA-
ÄGARE 
Efter rubriken följer en fetstilt ingress: 

Nära 200 000 villaägare med statliga lån 
drabbas av kraftigt höjda månadsutgif-
ter i år. 1 tusentals fall handlar det om 
en tusenlapp mer per månad. Flertalet 
av dessa småhusägare har ännu inte fått 
några som helst upplysningar om för-
ändringen från myndigheterna. "Infor-
mationen har varit usel", säger en upp-
rörd villaägare. 

Således: en stor och dramatisk rubrik och 
en alarmerande ingress. Starkt laddade 
verb: chockar, drabbas. Förstärkande 
adjektiv: drabbas kraftigt, informationen 
usel. Uppseendeväckande sifferuppgifter: 
200000 villaägare, en tusenlapp i måna-
den. 

Med denna inledning har journalisten lyc-
kats väl i sitt syfte att fånga läsarnas upp-
märksamhet. 

Därefter följer artikeltexten: 
De ökade månadsutgifterna beror på att  

bostadsstyrelsen lägger om rutinerna för 
utbetalning av räntebidragen, som i 
princip utgår till hus byggda under det 
senaste decenniet. Genom reformen 
drar staten in 200 miljoner kronor i rän-
teinkomster. 100 av dessa miljoner är på 
villaägarnas bekostnad. 

De nya rutinerna medför att just 1986 
blir ett år med extra höga månadskost-
nader för 187000 småhusägare. Tillsam-
mans får de i år 1200 miljoner i ränte-
bidrag. Dessa pengar måste villaägarna 
nu själva betala in i räntor och amorte-
ringar på dels sina statliga lån och dels 
sina lån i bottenlåneinstituten. 

Reformen leder till att det blir ett glapp 
just i år, eftersom räntebidragen i prin-
cip betalas ut i efterskott. 1 praktiken 
innebär det att räntebidragen till botten-
lånet, som svarar för 75 procent av det 
totala räntebidraget, halveras under 
1986. Nästa år, när reformen är helt 
genomförd, utgår räntebidragen som 
vanligt igen. 

Denna text är i stort sett obegriplig. Skri-
benten bollar hemvant med en rad be-
grepp om vilkas innebörd läsaren har 
oklara föreställningar: räntebidrag, bo-
stadsstyrelsen, statliga lån, bottenlån, bot-
tenlåneinstitut. Och skribenten går ner sig 
i administrativa detaljer, vilka för läsaren 
är helt obekanta. 

Det informativa resultatet av en sådan ar-
tikel är att den villaägande läsaren har 
bibringats uppfattningen att han hotas av 
kraftigt ökade kostnader. Han har t.o.m. 
fått veta hur mycket: en tusenlapp i måna-
den. Men han har förmodligen inte fått 
klart för sig vari detta hot består. 

Annorlunda uttryckt: läsaren har fått veta, 
men han har fått veta på ett sådant sätt att 
han inte begriper. 

Och möjligen gäller detta för en hel del av 
den information som massmedierna för-
medlar. 
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Det är klart att alla journalister är medvet-
na om sådana här problem och dagligen 
anstränger sig att övervinna dem, att skri-
va klart och begripligt utan att alltför myc-
ket förenkla och förytliga. Men det är en 
ansträngning som hela tiden kämpar mot 
specialistspråkens växande inflytande. 

Ett sätt att föra den kampen är att i mass-
medierna eftersträva en berättande snarare 
än en refererande framställningsform. 

Att referera t.ex. en statlig utredning, det 
är att främst ha utredningen för ögonen, 
att låta den journalistiska formen bestäm-
mas av utredningens terminologi, perspek-
tiv och disposition. 

Att berätta om samma utredning, det är 
att främst ha läsaren för ögonen, att låta 

den journalistiska formen bestämmas av 
läsarens förutsättningar, (o)kunskaper och 
informationsbehov. 

Då räcker det inte med att journalisten 
tränger in i ett komplicerat sakmaterial 
och tillägnar sig det. Han måste också be-
vara förmågan att betrakta materialet med 
läsarens långt mer okunniga ögon. Han 
måste sätta in materialet i ett vidare sam-
manhang än dess eget. Han måste ge ma-
terialet en annan språkdräkt än dess egen. 

Det är en mycket svår uppgift - och myc-
ket viktig. Det handlar om att försvara ett 
civilt språk som i dag är på defensiven, 
tillbakaträngt av de allt starkare specialist-
språken. 

Sagt i debatten 

Det finns en risk att morgontidningarnas 
språkbruk får en stark ställning som över-
norm för allt annat skriftspråk. Om så är, 
vilka konsekvenser får det för journalisti-
ken? 

Sagt i debatten 

Man skulle gärna se att massmedierna 
byggdes in i språkvården, inte genom dik-
tat utan genom naturligt samarbete. 

Sagt i debatten 

Det finns en tendens att myndighetsspråket 
håller på att bli mjukare, populärare, mer 
subjektivt och intimt. Det är en stor fara, 
språket ska inte dölja myndighetsfunk-
tionen. Tydligheten bör sättas i främsta 
rummet: viss tyngd gör ingenting. 
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Britt-Marie 	Vad språkvården kan göra för 
A rkhammar 

skolan 

Jag börjar med att tacka språkvårdarna 
för vad ni redan gör: i lärarkretsar talar 
man om er och ert arbete med tacksamhet 
och respekt. Era studiedagar är uppskatta-
de och er hjälpsamhet är omvittnat stor. 
Svensklärarföreningen har också genom 
åren kunnat glädjas åt er generositet och 
er debattglädje i tidningen Svenskläraren. 
Men naturligtvis får ni inte vila på era 
lagrar, vi i skolan behöver er för om möj-
ligt ännu ädlare syften i en omedelbar 
framtid. 

För det första: Ge oss hjälp med några 
viktiga ord! Vi lever ju i de stora omvälv-
ningarnas tid vad skolan beträffar - sedan 
hur länge tillbaks vet jag ej helt säkert, 
men nog är det väl tjugo år. Men just nu 
gäller det särskilt djupa och allvarliga frå-
gor och total förändring är att vänta i åt-
skilligt - dock inte vad grundskolans lä-
roplan beträffar, den ska bara revideras. 

Lärarutbildningen omorganiseras radikalt 
såväl beträffande de yttre ramarna som 
beträffande innehållet. För grundskolans 
del kommer vi att få två olika utbildningar 
- åtminstone delvis olika. Man kan inrikta 
sig på att bli s.k. tidigarelärare, dvs, un-
dervisa elever från åk 1 till åk 7 eller bli 
s.k. senarelärare, dvs, undervisa från åk 4 
till åk 9. Lärare med olika kvalificering 
kommer alltså att undervisa parallellt i åk 
4 - 5 - 6 - 7. Såvida det inte sker ett slugt 
urval från rektorernas sida förstås, så att 
man t.ex. beslutar att i en skola alltid låta 
senarelärare ta vid redan i åk 4. Det måste 
vara fler än jag som i så fall tycker sig se 
det gamla realskolespöket återuppstå. 
Nåväl - det är ett annat problem. 

Man har sagt mig att orden senare- res-
pektive tidigarelärare bara är arbetsnamn 
och att riktiga professionsord ska bestäm-
mas så småningom när utbildningen är 

mer bestämd till sitt innehåll. Här hoppas 
jag då att utbildningsorganisationskon-
struktörerna ska inse att de behöver er 
hjälp för att skapa ett adekvat ord för de 
nya produkterna av den nya grundskol-
lärarutbildningen, den reform som änt-
ligen ska ge samhället den nya läraren - 
spjutspetsen mot framtiden. 

Professionsorden kan inte bli så enkla som 
grundskollärare eller folkskollärare. Men 
den gamla erans, dvs, nutidens låg-, mel-
lan- och högstadielärare ska också få bli 
det här nya fina, efter fortbildning. Vi kan 
ju inte gå där i det nya och bara göra det vi 
gör nu: undervisar, fostrar, engagerar, ut-
vecklar, aktiverar, tränar, bryr oss om. 
Samt förbereder lektioner på helgerna. 
Det är inte tillräckligt spjutspetsigt. 

Uppgiften är grannlaga: ordet - orden 
måste bli attraktiva och löftesrika, så att 
rätt personer vill ta hand om folkets barn. 
De måste ge stolthet och glädje för dem 
som ska säga: "Jag ska bli .....eller "Jag 
är .....inte: "Jag är bara ...... Orden 
måste ge lite status: folk ska förstå att man 
åtagit sig något viktigt för samhällets fram-
tid. De ska ligga bra i munnen, stå sig i 
konkurrensen med ord som designer, 
salesmanager, ekonomiadministratör, sys-
temvetare, avdelningsdirektör. De ska 
rymma utvecklingsmöjligheter uppåt och 
nedåt, men inte utåt, bortåt, ty en sån här 
lärare är livegen inom de nio åren efter 
vad jag förstått. 

Det enda av de gamla orden som fortfa-
rande är fräscht, har positiv laddning och 
är ett kulturarvsord i sig förpliktigande är 
ordet lektor. Men jag inser omedelbart att 
Iaddningen kulturarv gör ordet lektor 
omöjligt i detta sammanhang. Ni hör, kära 
medlemmar i Språknämnden, hur kompli-
cerad uppgiften är - det gäller alltså lärar- 
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benämningarna. Hjälp oss med några jag-
stärkande professionsord för spj utspetsar-
na mot framtiden! 

Så till nästa uppdrag. En angelägen folk-
bildningfråga. Förena er med oss i Svensk-
lärarföreningen om ett förslag till Depar-
tementet och Kulturrådets klassikergrupp! 
Vi menar att alla svenska barn (och alla 
invandrarbarn som ska bli svenska) skulle 
behöva en egen, aktuell ordbok av hög 
kvalité, väl bunden och ändå billig, alltså 
precis sådan som klassikersatsningens böc-
ker är gjorda. 

