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Massmediernas ansvar för språket 
Språkvårdsgruppen anordnade den 4 november 1987 en konferens 
med temat "Massmediernas ansvar för språket". 1 konferensen del-
tog drygt sjuttio personer, framför allt massmediefolk och språkveta-
re. Detta var Språkvårdsgruppens tionde konferens. De nio tidigare 
har behandlat myndigheternas språk, språkvården och massmedier-
na, språkvården och skolan, reklamspråk, författningsspråk, bokför-
lagen och språket, sjukvårdens språk, engelska i svenskan samt 
språkvårdens mål och medel (se Språkvård 3/1978, 1/1979, 1/1980, 
1/1981, 4/1981, 1/1983, 1/1985, 1/1986 och 1/1987). 

Språkvårdsgruppen består av två representanter för vardera Sven-
ska språknämnden, Svenska Akademien, Tekniska nomenklatur-
centralen, SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige och Sam-
språk, samarbetsorganet för språkvårdare inom offentlig förvaltning. 
Sekreterare i gruppen är Ulla Clausén, Svenska språknämnden. 
Språkvårdsgruppen är ett forum för diskussion och kontakt mellan 
de språkvårdande instanserna. 

Föredragen och diskussionerna vid konferensen om massmedier-
nas ansvar för språket rörde sig om språk och lögn, språkregelsam-
ungar, korrekturläsarnas funktion, journalisternas språkliga (ut)bild-
ning och språkets roll i nyhetsförmedlingen i teve. De förberedda 
inläggen vid konferensen återges här, bearbetade av författarna före 
publiceringen. 

En följddiskussion uppstod i Dagens Nyheter mellan chefredaktör 
Svante Nycander och docent Jan Svensson. 

De framförda huvudsynpunkterna kan sammanfattas så här: 

Strävan efter ett korrekt språkbruk är en moralisk fråga. 
Åsikterna om vilket språk som ska eftersträvas bör nyanseras och 
grundas på insikter om den språkliga verkligheten. 
Även lekmän som funderar över språket bör uppmuntras och 
deras språkkänsla respekteras, annars får vi ingen aktiv språkvård 
på bred front. 

1 detta nummer finns utöver konferensinläggen en artikel om stycke-
markering, en om genitiv, ett par insändare samt frågor och svar. 

Dessutom har införts ett meningsutbyte med anledning av en 
artikel i förra numret. 



Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 
allmänt intresse. 

Tack! - Varsågod 
Ar det någon mer än jag som i vårt nyarti-
ga 80-tal märkt en ny användning av artig-
hetsordet varsågod? När man i affärer, 
banker och andra inrättningar tackar för 
en tjänst eller en upplysning, får man nu-
mera ofta ett varsågod till svar. 

Detta svar varsågod, som bara för ett 
tiotal år sedan hade verkat uppfordrande 
eller rent av ironiskt, har mer och mer 
kommit att ersätta tack, som tidigare varit 
näst intill obligatoriskt i en situation, då 
ett tack besvaras. 

Vad beror denna nya användning av 
varsågod på? Är det fråga om ännu en 
engelsk influens? 

Göran Stenberg, Stockholm 

De - dem - dåmm 
Carin Sandqvist ifrågasätter (i Språkvård 
3/1987) ett och annat i SAOL il. Särskilt 
upprörd tycks hon vara över uttalsmarke-
ringarna för de och dem. "Inte kan väl 
SAOL mena att man i vårdat tal bör säga 
de och dem. Det normala rikssvenska utta-
let är ju dåmm". Normala? Ju? 

Visst finns det många som säger dåmm, 
vare sig de menar de eller dem. Men jag 
vet åtskilliga, inte minst i västra Sverige, 
som uttalar de tämligen bokstavsenligt: lä-
rare och präster (åtminstone ex cathedra) 
likaväl som sk. enkelt folk. Dessutom en 
del av Sveriges radios nyhetsläsare och 
kommentatorer, t.ex. Bo Holmqvist i 
TV2. 

Försöker Sandqvist upphöjda dåmm till 
någon sorts norm? Anser hon verkligen 
att uttalet de inte är "vårdat"? Inte 
"rikssvenskt"? 

Nog måste väl ändå dåmm fortfarande 
betecknas som vardagligt. 1 mina öron  

passar det dåligt ihop med ålderdomliga 
eller skrivbordsmässiga stildrag. Bertil 
Molde har många gånger förordat att de 
åtminstone i uppläsning får förbli de. När 
den lästa texten i övrigt är allt annat än 
talspråklig, får den synpunkten en särskild 
tyngd. 

Hör jag i etermedierna någon läsa fra-
sen så ofta som dåmm gingo till sitt arbete 
(så lät det i Pi den 7 november, "Historia 
att minnas"), uppfattar jag det därför som 
ett grovt stilbrott. Kan inte Carin Sand-
qvist hålla med? 

Nils Uthorn 

Aven om ett "tämligen bokstavsenligt" ut-
tal av de förekommer, så förhåller det sig 
utan tvekan så att dåmm i dag är det nor-
mala uttalet för de flesta svenskar. Jag 
menar därför att det är fel att beteckna 
detta uttal som vardagligt. Det betyder 
naturligtvis inte att jag anser uttalet de 
vara ovårdat. Jag skulle snarast vilja be-
teckna det rena de-uttalet (alltså inte di) 
som ett läsuttal. Detta läsuttal passar bra i 
texter med "ålderdomliga och skrivbords-
mässiga stildrag", men det innebär inte att 
det naturliga talets dåmm är vardagligt. 
Man kan enligt min mening inte ha uppläs-
ning av skrivet språk som norm när man 
bedömer uttalsvarianter. 

Carin Sandqvist 

Forts. insändare på s. 10. 
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Tobias 
Berggren 	Om språk och eld 

Konferensen om massmediernas ansvar för språket inleddes 

med en personlig betraktelse av författaren Tobias Berggren. 

Ljuset snett uppifrån till höger. Handen 
skriver i sin egen skugga ut skriftens syn-
lighet, dess bilders illusion av ljus, och 
illusionen som löper ur mänskohandens 
skugga in genom hennes ögon och sprider 
sig i hennes hjärna - är skriftens mening. 

Och tiden det tar att skriva dessa rader 
kan i sig inskriva eoner; i denna skrifts tid 
ryms geologiska tidsåldrar, det förälskade 
ögonkastets sekund, interstellär och isan-
de framtid; i detta korta ögonblick av tec-
kenritande i havsnatten lämnar saga och 
myt sina spår av tidens djupa gåtfullhet: 
detta både milda och falska försäkrande 
om att: "Det var en gång 

Ljuset snett uppifrån höger ger handen 
den skugga, i vilken just skrives: "Ljuset 
snett uppifrån höger .....och så vidare. 
Orden tycks bygga ett hus åt ljuset, inuti 
det hus av trä, där det brinner. Detta hus 
av åldrig granplank och inte av ord, som 
också kan byggas in i sitt tecken. Men 
dessa tecken, detta språk finns ju också 
bland de redskap, vi behöver för att bygga 
dessa hus, för att ur veke och fotogen 
locka fram det ljus, vid vilket de skrivs ned 

Så vad omger vad? 
Det är som en enorm, drömlik spiralrö-

relse. En dubbel spiral, som inuti min 
hjärna tar gestalt av den dubbla molekylä-
ra spiralrörelse, som i våra cellkärnor sägs 
dansa fram hela detta liv . 

Sitter i stugan vid havsstranden och ser 
röken från härden vrida sig upp genom 
den långa skorstenspipan. Undrar vad som 
är i vad. Är världen i språket eller språket 
i världen? Är elden i veden, framlockad av 
människans förslagenhet? Eller veden i el-
den, som förtär den, förvandlar den grön-
skande skogen till aska? 

Värme kommer ju hursomhelst från 
brasan, gör det möjligt att leva, att sitta 
uppe om natten och skriva om skriften. 
Värld och språk: oavsett vad som är i vad, 
ur deras virveldans med varann: männi-
skosjälens värme. 

Havet ligger tungt på; det brusar högt i 
oktobernatten, det dunkar mot stranden, 
ett enformigt, ihärdigt insisterande. 

Vill det mig kanske något? Är det något 
det vill säga mig på ett språk, uråldrigare 
än det mest uråldriga, en elementens su-
meriska, oerhört obegripligt ... men ändå 
frammumlat av samma atomer som mitt 
eget språk. Vill det kanske säga: "Här är 
jag! Här mumlar jag, det ämne som du 
själv, till största delen består av! Här är 
jag, din planet, språkets surrande boll i ett 
universum, där människornas ljud bildar 
det hittills enda oförutsägbara och ständigt 
varierade mönstret bland myriader signa-
ler .....Här är jag, din planet, som oroligt 
mumlar i den svarta rymden!" 