Akademiens och Språknämndens Skol-
ordlista i ny utgåva eller Bonniers svenska 
ordbok förefaller lämpliga. Ordboken kan 
dessutom bli de svenska hemmens pryd-
nad och styrka. Fylla ett behov. Klassiker-
satsningen är fin och viktig. (Hoppas bara 
man tänker lite mer på alla de elever - 
drygt 60% i högstadiet och gymnasiesko-
lan - som inte är elitelever i fortsättning-
en. Ge mig t.ex. Huckleberry Finn, Skriet 
från Vildmarken, Möss och Människor, 
Folksagor och Nordiska sagor, Gamla tes-
tamentet, Ivar Lo, Moberg, Fridegård, 
Fogeiström och Flugornas herre.) 

En ordbok borde också få bli en klassiker - 
åtminstone för ett decennium. Ty, bl.a. 
för att läsa klassiker behöver vår tids barn 
ett redskap: en ORDBOK alltså OR-
DEN till hands - ORDEN jag kan slå upp 
- ORDEN som kan bli mina för att jag 
genast kan ta reda på vad de betyder och 
sedan lagra i mitt eget lexikon: MINNET. 

Funktion: redskap vid tidningsläsande, vid 
skolarbete i SO (samhällsorienterande 
ämnen) och NO (naturorienterande 
ämnen), vid blankettifyllande, myndig-
hetsbroschyrstydande, vid möte med and-
ra kulturer, vid läsning av skönlitteratur, 
ny och äldre. 

vänaste land uppå jord ... Du tronar 
på minnen från fornstora dar, då ärat ditt 
namn flög över jorden. Jag vet att du är  

och du blir vad du var .....1 min pigga och 
ganska duktiga åtta var det i våras en elev 
som förstod de orden. Hjälp oss alltså att 
stödja vad som kan bli den största kultur-
satsningen i vår egen tid: en ordbok åt alla 
elever i skolan. 

Nästa önskemål finns kanske redan i sin-
nevärlden. En ny "Skrivregler". Vi i 
skolan behöver få del av det nyaste beträf-
fande olika skrivnormer. Det föreligger 
viss förvirring beträffande normer för da-
tums skrivande, för använding av kolon 
och semikolon numera - och efterföljande 
bokstavs skrivande, om bruket av dess/sin 

- deras/sina. Inte stämmer dagens språk-
bruk med det man en gång lärde av sin 
svensklärare. Osäkerheten är stor, dock 
förefaller oklarheten om vad folk menar 
bli mindre och mindre. 

Hur är det egentligen med avstavningsmo-
ralen i dessa datorsättningen yttersta da-
gar? Så har vi följetongen de/dem - dom, 

efter vad jag kunnat sluta mig till den 
absolut mest upphetsande av alla språkrik-
tighetsfrågor som debatterats under rubri-
ken Språkspalten i tidskriften Svensklära-
ren. 

Maskinskrivningsnormerna för uppställ-
ning av texter tycks inte stämma med de 
enskilda lärarnas krav vid handskrivna 
uppsatser. En ambitiös Lidingöförälder 
bad mig döma i en hetsig konflikt med sitt 
barns svensklärare i denna fråga. Jag 
hänvisade till Språknämnden. Kan ni ge 
några rekommendationer? Kan man sam-
ordna reglerna? 

Den där ORDBOKEN, som vi ska skaffa 
alla svenska barn - den skulle faktiskt 
kunna innehålla några fina avdelningar om 
stavningsregler, avstavningsregler, med 
särskild kommentar om särskrivnings-
problemet som växer lavinartat. Inter-
punktionsråd och uppställningsanvisningar 
för text skulle också ingå. Vissa ordlistor 
har redan åtskilligt av detta. 1 den nya vill 
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vi ha ALLT: Ett "attraktivt projekt", som 
borde högprioriteras. 

Nu ett glatt tillrop. Vi vanliga människor 
är tacksamma om ni fortsätter kampen 
mot byråkratspråket, som våra arbetsgiva-
re och makthavare förtrycker oss med! 
Det gör oss små, förvirrade, hjälplösa, 
osäkra, så att vi måste böja oss. Det för-
vandlar oss från individer av kött och blod 
till ynkliga objekt, brickor i bestämmarnas 
och organisatörernas rike, schackpjäser 
att spela med: humanresurs är en männi-
ska, laktoresurs är en ko - men visst kunde 
det lika gärna varit en ammande kvinna? 

Ur kommentarerna till nybyggnadsritning-
en för ett sjukhus läste man: "När patient-
massan är avtappad och präglad slussas 
den in i väntrummet." Det handlar om att 
hänga av sig kläderna och lämna in pati-
entbrickan, som alla förstår. 

"Kommunen startar inom kort en utbild-
ning i BESÖKSNARING", sa en dist-
riktssekreterare. "Det gäller troligen vård-
utbildningen, besöker, matar, sysslar med 
näringsfrågor ....., sa vi. Det är den nya 
termen för hotell- och restaurangbran-
schen! 

Här hjälper inte ordbok - här hjälper bara 
upprorslusta, medvetenhet, hat mot för-
tryck. Förr brukade jag demonstrera ob-
jekt - och föralldel, kvinnoförtryck - ge-
nom att visa på en utvikningsbrud i en 
herrtidning och låta eleverna göra mening-
ar: "Fotografen plåtade flickan. Killarna 
betraktar henne. Tidningen har köpt hen-
ne." Nu kanske det kan bli: "Språkdikta-
torerna förtrycker dig .....Men jag är 
tveksam om denna meningen är lika peda-
gogiskt etsande på minnet beträffande in-
lärande av objektet som den förra. 

Så till Språknämnden och marknadsfö-
ringen. Ge oss i skolan en KICK! Mark-
nadsför ert kunnande! Ni kan bli våra rik-
tare för gott språkbruk, god meningsbygg-
nad, korrekt interpunktion utan att för 
den skull framträda diktatoriskt. Någon 

lär ha sagt: Språket utvecklar sig självt. 
Efter kommer språkforskaren och säger: 
Det blev så för att ... Jag föreslår att ni 
upprättar en direkt kommunikation 
Språknämnd - skolans lärare och där tar 
upp nutidsspråket och säger: Det är så just 
nu därför att 

Den direkta kommunikationen har jag 
tänkt mig så här: Ni skulle kunna ställa 
samman något som vi kan kalla 
SPRÅKVÅRDSBREVET, en gång om 
året eller så. Man kan tänka sig följande 
utformning: Med utgångspunkt i någon 
elevtext, t.ex. från standardprov för års-
kurs 9 i svenska eller centralprov för gym-
nasiet, tas språkliga företeelser i texten 
upp till diskussion - inte till dömande. 1 ett 
intresseväckande och relativt populärt re-
sonerande demonstreras för lärarna (och i 
förlängningen eleverna) att nutidsspråket 
har variationsmöjligheter och stilvarianter 
och allt möjligt annat som bara ni med er 
sakkunskap kan informera om och som 
gör att lärarna ute på fältet får en vitalise-
ring av sitt språkkunnande. 

Där kunde också finnas ett avsnitt ur en 
rent litterär text av en nutida författare. Ni 
kunde botanisera i den och hjälpa oss att 
avnjuta vidunderligheter respektive vid-
righeter i texter, som vi oftast inte hinner 
dyka ned språkligt så djupt i som vi skulle 
vilja. Det innehållsliga vill vi inte ha hjälp 
med. Det klarar vi själva. 

1 SPRÅKVÅRDSBREVET ska också fin-
nas några ordlistor: ORD sen sist, tidens 
modeord, de sista dagarnas alltså, och DE 
NYASTE TEKNIKORDEN ursprung 
och användningsområde samt ORD ATT 
DÖDA - de nyaste vidrigheterna från by-
råkrathåll, samt ett PS: Nyligen tillåtna 
variationsböjningar av ord som redan står 
i SAOL. Ni inbjuds härmed att publicera 
detta förnämliga språkbrev i Svensklärar-
föreningens tidning, för lärarna att stenci-
lera och ge till kolleger, sprida vidare. 
Men kom ihåg: Inga diktat - tala varsamt 
som vän till vän . 
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Alla lärare, oberoende av vilket ämne de 
undervisar i, verkar ha ett stort intresse 
för svenska språket. Men många känner 
osäkerhet, uttrycker sorg över att de 
själva fått otillräcklig träning, har dåliga 
kunskaper. 

På de kurser, workshopper, som jag nyli-
gen bevistat eller själv lett för svensklärare 
i s.k. processkrivande, en nygammal me-
tod som kan bli viktig för en skrivförnyelse 
och för fördjupad skrivförmåga bland våra 
elever, har jag iakttagit något liknande 
också vad svensklärare beträffar. Det är 
helt enkelt kusligt vad skolan kan göra 
med barnen i värsta fall: ge komplex, lås-
ningar, ingj uta förödande självkritik, döda 
arbetsglädje och skaparkraft - ibland för 
resten av livet - det har faktiskt många 
vuxna omvittnat. Jag hoppas verkligen att 
sådant inte hander numera. Det bör inte 
kunna hända om man tänker på vilken fin 
elevsyn våra läroplaner uttrycker. 

1 den nya lärarutbildningen finns förslag 
att alla kategorier lärare ska få en fem-
poängsutbildning i svenska. Det är en 
framsynt reform i modersmålets tjänst och 
till elevens fromma. 

Min sista punkt är direkt ansluten till Ut-
bildarens språk. Språknämnden skulle 
kunna starta en debatt om lärarutbild-
ningens ansvar för språket i utbildningen. 
Den som undervisar, utbildar - var och 
hur det än sker - har ett utomordentligt 
viktigt ansvar för sitt redskap i arbetet, det 
egna språket i undervisningssituationen. 
Ja i än vidare bemärkelse, i förmågan att 
kommunicera över huvud taget med ele-
verna. Språket verkar ju på många plan 
samtidigt: Lärarens språkbruk blir före-
bild eller verkar direkt avskräckande på 
eleverna. Vare sig han önskar det eller ej 
är lärarens språk uttryck för hans person-
lighet. Genom sitt språk vidarebefordrar 
läraren sitt ämne - den ordmassa, det 
fackspråk ämnet rymmer. 

Undervisningsmetoden praktiseras via lä-
rarens språk (och väljs ju så att den passar 
personligheten). Den kan aktivera respek-
tive passivera målgruppen, engagera eller 
stöta bort från ämnet. Var och en som gått 
genom diverse utbildningar kan säkert 
vittna om trista ämnen som fått liv och om 
älskade ämnen som nästan dödats - på 
grund av lärare. För elever på grundskole-
och gymnasienivå är undervisarens språk 
livsviktigt - mattelärarens, fysiklärarens, 
SO-lärarens. Och modermålslärarens! 
Och slöjdlärarens! På universitetsnivå är 
studenterna förmodligen mer målinriktade 
och villiga att lära trots allt . 

1 hur hög grad tar man ansvar för det här i 
lärarutbildningarna? Särskilt viktigt syns 
det mig att man gör unga lärare, de som 
ska bli förskollärare, lågstadielärare och 
mellanstadielärare medvetna om ansvaret 
för barnens språkutveckling. Att tala slar-
vigt, ovårdat, barnsligt, trendigt språk är 
inte att vara demokratisk - inte heller "att 
möta barnen på deras egen nivå". Alltför 
många elever blir tonåringar med ett allt-
för outvecklat språk! Och då blir det kris 
på högstadiet, bl.a. på grund av för stor 
skillnad mellan stadiets läroböcker och un-
dervisningsspråk och elevens hjälplöshet i 
brist på språkligt redskap. Vi behöver en 
debatt om utbildarens språk! Om ni 
språkvårdare börjar, kommer säkert 
många att vilja yttra sig i frågan. Men de 
behöver en KICK! 

Jag har tagit upp åtskilliga punkter där ni, 
kära Språknämnd, kan hjälpa oss i skolan. 
Det har gällt yrkesorden, ordförrådet, 
språkets former, byråkratspråket och vårt 
gemensamma ansvar som språkvårdare. 

Man jag är också medveten om skolans 
ansvar, våra uppgifter. Svensklärarens 
uppdrag, det finaste, intressantaste, svå-
raste av alla undervisningsuppdrag är att 
se till att stoff och innehåll i modersmåls-
undervisningen är angeläget, genomtänkt, 
berikande, utvecklande. Vidare att låta 
svensklektionerna utgöra verkligt levande, 
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aktivt språkarbete på många plan, så att 
läsningen, det seriösa samtalet, och 
skrivandet upplevs som rejält präktigt ar-
bete av eleverna: ett slit, en fröjd, en spän-
nande utveckling för alla. 

Målet, som jag ser det, med svenska i 
grundskolan är att vi på våren 1 nian säger 

farväl till unga människor, som efter av-
slutad skolgång känner att de lärt sig så 
mycket i svenska att de känner sig kapabla 
med sitt språk och sina kunskaper. Som är 
så språksäkra att de är starka, nyfikna, 
öppna och sökande då de möter verklighe-
tens och skönlitteraturens språk på egen 
hand. 

Sagt i debatten 

En mycket viktig insats borde kunna göras 
på läroböckernas område. Texterna är 
ibland så bristfälliga att det inte är konstigt 
om barnen har svårt att förstå dem. 

Sagt i debatten 

Egendomligt nog har förslaget om en ord-
bok åt alla barn mött negativa reaktioner 
när det framförts i pressen. Lärare har 
sagt: "Vad ska de ha böcker till, de kan ju 
ändå inte läsa." 

Sagt i debatten 

Relativism har länge präglat språkvårdsde-
batten. Därför har lärarna blivit osäkra. 
Kan språk vårdarna hjälpa lärarna att be-
stämma vilka normer som är viktiga för 
respektive stadium, helst då med pedagogi-
ska hänsyn? 

Jan 0. Berg Industrins behov av svenska 
La France est une partie de l'Europe - 
Frankrike är en del av Europa. Åtskilliga 
årsklasser av oss svenskar i övre medelål-
dern fick denna ovedersägliga sanning som 
utgångspunkt för våra studier i franska 
språket. 

Några av oss tyckte att vi kanske visste 
detta redan från geografiundervisningen. 
Men frasen inpräntades och sitter kvar. 

Kanske borde vi från industrin något ofta-
re på samma sätt inpränta i oss själva och 
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andra att industrin är en del av samhället. 
Lika självklart som Frankrikes plats på Eu-
ropakartan kan någon tycka. Kanske inte 
ändå, i en tid där vi i svenskt språkbruk 
ofta och slappt sätter likhetstecken mellan 
"samhälle" och "stat" eller mellan "sam-
hälle" och "offentlig sektor". Vad är ett 
samhällsorgan? Är inte ett industriföretag 
ett organ i samhället? 

Vi har från industrins och näringslivets 
håll uppenbarligen anledning att intressera 
oss för svenska språket, dess vård och ans. 
Av ren självbevarelsedrift. 

Vi har en inbyggd benägenhet att tro att 
framgång mäts främst i ekonomiska ter-
mer, med siffror. Vi har kanske gradvis, 
på senare år, blivit något mera medvetna 
om att ett viktigt medel för långsiktig eko-
nomomisk framgång och överlevnad ligger 
i att vi inom .tndra delar av samhället 
skapar en förståelse och acceptans för den 
funktion industrin fyller, i och för samhäl-
let. 

Kanske rentav detta inte bara är ett viktigt 
medel. Kanske är det ett mål i sig. 

Vi har alltså behov av ett kommunika-
tionsmedel, ett språk, talat och skrivet, 
som skall kunna förstås av medborgare 
som inte har någon erfarenhet av industri-
ell eller annan företagarverksamhet, som 
alltså är okunniga, kanske också avogt in-
ställda till vad vii industrin sysslar med. Vi 
tjänar ju pengar, förlorar också ibland, 
men i alla fall. Hos oss tillsätts ju inte 
ledare efter samma principer som vid all-
männa val till riksdag och kommunfull-
mäktige. Vi producerar och säljer någon-
ting till någon som inte alltid själv först 
insett att han hade behov av just detta. 

Ganska många som är okunniga om - eller 
i vart fall utan egen erfarenhet av - våra 
verksamhetsbetingelser, sitter i kanslihus 
och riksdag och fattar dagligen och stund-
ligen beslut som förändrar de yttre av des-
sa betingelser. Men vi har ingen anledning 

att beklaga oss över detta, om vi finner att 
vi själva är oskickliga i att förklara oss. 

Hur många av oss är så mycket etymolo-
ger, att vi vet att industrin kommer av 
latinets industria som betyder 'verksam-
het', 'driftighet', 'flit'! Vet man det, 
känner man sannolikt en ökad stolthet 
över vad man sysslar med. Kanske har 
man rentav något att lära ut. 

Så vi behöver språk som fungerar utanför 
vår egen värld. Samtidigt behöver vi språk 
som fungerar inom denna värld. 1 instruk-
tioner och erfarenhetsutbyte inom företag. 
1 kontakter med kunder och leverantörer. 
Ett språk, som är exakt, och inte ger ut-
rymme för missförstånd när en komplice-
rad teknik skall hanteras, eller när stora 
ekonomiska värden står på spel. 

Vårt interna språk blir därför bemängt 
med en del tekniska och ekonomiska fack-
uttryck. Det blir också ett delvis interna-
tionaliserat språk. Industriell verksamhet 
är med nödvändighet, särskilt i ett land av 
Sveriges storlek, internationell. Halva vår 
industriproduktion exporteras. En hel del 
främmande ord importeras därigenom och 
införlivas ibland med svenska språket. Vi 
bör vara berättigade till viss, fast inte 
obegränsad, förståelse för detta från sven-
ska språkvårdare. 

Vi måste alltså behärska många språk. 
Inte bara engelska, franska, tyska och 
spanska. Utan dessutom flera sorters sven-
ska, inklusive den som behövs för att göra 
oss förstådda i det övriga samhället. 

För det behöver vi, vill jag påstå, hjälp av 
humanister, språkvårdare och många and-
ra. 

Var finns de humanister som vill hjälpa 
oss med det? Den humanistindustri som 
kan hjälpa oss att i högre grad bli uppfat-
tade som en del av samhället. 
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Vad kan och vill språkvårdarna 
göra? 
1 Språkvårdsgruppen ingår flera organisationer som arbetar 

med språkvård. Några representanter för dem belyser här 

vissa aspekter av sin verksamhet. Om terminologi och teknik 

skriver fil.kand. Ove Oskarsson från Tekniska nomenklatur-

centralen (TNC) och civilingenjör Olof Bager för Standardi-

seringskommissionen i Sverige (SIS). Professor Sture Allén, 
Svenska Akademien, orienterar om centrala handboksarbe-

ten som just avslutats eller pågår. Docent Margareta West-

man diskuterar hur Svenska språknämnden kan verka för det 
allmänna språkbruket. 

Ove Oskarsson Terminologi och teknik 1 
Tekniska nomenklaturcentralen - sitt 
namn likmätigt - samlar ord från tekni-
kens (och naturvetenskapens) trädgårdar. 
1 läromästaren Linnaei efterföljd ordnar 
och systematiserar vi de ord som vi har 
plockat upp. En del av plantorna sprider 
vi till vår publik i näringsliv och offentlig 
förvaltning. Våra kanaler är ordlistor, tid-
skriftsartiklar och råd per telefon och 
brev. 

TNC verkar genom sitt kansli där de åtta 
handläggarna till sin utbildning är anting-
en tekniker eller språkvetare, vilket ger 
TNC en önskvärd kunskapsbredd. 

Vi samlar ord genom att till vårt bibliotek 
förvärva ordböcker, encyklopedier och 
teknisk litteratur på svenska och främman-
de språk, enkannerligen engelska. Ord 
som inte redan finns i ordböckerna läggs 
in i arkiv och databaser, allt efter som vi 
möter den i skrifter eller via vår telefon-
rådgivning. 

Vid insamlingen av ord är vi särskilt in-
tresserade av ordlistor som ger definitio-
ner; ett kännemärke för terminologi, till 
skillnad från lexikografi, är att utgå från 
begreppet och se termen som någonting 
sekundärt, utbytbart. Dessutom är vi sär- 

skilt vakna för ord som rör nya tekniska 
begrepp. 