Och över havet kommer sagorna. Språk, 
som betecknar konjunktivens och kondi-
tionalisformernas världar. Sagorna som 
säger:" Så skulle det kunna vara .....fast 
de använder minsann både indikativ och 
förflutet tempus. Men sagorna säger fak-
tiskt, att språket i ett avseende är större än 
världen. Deras och därmed all diktnings 
meningsrymd är större än den värld vi 
benämner med namnen på våra sinnesin-
trycks föremål, deras ordningar, deras för-
ändringar. 

Odysséens hexametrar och Puebloindi-
anernas coyotehistorier bildar perfekt me-
ningsfulla satser även om de är lögnaktiga. 

Sagan, historierna, myten, dikten, 
pekar alltså på språkets dubbla karaktär; 
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dvs, att lögnen är möjlig, därför att den 
bildar mening, trots att dess beteckningar 
saknar referens. Jag tror, att det i själva 
verket just är denna egenskap hos språket, 
som är förutsättningen för all sorts begrip-
lighet. 

Inte bara så, att sagorna och myterna 
visar hän på andra sanningar än dem, som 
de just i sitt inbillade skeende illuderar. 
Inte bara så, att ljugandets meningsfullhet 
består i de lärdomar, de förborgade och 
djupare insikter, som det just genom att 
uttrycka dem på ett fantastiskt, "overk-
ligt", sätt vill få oss att särskilt uppmärk-
samma, att urskilja ur mängden av varda-
gens mera triviala påståenden. Inte heller 
bara så, att lögnens olika språk ofta nog 
talat andra språk än de till synes gjort; den 
arme och förtryckte till hugsvalelse och 
måhända räddning; makten och herrarna 
till fagert bländverks aningslösa avnjutan-
de. - "Ordet är som biet", som det står på 
ett ställe i Talmud, "det har både honung 
och gadd!" 

Nej, lögnen, myten, bär på det vi kallar 
sanning som havet skeppet. Det ovissa, 
oberäkneliga, okända, krävs för att vi ska 
komma någon vart alls. Just detta, att det 
mänskliga språket har en unik förmåga att 
bilda meningsytor, där vi finner mönster, 
som inte har med våra mål och avsikter att 
göra; där vi kan se fullständigt begripliga 
sammanhang, som inte ett dyft bryr sig om 
det vi kan förklara och fatta som beskriv-
ningar av den materiella verkligheten; just 
detta sätter oss i stånd till att göra nya, 
oväntade antaganden om världens beskaf-
fenhet. Det mänskliga språket är ett öppet 
språk: det är ur dessa unika och vildsinta 
mönster vi når fram till vår värld. 

De vetenskapliga landvinningarna, ut-
vecklingen av all denna kunskap, som gör 
att vi, just vi och inga andra djur, kan se in 
i stjärnornas barnkammare och ålder-
domshem, uppfinna chips (båda sorterna!) 
och supraledande keramer; som gör att 
det är människan och inte tornsvalan, som  

förmår avlyssna dessa livets svagaste och 
mest svindlande molekylära viskningar till 
sig själv om att leva ... Allt detta, som gör 
oss till människor på gott och ont, förut-
sätts av att vi har ett språk, som kan bilda 
mening utan omedelbar betydelse. Att vi 
är i stånd att ljuga oss en annan värld. För 
alla dessa vetenskapliga antaganden, teo-
rier, modeller, börjar här, i det Fantasti-
ska. Myten är vetenskapandets största la-
boratorium! 

Djur har språk. Delfiner t.ex., sägs det, 
ett alldeles sällsamt utvecklat socialt 
språk. Men delfiner har inga Maxwell-
ekvationer eller Gudomliga Komedier. De 
har förvisso inga kärnvapen heller. Men, 
det är för ögonblicket poängen, de är där 
de är och där de befann sig redan under 
tertiärtiden, för tiotals miljoner år sedan. 
Punkt. En vilande punkt; i cirklar utan 
öppning, i en oerhörd oföränderlighet, le-
ver de så som de alltid gjort. 