Vi ordnar ord genom att systematisera 
dem så som man systematiserar kunskap. 
Vårt bibliotek är uppställt enligt den 
universella decimalklassifikationen. Vårt 
arkiv, som är en frukt av drygt fyrtio års 
ordsamlande, är ordnat efter ett unikt sys-
tem som skapades enkom för ändamålet 
och som i dag innefattar sjutton klasser, 
till exempel "bygg", "betong", "hus", 
"bostad mm." eller "kemi", "plast", 
"gummi", "keramik". 

1 samband med systematiseringen blir or-
den grundligt vägda, mätta och skärskåda-
de. Strävan att ge entydiga termer för väl 
avgränsade begrepp leder emellanåt till en 
sådan termtyngd som visserligen är en 
styggelse för massmedier men ett önskvärt 
medel för dokumentation av teknisk kun-
skap. 

TNCs skriftserie är den viktigaste kanalen 
för att sprida råd om facktermer och defi-
nitioner. Ordlistorna har ett uttalat nor-
mativt syfte. Deras mål är att motverka 
den begreppsförvirring som lätt uppstår 
och som försvårar umgänget mellan före-
trädare för olika discipliner och arbetsplat- 
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ser i ett samhälle som det svenska, präglat 
av en långt driven arbetsdelning. 

Positivt kan uppgiften ses som en strävan 
att harmonisera olika gruppers språkbruk. 
En sådan strävan uttrycks ofta i förordet 
till en TNC-ordlista. Man vill exempelvis, 
skapa en gemensam terminologi för fack-
områden som i många stycken delar ar-
betsmetoder och arbetsinstrument (t . ex. 
områdena plast och gummi). Eller man 
vill motverka onödig nordisk splittring. 
Det kan gälla att av nordiska hänsyn re-
kommendera termen normalvärde för 'de-
fault value', därför att den i Norge rekom-
menderade termen är normalverdi. Det 
kan också gälla att genomlysa ett helt fac-
kområde terminologiskt och att ge ut en 
ordlista jämsides på danska, finska, nor-
ska och svenska med ensartade definition-
er och jämkade ¶ermer, så som har skett i 
Arbetsmiljöordlista (1983). 

1 skriftserien ingår enstaka nummer som 
inte är ordlistor. Där finns exempelvis 
"Om teknikens språk" som ger råd om 

ordbildning och stil i tekniska samman-
hang. Där finns vidare TNCs Skrivregler, 
som 1986 kom ut i sin fjärde utgåva, och 
Byggspråk, som ger skriv- och språkregler 
speciellt anpassade för folk som är verk-
samma inom byggbranschen. 

Genom artiklar i facktidskrifter ger TNC 
råd i enskilda termfrågor, men artiklarna 
har ofta ett vidare syfte: det gäller att 
påverka teknikers hållning till sin egen 
språkanvändning och att rusta dem med 
metodiska insikter i ordbildning och över-
sättning. Liknande syften har de kurser i 
terminologi som TNC emellanåt har givit. 

Naturligtvis har TNC mycket ringa egen 
makt när det gäller att påverka teknikens 
språk. Man är tvungen att lita till andras 
inflytande, till att verka genom personer 
som är normgivande inom sina fack. Såda-
na personer har alltid medverkat i TNCs 
ordlisteprojekt. Det är också via sådana 
personer som TNC-rekommendationer 
tränger fram och vinner burskap i tek-
nikspråket. 

Olof Bager 	Terminologi och teknik 2 
Mina erfarenheter av språkvård hänför sig 
huvudsakligen till arbete inom Telefonak-
tiebolaget L M Ericsson, som är moderbo-
lag i den världsomfattande Ericssonkon-
cernen ("Ericsson") och till medverkan i 
SIS (Standardiseringskommissionen i Sve-
rige), som jag företräder i språkvårds-
gruppen, i SEK (Svenska Elektriska Kom-
missionen) och i TNC (Tekniska nomen-
klaturcentralen) samt i internationell stan-
dardisering. 

Hurdan språkvård behöver ett 
teknikföretag 
Inom Ericsson har vi samma behov av 
allmän språkvård som andra som vill an-
vända ett gott och tydligt språk. Detta 
gäller inte endast svenska utan även ut-
ländska språk som nyttjas av Ericsson. 

Tekniken inom vårt område utvecklas så 
snabbt att ändamålsenlig terminologi ofta 
saknas och inte framkommer "av sig 
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själv". Det fordras därför språkvårdande 
åtgärder för att åstadkomma sådan termi-
nologi. Många behov av nya termer eller 
ny tilllämpning av befintliga termer föran-
leds av intern teknisk utveckling. Detta, 
samt att all terminologi inom vårt teknik-
område bör lämpa sig för vår verksamhet, 
gör det nödvändigt för oss att för val av 
termer ha egen språkvård. Det vore emel-
lertid olämpligt att bedriva den isolerat. 
Vi har inget intresse av egna termer som 
inte förstås av andra. Vi vill ha termer för 
våra behov, men de skall inte vara exklusi-
va för oss. 

Hur bör teknikens termer vara 
Teknikens termer bör svara mot klara, väl 
definierade begrepp. Det innebär att be-
greppen är det grundläggande. Med hän-
syn till språkbruk i Sverige och i andra 
länder måste man dock välja definierade 
begrepp och termer i växelverkan, där det 
inte är klart från vilkendera man utgår. 
Term och definition måste dock stämma 
överens. 

Termerna bör för varje språk vara anpas-
sade till för språket gällande regler om 
form och uttal. Det är en fördel, om ter-
merna har goda motsvarigheter i andra 
språk och om de är systematiskt uppbygg-
da. Man måste iaktta särskild omsorg i 
valet av svensk term då likartad engelsk 
eller fransk term är vilseledande. 

Som exempel anges här några termval 

En ratt kan vridas åt två håll. Eftersom 
solens skenbara rörelse är motsatt på nor-
ra och södra halvklotet lämpar sig inte att 
ange medsols och motsols. Därför väljs 
medurs och moturs med motsvarigheterna 
på engelska och franska: clockwise, dans 
le sens horaire och counter-clockwise, dans 
le sens antihoraire. 

1 allmänspråket kan man säga att man i en 
elektrisk ledning kopplar in ett motstånd 
som gör motstånd mot elektrisk ström, 

dvs, har egenskapen motstånd. Denna 
egenskap kan uttryckas i enheten ohm. 
Ett visst motstånd kan sålunda sägas ha 
motståndet 5 ohm. 

Vi föredrar inom tekniken olika ord för ett 
föremål och för dess egenskaper. Vi kan 
för föremålet behålla ordet motstånd. För 
egenskapen att hindra elektrisk ström 
väljer vi som normal benämning ordet re-
sistans, men väljer för växelström för be-
släktade egenskaper även orden reaktans 
och impedans. Vi kan då exempelvis ange 
att ett visst motstånd har längden 20 mm, 
tål 80 °C och har resistansen 5 ohm. Vi 
kan åstadkomma systematik genom att 
kalla det föremål som ger resistans för 
resistor i stället för motstånd och genom 
att säga att resistorn är resistiv och att dess 
resistans föranleds av att den är tillverkad 
av ett material med materialegenskapen 
resistivitet. Här har valts ord grundade på 
latin. Sådana ord har ofta direkta motsva-
righeter i andra språk, i detta fall i engels-
kan resistor, resistive, resislance och resis-
tivily. Samma eller liknande ordbildning 
kan användas för andra områden, t.ex. i 
orden värmekonduktans och värmekon-
duktivitet. Ifall då de språkliga motsvarig-
heterna lätt leder till missförstånd fordras 
särskild omsorg vid val och användning av 
termer, och man har ofta att välja mellan 
olika, mer eller mindre dåliga lösningar. 
Ett sådant exempel är dessa motsvarighe-
ter inom teknisk terminologi. 

engelska 	franska 	svenska 
control 	commander styra 
check contråler kontrollera 

Skillnaden mellan att styra och att kon-
trollera är i många tillämpningar väsentlig. 
Ett felaktigt termval kan därför vara all-
varligt, och en strikt användning av ter-
merna är då nödvändig. 

Hur får vi lämpliga termer 
De som utvecklar materiel och system 
samarbetar, ofta genom arbetsgrupper, 
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med våra interna språkvårdsorgan.Vi 
samverkar och samarbetar med utomstå-
ende organ, inom Sverige med SIS. SEK 
och TNC, som alla är språkvårdande då 
det gäller svenska termer, samt internatio-
nellt med IEC (International Electrotech-
nical Commission) och ITU (Internatio-
nella teleunionen). Genom våra kontakter 
med andra kan vi påverka och påverkas. 
Båda delarna är viktiga. Vi påverkar i syf-
te att få fram internationellt definierade 
termer för våra behov. Vi påverkas genom 
att vi redan under samarbetets gång kan ta 
intern hänsyn till andras önskemål och till 
förväntat resultat av det internationella ar-
betet. Vi drar nytta av språkvårdande or-
gan även för annat än själva termer. För 
våra egna listor kan vi vägledas av allmän-
na anvisningar, t.ex. SS 01 11 06 "Termi-
nologins grunder - Definitionsskrivning 
och utformning av ordlistor". Vid val och 
utformning av termer har vi nytta av TNC 
64 "Om teknikens språk". 

Hur sprider vi kunskap om 
termer 
Vi nyttjar inom Ericsson publikationer 
från SIS (med bl.a. SEK), TNC, TEC och 
ITU. IECs ordböcker är mycket innehålls-
rika. De omfattar någon hyllmeter i A4-
format och har definitioner på engelska 
och franska och i nyare böcker även på 
ryska. De har termer på ytterligare språk, 
däribland svenska, och vi har ofta medver-
kat, bl.a. i valet av svenska termer. 

Vi ger för internt bruk ut listor med ter-
mer, helst jämte definitioner. De bygger 
på eget och andras underlag. Ett exempel 
på en färsk intern termsamling är ERt-
TERM, som innehåller 12500 svenska ter-
mer för främst teleteknik med motsvarig-
heter på engelska, franska och spanska. 
Som hjälp för fortsatt terminologiarbete 
och för sökning bygger vi upp en omfat-
tande termbank med underlag från företa-
get och från svenska och utländska organ. 

Specialfall 
Våra vanliga språkanvisningar och term-
samlingar är avsedda för interna rappor-
ter, för korrespondens, för tekniska be-
skrivningar, för anbud mm., dvs, för 
"normal" användning. 

Installation och underhåll av våra produk-
ter görs i stor utsträckning av utlänningar 
med dålig språkkunskap. Text som utan 
missförstånd skall förstås av dem behöver 
därför vara särskilt tydlig. Vi har funnit 
det nödvändigt att ge föreskrifter om så-
dan text. Däri anges att meningar skall ha 
viss enkel utformning. Valet av ord in-
skränks i en del fall. Sålunda anges att det 
engelska right får användas endast för 'hö-
ger' och att man i betydelsen 'riktig' på 
engelska skall använda correci. 

Önskemål avseende 
allmänspråket 
Som nämnts följer vi allmänspråket med 
kompletteringar av facktermer. Detta gäl-
ler åtminstone grovt sett. Allmänspråket 
är dock i en del fall mindre exakt än vad 
som krävs inom tekniken. 

Vi vet att dubbelt betyder två gånger och 
att trefaldig betyder tre gånger. Vad bety-
der då tvådubbel och tredubbel? När det 
gäller hållfasthet törs vi inte ange tredub-
bel utan endast trefaldig, när vi avser tre 
gånger. 

150 är en och en halv gång så mycket som 
100 och en halv gång mer än 100. Talet 
1000 innebär nio gånger mer än 100 och 
tio gånger så mycket som 100, men anges 
ibland som tio gånger mer än 100. Vi vill 
inte ha en sådan risk för feltolkning. 

Det vore bra om allmänna språkvårdande 
organ kunde påverka språket i dessa och 
liknande fall till sådana uttryck som inte är 
oklara och som kan vara gemensamma i 
all tillämpning. Detta borde kunna ske 
utan nackdel för allmänspråket. 
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Förhållanden vid andra företag 
Mindre, tekniska företag har inte samma 
möjligheter som Ericsson att ha egen 
språkvård och att medverka i språkvår-
dande organ, däribland SJS och TNC, 
samt att ge ut egna termlistor. De är där-
för mer beroende av termer och defini-
tioner från utomstående organ. De kan 
ofta vara helt utan egen organiserad 
språkvård, men bör ha en sådan medve-
tenhet om vad som fordras för ett gott och 
tydligt språk att de nyttjar publikationer 
och råd från språkvårdande organ. 

Språkvård inom 
standardiseringsorgan 
Här har i samband med behov av god 
teknikterminologi för ett företag nämnts 
hjälp från och samarbete med standardise-
ringsorgan, t.ex. SJS, och med TNC. Som 
ett resultat av terminologiskt arbete inom 
SJS och TNC, kan nämnas SS 0116 01, 
TNC 82 "Dataordboken". En väsentlig 
del av det terminologiska arbetet inom SIS 
och dess fackorgan avser emellertid inte 
särskilda ordböcker o.dyl. utan de defini-
tioner och termer som anges i sakstandar-
der och som fordras för att de skall vara 
tydliga. Även dessa termer och definitio-
ner tas fram i standardiseringsorganens or- 

ganiserade samarbete med utomstående, 
som brukar ske i s.k. tekniska kommit-
téer. 

Mål och medel 
Det som jag här har nämnt bör ha belyst 
en del av vad vi inom tekniken kan och 
vill. Konferensens tema är "Språkvårdens 
mål och medel. Vad är språkvården bra 
för?" Vad gäller härvid för teknikens ter-
minologi? Dåliga termer kan leda till dyr-
bara misstag. En språkvård som ger god 
teknisk terminologi är därför ekonomiskt 
bra, om kostnaderna för den är mindre än 
kostnaderna för misstag. Sannolikt är de 
avsevärt mindre. Den språkvård som avser 
teknisk terminologi är sålunda ekonomiskt 
bra och är ett mål att eftersträva. Det bör 
därför vara ekonomiskt fördelaktigt om 
erforderliga medel ställs till dess förfogan-
de. 

Sagt i debatten 

Vad händer om Ericssonsvenskan, med de-
taljerade påbud om vilken syntax och vilka 
ord som får användas, sprids? Av erfaren-
het vet vi att det är svårt att upprätthålla 
gränserna mellan specialspråk och all-
mänspråket. 

Sture Allén 	Aktuellt inom ordförråd och 
grammatik 

Jag vill börja med att ansluta mig till vad 
Torgny Lindgren sade om språket som ett 
komplext fenomen och som ett mångskif-
tande och på ett sätt undflyende men ändå 
i högsta grad användbart instrument. Det-
ta vet naturligtvis författaren, och det gör 
också språkvetaren. Jag skulle tro att alla 

som över huvud taget yttrar sig på ett 
språk har en känsla av detta. 

Själva användningen av språket är central, 
och det betyder att språkbrukarna fokuse-
ras. Det ligger mycket i vad Lennart Holm 
sade om att ge dem kurage i språkanvänd- 
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dessa sammanhang och på de resultat som 
börjar komma kunde man överväga att 
nyansera beskrivningen. 

ningen. Jag har ibland talat om det viktiga 
i att höja den språkliga medvetenheten 
hos dem som använder språket. 

Jag menar att man skall tala klartext när 
det gäller språkvård och säga, att det finns 
språkliga yttringar som är formulerade i, 
bra språk och andra som är formulerade i 
mindre bra språk. Att kunna uttrycka sig 
på det egna språket är delvis en fråga om 
talang, delvis en fråga om utbildning. 

Jag menar också att vi skall tänka på di-
stinktionen mellan form och innehåll, som 
flera har varit inne på. Till innehållet räk-
nas naturligtvis det budskap man vill över-
föra men också den stringens eller klarhet 
man uppvisar, de attityder som kommer 
fram i det man säger o.s.v. Man får helt 
enkelt välja om man vill bruka det kliniska 
narkoman, eller det mera jargongartade 
knarkare. 

Eftersom det slutliga avgörandet i språk-
frågor ligger hos användarna, får flera av 
de instanser som har nämnts här i dag en 
kolossal betydelse. Dit hör i första hand 
massmedierna - pressen, radion, televisio-
nen - och skolan. En sådan instans som 
korrekturet på en tidning spelar också en 
stor roll för den språkform vi kommer att 
möta framöver. Jag har flera gånger talat 
med journalister om hur Svenska Akade-

mien skall stavas, för att ta ett mycket 
enkelt exempel. Jag säger att de som bär 
ett namn bestämmer hur namnet skall 
stavas. Det finns ingen som kommer på 
idén att stava Dagens Nyheter med litet n, 

men däremot stavar man Svenska Akade-

mien med litet a och utan e på slutet. 
Journalisten svarar att han gärna skriver 
Svenska Akademien men att han inte tror 
att det kommer att gå igenom korrekturet. 
Vad har korrekturet för myndighet i det 
här fallet? 

För de faktiska myndigheternas språk an-
vände Britt-Marie Arkhammar benäm-
ningen maktspråk. Med tanke på det stora 
arbete som har lagts ner och läggs ner i 

Vad görs så på det lexikaliska och gram-
matiska området? Jag begränsar mig till 
några aktuella arbeten. 

Först kan nämnas att Svenska Akade-
miens ordlista beräknas komma ut vid års-
skiftet i sin elfte upplaga. Det är som vi 
vet en huvudsakligen normativ ordlista. 
Man kan se den som en samling rekom-
mendationer, framför allt med avseende 
på stavning och ordböjning. Det är 13 år 
sedan förra upplagan kom, men dessförin-
nan var det över 20 år mellan upplagorna. 
Jag tycker att det kortare avståndet är en 
klar förbättring. 

Redaktör har varit Martin Gellerstam, 
som tog vid efter Sven Ekbo. Båda har 
naturligtvis påverkat ordlistans utform-
ning. När det gäller principiella frågor är 
det Akademiens språkkommitté som 
fattar beslut. Den består av Ture Johan-
nisson, Kerstin Ekman och mig. 

1 dagarna utkommer ett mera utförligt 
lexikaliskt verk, Svensk ordbok, som är 
resultatet av ett lagarbete på Språkdata 
vid Göteborgs universitet. På ordbokens 
1500 sidor definieras direkt och indirekt 
omkring 120000 betydelseenheter i språ-
ket. Som exempel på användningen ges i 
runt tal 100000 språkprov. Härutöver läm-
nas uppgifter om stavning, uttal, ordklass, 
böjning, synonymer, idiom, stilvärde, 
bruklighet, fackområde och långivande 
språk. 

Vi har försökt göra ordboken sådan att 
den kan användas som en hjälp både vid 
förståelsen av text och vid skapandet av 
text. Det gör att ordbildningssystemet har 
fått en framträdande roll. Det gör också 
att orddefinitionerna är formulerade som 
kärnbetydelser, från vilka det görs utvidg- 
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ningar i olika riktningar, specialiseringar 
och överföringar av olika slag. 

lägligt att skriva en sådan nu, därför att 
den grammatiska forskningen har varit 
mycket livaktig och vi har stora material 
tillgängliga på ett ganska enkelt sätt. 

Materialet till ordboken är bl.a. hämtat ur 
Språkbanken på institutionen. Vi har 
vinnlagt oss om att anvanda autentiska ex- 	Grammatiken riktar sig till dem som i sin 
empel i största möjliga utsträckning. 	 - 

Av ett helt annat slag är Språknämndens 
Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal. 
Den boken tar upp 7500 ord som har kom-
mit in i svenskan under den angivna tiden. 
Man får exempel och dateringar. Det är 
en rolig bok, som på ett intressant sätt 
belyser samhällsutvecklingen. 

Den tidigare utgivna Bonniers svenska 
ordbok har kommit i ny upplaga. Den ger 
inte definitioner i egentlig mening av bety-
delserna utan använder normalt synony-
mer eller andra indikationer. Från denna 
synpunkt kan den sägas vara en stor ord-
lista, som ger upplysningar om cirka 
50000 ord. Aktuella lånord är väl före-
trädda. 

Svenska Akademien har enligt stadgarna 1 
uppdrag att utarbeta inte bara en ordbok 
utan också en grammatik. En arbetsgrupp 
under ledning av Ulf Teleman skall arbeta 
i fem år med att skriva en sådan. 1 arbets-
gruppen ingår också Erik Andersson och 
Staffan Hellberg. Omfånget beräknas bli 
1500 sidor. Det finns ingen stor svensk 
grammatik tidigare. Jag tror det är mycket 

tur påverkar andra, kan man säga. Den 
kommer att kunna tjäna som underlag för 
läroböcker i svenska och för lexikografiska 
arbeten. Den kommer också att få bety-
delse vid översättning, inom språkvården 
och i många andra sammanhang, inte 
minst inom språkforskningen i övrigt. 

Man beaktar både tal och skrift och lägger 
särskild tyngdpunkt på det som är gemen-
samt för dessa båda medier. Standardsprå-
ket kommer i första hand, men även regio-
nalt riksspråk tas upp. Den grammatiska 
modellen är i grunden den klassiska gram-
matiken, naturligtvis kompletterad med 
insikter från senare tiders språkforskning. 
Huvuddelarna är en ordlära, en fraslära 
och en satslära. Det planeras också ett 
avsnitt om textlära. Språkbrukarna har 
mängder av frågor som de vill ha svar på, 
och det skall de kunna få i den här gram-
matiken och dess avläggare. 

Till slut en appell. Det är så oerhört lätt 
att säga att svenskan håller på att gå un-
der. Låt oss se till att den inte gör det! 

Margareta 	Den allmänna språkvården 
Westman 

På Svenska språknämnden ger vi ut skrif-
ter och ordböcker. Vidare söker vi följa 
språkets utveckling i tal och skrift, framför 
allt genom att registrera nya ord. Vi ger ut 
en tidskrift som heter Språkvård, en kvar-
talstidskrift som nu går på tjugoandra 

året. Vi har direkt rådgivning i telefon, vi 
utför en del uppdrag och granskar större 
och mindre arbeten; den nya upplagan av 
Svenska Akademiens ordlista har vi t.ex. 
granskat kritiskt. Vi deltar också i en hel 
del nordiskt samarbete och även 1 inhems- 
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ka möten och konferenser om språkfrå-

gor. 

Vår verksamhet är i första hand rekom-
menderande. Inte sällan ställs kravet på 
oss att vi borde vara mera normativt befal-
lande, men det är inte så lätt för sex 
språkvårdare och en styrelse på sju perso-
ner att ta åtta miljoner människor i örat 
varje morgon; rent konkret finns där vissa 
svårigheter. Dessutom är det inte på det 
sättet som ett allmänspråk i ett någorlunda 
demokratiskt land kan hanteras - forres-
ten knappast i andra heller. 

Jag tänkte ta upp några problem som har 
berörts av flera talare här. Det finns ett 
allvarligt problem inom nutida svenska 
som man knappast kan komma åt annat an 
genom att påverka attityderna och hålla 
diskussionen om det levande. Jag tänker 
på tudelningen inom det civila språket, 
vårt gemensamma resonemangsspråk. 
Alltså tendensen till tudelning i fackspråk 
eller hårt specialiserat språk å ena sidan 
och något slags känslouppjagande men 
tankedämpande reklamspråk å andra si-

dan. 

Det är inte lätt att ta itu med den här 
tendensen, men det är viktigt. Vi alla kan 
ju inte bara överlämna våra angelägenhe-
ter åt specialister, men för att undvika det 
måste vi hålla vårt gemensamma språk ny-
anserat och just gemensamt. Kanske bör 
vi språkvårdare som Lennart Holm antyd-
de arbeta på att få folk att inse att språket 
faktiskt betyder något. Vi bör alltså ha 
ännu mer kontakt med normspridarna, 
med massmediefolket, med myndighets-
folk och med lärarna. 

Det kanske allra viktigaste blir då att få i 
gång mer diskussion med dem som inte 
bara sprider normer utan väl också sätter 
normerna, nämligen massmediefolket. 

Detta är alltså den ena tanken, den att 
språket och språkbehandlingen har stor 

betydelse. 

Men samtidigt vill jag säga till Britt-Marie 
Arkhammar att språket betyder ju inte 
allt. När det gäller de nya lärarbenäm-
ningarna tror jag inte ett ögonblick att ens 
titeln ärkelektor ensam skulle kunna höja 
lärarstatusen; det är andra faktorer som 
spelar in. 

1 diskussionen om benämning på de nya 
grundskollärarna har två oförenliga krav 
ställts. Å ena sidan vill man ha en och 
samma benämning, å andra sidan vill man 
ha skilda benämningar. Det kunde kanske 
lösas med en gemensam benämning, 
grundskollärare, som förses med skilda 
tillägg vid behov, såsom "grundskollärare 
för åk 1-7" eller "grundskollärare för åk 

4-9". 

När det gäller önskemålet om en ordbok 
åt alla barn, kan man fråga sig vilken av 
dem som redan finns som skulle fylla be-
hovet bäst. Sture Allén har beskrivit några 
och dessutom finns Svenska Akademiens 
och Svenska språknämndens Skolordlista. 
Nu har ju alla ordböcker sina starka sidor 
och sina brister. Kanske måste inte alla 
elever få samma ordbok? 

Främst är det naturligtvis en ekonomisk 
fråga, språkvårdsorganisationerna har 
inte pengar till en miljon ordböcker åt 
Sveriges skolbarn. Men självfallet stöder 
vi idén. 

Skrivregler för skolan har vi faktiskt arbe-
tat ut. Häftet heter "Punkt, komma fråge-
tecken". En central oklarhet som Britt-
Marie Arkhammar här har pekat på är 
frågan för vilken sorts skrift som olika 
skrivregler gäller. Avser de såväl hand-
skrift, som maskinskrift, som skrift på ord-
behandlare och även riktig sättning? På 
den här punkten måste vi bli mera tydliga 
när vi nu är i färd med att omarbeta och 
utvidga våra grundläggande Skrivregler. 

Förslaget om ett Språkvårdsbrev för 
skolan är utmärkt. Vi måste dock diskute-
ra utformningen. Lärarna är ju faktiskt en 
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annan typ av normspridare än massmedie-
folket. Lärarna omsätter språknormer 
men skriver sällan själva. För den stora 
gruppen lärare gäller att de nästan aldrig 
skriver något annat än små lappar. Och 
därför, paradoxalt nog, så finns det många 
lärare som inte vet hur svårt det är att 
skriva. 

Här kommer då utbildningen av lärarna 
in. Den tror jag skulle behöva förbättras 
med avseende Just på synen på skrivandet 
som en process. Det innebär ju i korthet 
att man inte bara bedömer den färdiga 
produkten utan resonerar om stoffsamling 
och utkast etc., allt i syfte att få den 
skrivande att med hjälp av andra förbättra 
sin text. Det är ju i och för sig en gammal 
bra tanke. 1 sammanhanget skulle vi hjäl-
pa till med att dra gränser för vad man kan 
och inte kan acceptera i skolan, fast utan 
att sätta oss på lärarnas näsor. 

Återigen ser jag det som vår uppgift att gå 
in och förbättra diskussionen. Ibland mås-
te vi då, som Torgny Lindgren framhöll, 
sätta myror i huvudet på folk i fråga om 
språket. Då gäller det inte att säga att 
språket är lätt utan att det är svårt. Jag 
tror att lärarna behöver det dubbla bud-
skapet här: dels är det inte så svårt att 
skriva, dels är det mycket värre än ni tror. 
Vi kan nog inte komma undan sådana dis-
kussioner, även om det kanske verkar 
egendomligt. 

Kärnan är att språket är allas egendom, 
alla har rätt till det, och att det måste tas 
på allvar. 

Detta leder in på frågan hur vi kan påver-
ka språksynen över huvud taget. Så små 
som språkorganisationerna är kan vi - 
utom att ge ut ordböcker och direkta 
handledningar - främst försöka påverka 
attityderna. 

Det har nog funnits en tendens hos 
språkvetare att betrakta många tyckanden 
om språket som lite dumma så där. Vi 

borde nog hellre försöka inse att det fak-
tiskt ingår i det egentliga språkkunnandet 
också att ha åsikter om språket. Man kan 
inte ett språk om man inte har uppfatt-
ningar om det. Det är alltså naturligt att 
ha åsikter om vad som är rätt och vad som 
är fel, vad som är bra och vad som är 
dåligt, vad som är fint och vad som är fult. 
Annars blir det ett tomrum av det hela. 

Vad språkvårdarna kan göra är att upplysa 
om olika uppfattningar och att dessa inte 
är utan samband med andra attityder mel-
lan olika grupper i samhället. Vi bör alltså 
försöka sprida de kunskaper vi får genom 
språkforskningen, nyttiggöra dem och föra 
ut dem så att vi får lödigare språkdiskus-
sioner. Det finns ett mycket stort intresse 
för språkfrågor bland folk. Men det finns 
också en sorts språkfrågetradition i landet. 
Den som skriver en insändare därför att 
han känner olust i ryggen inför något 
språkbruk, den tar gärna upp sådant som 
frågan om före eller innan eller folks vana 
att säga flicker. Det kanske ändå inte var 
det som han egentligen reagerade på. Men 
man går in i den tradition som säger att 
det just är sådant som man ska ta upp. Vi 
måste hjälpa till att få språkdiskussionen 
mera observant och mera rik. Det försö-
ker vi men kanske bör ansträngningarna 
öka. 

Det är två olika hållningar eller attityder 
som vi vill verka för. Den ena gäller dem 
som på något vis har ansvar för offentligt 
språkbruk, lärare, massmediefolk, myn-
dighetspersoner och andra. För de männi-
skorna gäller det att öka omsorgen om det 
egna språkbruket, det språk som de har 
ansvar för. Den andra attityden är tole-
rans, inte mot det egna utan gentemot 
andras språkbruk. Därför verkar vi för att 
sprida kännedom om den stora variation 
och de olika villkor som råder för språk i 
landet. De båda hållningarna är lika viktiga 
för att hålla svenskan rik, levande och 
gemensam. 
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Språk i Norden 1986 
Språk i Norden, årsskrift för de nordiska 
språknämnderna och Nordiska språksek-
retariatet, innehåller 1986 sex uppsatser 
om det språksociologiska klimatet i de 
nordiska länderna. Här behandlas attity-
der till riksspråk, till dialekt och till tal-
språksnormering, inställningen till främ-
mande ord och en hel del annat som rör 
den språkliga inställningen såväl hos myn-
digheter och allmänhet som hos språkvår-
den. 1 dessa ting yttrar sig Kjell Venås och 

Einar Lundeby, Norge, Margareta West-

man, Sverige, JØrn Lund, Danmark, Pa-

avo Puikkinen och Christer Laurén, Fin-
land. Den isländska språknämndens nyin-
rättade sekretariat och dess verksamhet 
presenteras av Baldur Jönsson. 

Under december 1984— januari 1985 och i 
mars 1985 blev alla som per telefon ställde 
språkfrågor till språknämnderna i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland utsatta för 
en frågeenkät. Trots att väl de flesta är 
rätt leda vid att bli utfrågade av myndighe-
ter och konjunkturinstitut, medverkade så 
gott som alla med stor beredvillighet och 

svarade på frågor om ålder, yrke, arbets-
plats, om hur man kände till nämndens 
telefonrådgivning, om man var nöjd med 
det svar man fått mm. Resultaten av en-
käten läggs fram av Catharina Grönbaum. 
Genom denna undersökning vet man nu 
närmare vilka det är som vänder sig till 
språknämnderna och vad de frågar om. 1 
anslutning till enkätundersökningen pre-
senterar Jöhan Hendrik W. Poulsen de 
viktigaste och vanligaste frågorna till den 
färöiska språknämnden. 

Om tvåspråkighet i det tysk-danska gräns-
landet Sönderjylland berättar rektorn vid 
det danska gymnasiet i den tyska staden 
Flensburg Knud FanØ. 

Som alla tidigare årgångar innehåller 
Språk i Norden 1986 redogörelser för det 
nordiska språksamarbetet, kortare anmäl-
ningar av nyutkommen nordisk språklitte-
ratur samt listor över nya ordböcker och 
ordlistor. 159 s. Pris 60 kronor. Boken 
distribueras i Sverige av Esselte Studium. 

Catharina Grönbaum 

Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 

språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: 

SAOB = Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska 
Akademiens ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Va? 

Skall vi behöva finna oss uti att få vårt 
vackra språk "nerlusat" av denna ohyra 
som "va-andet" utgör? Finns det verkligen 
ingen metod att genom massmedierna få 

en slagkraftig opposition, som väcker och 
öppnar öron till eftertanke inom alla kate-
gorier hos vårt folk mot detta oskick? 
Petrus Lundström, Stockholm 
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Det är många som reagerar på det ständi-
ga bruket av det lilla ordet va och tycker 
att det förstör vårt språk. Därför kan det 
vara värt att tänka efter om va kan ha 
någon funktion i språkbruket. Det tycks 
det faktiskt ha, ja, det har till och med 
flera funktioner. 

För det första kan ett ensamt Va? tjäna 
som signal att talaren inte har uppfattat 
vad samtalspartnern just har sagt. För tju-
go, trettio år sedan ansågs det inte riktigt 
fint att säga så, utan man borde säga Hur 
sa? i stället. 

För det andra kan va i samtalsspråket tjä-
na som ett sorts frågetecken: Du har varit i 
Finland, va? Man kan alltså göra ett påstå-
ende och sedan genom att hänga på va låta 
samtalspartnern bekräfta om det är sant 
eller inte. 

För det tredje kan va i samtalsspråk funge-
ra som en sorts kontroll att den man talar 
med hänger med: Jag var i Finland i sön-

dags, va. Säger man så, förstår den andre 
att detta är öppningen till ett samtal och 
han kan säga till exempel: Jaså, var du det, 
vad hände då? Och så kommer fortsätt-
ningen: När jag skulle gå av båten, va, så 

kom en karl där och ville ge mig en plast-
påse, va . . . etc. 

Men om nu va fyller dessa funktioner, hur 
kan det då komma sig att så många förar-
gar sig på bruket? Det kan finnas flera 
förklaringar till det också, vilka dessutom 
samverkar. 

För det första kan Va? verka en smula 
burdust som uppmaning att tala högre el-
ler tydligare. För det andra så kan fråge- 

tecken-va och kontroll-va återkomma så 
ofta i ett samtal att detta ständiga vädjan-
de verkar tröttande på den som lyssnar. 

Ändå är det knappast många va i vanliga 
samtal, ansikte mot ansikte, som irriterar 
folk. Utan det är när sådana här vanor 
förekommer i radio och teve, där de så att 
säga blir förstorade och på så vis märks 
mycket mer än i riktiga samtal som man 
själv deltar i. Dessutom blir frågor eller 
vädjanden om att man ska höra på faktiskt 
orimliga i radio och teve, eftersom lyssna-
ren ju inte har någon möjlighet att svara 
eller bekräfta. Och när det gäller samtal 
mellan flera uppträdande, i en studio 
t.ex., är det naturligt att lyssnaren eller 
tittaren lägger märke till detaljer som han 
inte skulle bry sig om ifall han själv hade 
deltagit. 

Därför bör folk som uppträder i de offent-
liga medierna tänka på att villkoren för 
lyssnarna är andra än de som gäller i na-
turliga samtal, där alla närvarande kan 
delta. Den som är hänvisad till att bara 
lyssna och titta på, den märker sådant som 
hummanden och ja-anden och va-anden 
eller upprepat bruk av nästan vad som 
helst, t.ex. ordet liksom. Aven om man 
inte brukar märka ord i vanliga fall, är det 
svårt att låta bli att göra det när man är 
hänvisad till den passiva rollen som lyssna-
re. 

Så den som anser att han har något att 
säga vid sitt framträdande i radio eller 
teve, bör nog ta hänsyn til sådana här, 
fullständigt normala, reaktioner. 

Margareta Westman 
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Några nyare ord i svenskan 
Nedan förtecknas några ord som vi upp-
fattat som relativt nya i svenskan. Källan 
är huvudsakligen dagspressen. Det datum 
som anges är det tidigaste belägg vi hittat 
för orden. Därmed inte sagt att orden inte 
skulle kunna beläggas tidigare. Ord som 
finns med i Nyord i svenskan från 40-tal till 
80-tal, Svenska Akademiens ordlista 11 
uppi., Svensk ordbok eller Bonniers sven-
ska ordbok 3 uppl. har inte medtagits. 

batterihoik behållare för uppsamling av ut-
tjänta batterier. Göteborgs kommunala 
renhållningsverk har placerat ut drygt ett 
hundra röda holkar för ultjänta batterier 

De första batteriholkarna som place-
rades ut blev enflopp. GP 6.12.1984 

cocacolisering amerikanisering, kommer-
sialisering. Om vi kallar utvecklingen 
här hemma cocacolisering eller etatism 
av östmodell är inte avgörande, båda as-
pekterna finns. Kontentan är att allt färre 
får plats på den kulturella arenan, och 
allt oftare är det någon annan som väljer 
åt oss - bokklubbsdirektörer, statliga lit-
teraturfrämjare och helt vanliga brutala 
Chicagoekonomer. Expr. 25.10.1985 
no. cocacolisering 

cocacolonisering jfr föreg. De följder Jan 
Myrdal närmast ser är att "den bildade 
borgerligheten samtidigt har upplöst sig 
till allmänt obildat Dallas-pock" medan 
"den statliga kulturpolitiken coca-coloni-
serar folket genom massmedia och ger åt 
de kultiverade en provinsiell efterklangs-
akademism. SvD 1.3.1985 [no. cocako-
lonisering 

dagispop popmusik (som spelas av yngre 
artister o.) som är speciellt populär hos 
yngre barn, i sht barn i förskoleåldern. 
Jimmy, åtta år... Som en av stjärnorna i 
gruppen "The Pinks", dagispopens mäs-
tare, är han ett av [folk jparkernas mest 
pålitliga dragplåster. DN 22.7.1985 

datamognad förtrogenhet med o. erfaren-
het av datorer o. datorisering. Data-
mognad är egentligen två saker, dels det 
sinnets öppenhet och vaksamhet som 
krävs för att vi inte skall terroriseras av 
dumma systeminän utan själva ta makten 
över datorerna . . . Den andra innebör-
den . . . är den utvecklingsgrad ett sam-
hälle nått när det gäller att inrätta sitt liv 
så att databekvämligheten blir komforta-
bd. Teknik & Standard nr 1. 1984 

deponi [- ni:] -(e)t, -er förvaringsplats för 
avfall, soptipp 1985. Som fackterm före-
dras avfallsupplag o. upplagsområde 
[Efter ty. Deponie, nybildning till depo-
nieren 'deponera'; da., no. deponil 

enbo [samma betoning som i t.ex. bybo] 
-n, -r (obs inte -s i plural såsom i exemp-
let) ensamboende, ensamstående. Tisd. 
kl 19: Club Enastående. Redan utsålt till 
första tråffen för alla "enbos" då Maj 
Fant och Johannes Olivegren talar om 
"Manligt, kvinnligt ensamliv". DN 
1.2.1986, På stan sid. lO [efter mönster 
av sambo o. särbo] 

gatubarn 1984. Det finns 80 miljoner gatu-
barn i världen. Barn som tvingas arbeta 
för att försörja sig och sin familj, barn 
som har gatan som sin arbetsplats. 
Många gatubarn har också gatan som sitt 
hem. Barnen & Vi nr 4/5, 1985 [da. 
gadebarn, no. gatebarnj 

glasiglo -n, -r behållare för uppsamling av 
uttjänt engångslas. Ca 1980 [Själva före-
teelsen kommer från Tyskland, där så-
dana behållare funnits ca 10 år; benäm-
ningen hänför sig till den igloliknande 
formen hos vissa sådana behållare] 

groddföretag (små)företag som vuxit fram 
ur ngn annan verksamhet. Den explo-
sionsartade utvecklingen av s.k. grodd-
företag vid Chalmers. Goda idéer som 
kommer fram vid högskolan (under kur- 
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ser... etc.) kan visa sig så livskraftiga att 
de kan leda till företagsbildning. GP 
10.5. 1982 

havsdöd hav el. havsområde med så för-
orenat el. på annat sätt fördärvat vatten 
att livsbetingelserna helt förstörts, åt-
minstone för högre livsformer. Men det 
är inte bara havsdöden som gör att vi bör 
vara försiktiga med t.ex. kvävegödsling. 
GP 15.2.1982 [da. havdød] 

japanisering övergång till förhållanden 
som liknar de i Japan, i sht inom arbets-
livet med det speciella förhållande som 
råder mellan arbetsgivare o. arbetstaga-
re. Vi är på väg mot en slags "japanise-
ring". Dvs, att de anställda knyts hår-
dare till sitt företag. Många företag går ut 
och rekryterar akademiker till trainee-
program för att de från början skall sko-
las in i företagets tänkande. SvD 
21.9.1985 [da., no. japanisering] 

kalkonfilm yard. Kalkonfilmer, kallas rik-
tigt dåliga filmer, sådana som det blir 
rena nöjet att se. SvD 29.5.1985 [efter 
motsv. anv. av eng. turkey för ngt miss-
lyckat, t.ex. en film; ett bättre ord på 
svenska vore ankfilm, eftersom anka 
men inte kalkon förekommer i olika 
nedsättande sammanhang, t.ex. gå som 
en anka, ankdamm, tidningsanka, det 
här liknar ju anka; no. kalkunfilml 

kalkonrulle ny bet., yard. kalkonfilm (se 
föreg.) [jfr rulle yard, för film] 

kassettbok på kassettband inläst bok. 1986 
[Hittills har sådana inspelningar gjorts 
för utlåning till synskadade och har då 
kallats talböcker, 1986 introducerades 
de dock på den kommersiella markna-
den under benämningen kassettböcker; 
da. kassettebog 

kobingo Länsstyrelsen har gett... tillstånd 
att arrangera kobingo på Kabusa gård. 
SvD 23.8.1985. Kobingo kommer från 
USA. Man ritar upp ett rutnät på mar-
ken, numrerar rutorna och ställer dit en 

ko. Den som har spelat på den ruta som 
kon bajsarpå har vunnit. SvD 19.2.1986 
[no. kubingo 

kultursponsring sponsring av kulturevene-
mang ed. Nu satsar företagen stora 
pengar på konst, musik och teater. Kul-
tursponsring kallas det med ett ord. Vis-
serligen har näringslivet bidragit med 
pengar till kulturen tidigare - tnen i dag 
ska det löna sig. DN 9.4.1985 [da. kul-
tursponsor(er) ing, no. kultursponsing] 

kupésamhälle samhälle som är höggradigt 
specialiserat o. där var o. en enbart är 
inriktad på sitt område. Även journalis-
tiken lider av det här och var och en 
skaffar sig sin del och intresserar sig för 
denna och ingenting annat. Det här lider 
hela vårt samhälle av. Författaren Göran 
Hägg har kallat det för kupé-samhälle. 
DN Humanvetenskapliga dagar, mars 
1985, sid. 2 

löneminister minister med ansvar för lö-
nefrågor. Utnämningen av en löneminis-
ter och en miljöminister i Palmes min is-
tär. DN. 5.10.1985 [da. lønningsminis-
ter, no. IØnnsministerl 

maskrosbarn barn som trots svåra upp-
växtförhållanden klarar sig bra. Mask-
rosbarnen, de osårbara finns de?... Su-
perkids, osårbara barn - finns de? Frå-
gan är värd att ställas med anledning av 
all den forskning om sk. osårbara barn 
som börjar nå Sverige. Även barn till 
psykiskt sjuka föräldrar, till missbrukare 
och utslagna unga mammor kan utveck-
las fint och fungera bra. DN 7.1.1986 
[da. mwlkebøttebarn] 

mellantvång yard, en form av tvångsåtgär-
der mot ungdomar med sociala pro-
blem, dock inte reguljärt omhänderta-
gande för tvångsvård. Mellantvång från 
1juli ... Mellantvån get innebär att ung-
domar kan tvingas att hålla kontakt med 
en kontaktperson eller delta i behandling 
i öppenvården. DN 29.3.1985 



miljöminister minister med ansvar för 
miljöfrågor. Utnämningen av en lönemi-
nister och en miljöminister i Palmes mi-
nistär. DN 5.10. 1985 [da. miljøminister, 

no. miljøvernministerl 

mögelhund hund specialtränad att spåra 
upp mögel i hus. En mögelhund finns nu 
att hyra. GP 21.10.1984 

mögelhus hus angripet av mögel. .Igaren 

till det riksbekanta mögelhuset i Trång-
halla utanför Jönköping får nu indirekt 
hjälp av kommunen inför sin process 
mot just kommunen. SvD 20.1.1984 

nattfolk nattarbetare o. folk som är ute o. 
roar sig om natten. Det finns många som 
arbetar på natten, vakter, på sjukhuset, 
taxi och poliser . . . Sortimentet är gatu-
köksmat... Så kan det kanske också bli 
för nattfolket i Lund. SDS 5.7.1985 [da. 

natfolkl 

offshorebanking om förhållanden i USA. 
Offshore banking.. . har inte något med 
havsteknik att göra. Ursprungligen för-
knippades begreppet med att bankrörel-
sen las offshore i den . . . meningen att 
den hade sitt juridiska säte utanför hem-
landet USA . . . Kontoret las av skatte-
tekniska skäl på t.ex. Cayman Island. 
DN 23.2.1986 [av eng. off shore banking 
till off shore 'till havs; utomlands' o. 
banking 'bankverksamhet'; da. offsho-
rebanking 

portföljdator liten, bärbar persondator. 
1983. Portföljdatorn ... dagens titel-
försvarare i bärbar informationshante-
ring. Ett suveränt hjälpmedel för alla 
som behöver persondatorkapacitet utan-
för kontoret ... ryms i en vanlig atta-
chéväska. Cantex AB nr 1, 1985 (rek-
lamblad) 

solbädd solarieanordning i form av en 
bädd där belysning ges både ovanifrån 
o. underifrån, solsäng. Här finns mark-
nadens exklusivaste solbäddar i luftkon-
ditionerade lokaler. SDS 13.7.1983 

solhimmel solarielampa på stativ, ger be-
lysning enbart ovanifrån (o. inte både 
ovanifrån o. underifrån som en sol-
bädd). Solhimmel från 2.990:— exkl sta-
tiv. SDS 28.4.1985, annons [da. solhirn-
mel] 

solnedgångsförfattning jfr solnedgångsför-
ordning. 1985 

solnedgångsförordning Den milde Bo 
Holmberg meddelade att man ska gå vi-
dare med en s.k. solnedgångsförordning, 
ett lyckat ord. Den tycks innebära att alla 
myndighets regler (föreskrifter, an vis-
ningar, råd och vad de kan kallas, bin-
dande såväl som icke-bindande) helt so-
nika upphävs, om de inte före ett visst 
datum . . . har omprövats, tillfredsstäl-
lande motiverats och beslutats på nytt. 
DN 21.9.1984 [efter eng. sunset legisla-
hon 'tidsbegränsad lagstiftning' 

solsäng solbädd (se d.o.). 1984. Vi har 
också talat med flera solarier, där man 
säger att man är myckt noga med att göra 
rent efter varje kund, såväl solsäng som 
solgiasögon. DN 21.3.1985 [no. solseng] 

spetsnaz (sovjetisk) specialstyrka med 
uppgifter som sabotage, infiltration o.d. 
Fientliga (läs: sovjetiska) specialstyrkor, 
"diversionsförband" - spetsnaz ... som 
avses att sättas in mot speciellt viktiga 
politiska och militära mål ... i ett tidigt 
skede av en konflikt. Sedan dess har det 
skrivits en hel del om hotet från spetsnaz 
mot ÖB, piloter och andra ... Man har 
fått upp ögonen för mystiska tavelför-
säljare. DN 27.9.1985 [av motsv. ryska 
ord, en förkortning av spetsialnoje naz-
natjenie '(förband för) speciella insat-
ser'; no. spetsnaz] 

striptör manlig stripteaseartist. Striptör-
show med skumpafest för flickor i va-
rietésalen. Succén fortsätter nu för 3:e 
året! Hittills har över 43.000 flickor sett 
denna fantastiska skrattorgie. DN 
12.3.1985 [skämtsam bildning till strip- 
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tease efter mönster av dans.dansör, jfr 
äv. det i no. noterade striptøse 

styvfamilj familj där endera mannen el. 
kvinnan, eller båda, är styvförälder till 
den andres barn. 1 takt med att antalet 
skilsmässor och otngiften ökar blir styv-
familjen allt vanligare / styvfamiljen är 
en av de vuxna eller båda styvföräldrar. 
Minst ett barn är styvbarn. DN 
10. 11. 1982 

stödfamilj familj som mot viss ersättning 
från social myndighet kan ge stöd i form 
av samtal, samvaro etc. åt person med 
sociala problem. 1982. Stödfamiljsökes i 
Arboga med omnejd för tonårsflicka och 
hennes moder. Land 1985, nr 11 [da. 
støttefamilie] 

störningsjour el. störjour jourtjänst dit hy-
resgäster nätter o. helger kan vända sig 
för att få omedelbar hjälp mot störande 
grannar. Ordningsregler för hyresgäster-
tia, en särskild störningsjour och effekti-
vare ingripanden mot störande grannar 
blir bostadsföretagens nya metoder för 
att hjälpa de hyresgäster som störs. SvD 
24.5. 1985 

yuppie ['juppi -n, -er yngre välutbildad 
person. Sk. yuppies flyttar in i arbetar-
kvarter och drar med sig exklusiva bage-
ner och delikatessaffärer ... Och yup-
pies är, som väl alla vet, unga välutbilda-
de människor som tagit över LISA. DN 
29.7.1985 [av eng. yuppie bildat till miti-
alerna i young 'ung', urban 'som bor i en 
storstad', professional 'med statusyrke' 
o. med samma slutled som i hippie; da., 
no. yuppie 

Kära prenumeranter i utlandet! 
Redaktionen ber er att inte betala den låga prenumerationsavgiften med 
bankremissa via postgiro. Att lösa in remissan kostar nämligen för närva-
rande 15 kronor, vilket utgör 37,5 % av helårspriset om 40 kronor. Vi ber 
er att i stället betala direkt via posten. 
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