Men här står ju nu också en haj på språng! 
För lögnen, myten, fantasteriet; denna 

förmåga att bilda mening utan referens, är 
förvisso också det som gjort människan så 
oerhört mycket mer bestialisk än någon 
best! Vårt syndafall finns i språket. Och 
alltifrån någon slingrande utsaga om sen 
övertid till allsköns Molotov-Ribbentrop-
pakter, är det öppna språkets förmåga till 
osanning ingalunda särskilt utvecklande. 
"Ordet är som biet, det har både honung 
och gadd!" Det gammaljudiska talesättet 
får här en något hårdare belysning! Med 
språket lever vi. Och vi lever farligt. Hur 
betecknar vi, beskriver vi? Vad är det vi 
utger för sant och falskt? Var håller vi 
käften? Tusentals tricks, som döljer sam-
manhang, som vi enligt tidigare uppgörel-
ser har rätt att få inblick i. - Palmeutred-
ningens språk, Holmérspråket, Bofors-
språket ... Språk, som stänger ute genom 
att skaffa sig en trendigare retorik, Sjö-
bospråkets ynkliga försök att skaffa den 
öppna rasismen någon sorts demokratisk 
legitimitet. Språk som skickar småbarn 
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med eller utan himmelrikets nycklar om 
halsen i döden genom att åter en gång 
berätta den eländiga sagan om Fienden 

Nej, detta språk, vars yta av vilda möns-
ter gör oss till människor har samtidigt 
hela tiden förlängningar, som kan få Tal-
mudbiets gadd att växa till ett förintelseva-
pen! Människan, sägs det, är det enda 
djur, som har ihjäl medlemmar av den 
egna arten i masskala. Kan detta kanske 
ha med hennes mycket egendomliga och 
enastående språk att göra? En gång i tiden 
talade man om människan som "Det ta-
lande djuret". En möjligen mer träffande 
definition vore kanske "Det enda djuret 
som ljuger". 

Alltså: Vad som helst tycks möjligt för 
oss i språket! Helt självklart krävs då spe-
cialspråk, som kan reglera detta "vad som 
helst!" Innan någon obehaglig avdelning 
av det smiter iväg och blir till allt annat än 
språk. Teatern ska vara på teatern och 
inte i samhället! När samhället blir teater, 
alltså när språkets retoriska fantasterier 
blir politik, är katastrofen - som bl.a. 
Ingemar Karlsson och Arne Ruth så över-
tygande visat i sin bok om tredje riket - 
redan ett faktum. Hur ska dessa språk se 
ut? De ord som inte sviker människan. De 
klart formulerade reglerna för vad som 
hör till avgörbar, sann eller falsk, refe-
rens, och vad som hör sagan och de fantas-
tiska mönstren till. Normerna. Det politi-
ska klarspråket. Den energiskt belagda in-
formationen. Vakans språk. De öppna 
ögonens. 

Vi, som arbetar med språket vet att det 
inte finns några kartor. Att terrängen själv 
hela tiden är i rörelse, att historien lever i 
språket. Makt, gruppintressen, kollektiva 
värderingar och föreställningar, livssyn 
och världsuppfattning; allt detta förändras 
ständigt. Här är alltså vår arbetsplats. Hur 
utföra värvet? Spjärna emot? Värna mot 
inflytelser utifrån som kanske kan förflac-
ka och blåsa ut väsentliga innebörder i  

vårt svenska språk? Mot glidningar i ord-
bruk och grammatik, mot fraseologiska 
och syntaktiska nybildningar, som möj-
ligen kan riskera att denna språkets för-
måga till lögn i alltför febril generositet tas 
i bruk?! Eller ta till oss? Se hur de nya 
blandspråken, som just nu håller på att 
växa fram i våra förortsgetton kan berika 
och fördjupa uttrycksmöjligheterna i språ-
ket på vissa områden, lyssna på ung-
domsspråkens uttryckskraft och nyans-
rikedom? 

Frågorna känner vi alla bättre än väl. För 
alla vårdar vi språket. Vi har fått det i vår 
vård, just, och detta är vårt ansvar och vår 
lust. 

Själv är jag alltså poet. Och hur jag 
utför - eller hoppas utföra - min uppgift i 
detta stycke är naturligtvis en smula speci-
ellt. Hur ska jag beskriva vad det är jag 
gör? Man diktar en saga, kanske, så för-
bannat lögnvacker, att den väcker miss-
tankar om att handla om något helt annat. 
Att så belysa hur språket växer; hur det 
växer genom sökandet efter gemensamma 
kärnor. Söka det osynliga i det synliga, 
som gör det synligt. Det andra, det inre 
språket, det som är den inre spiralen. Den 
som vindlar sig motvalls vardagsspråket, 
men samtidigt håller liv i det, ger det rö-
relse. Dikten som viskar i språkets öra: 
"Lev! Lev! Annars fryser människan ihjäl 
i sin förstelnade ensamhet!" 

Elden sprakar, tallveden smäller, den 
sura aspklabben kokar sina höstar i en 
tjurig och fräsande alkemi. Utanför havet, 
oktobernattshimmelns orimliga, tysta 
hölja, där atomkatastroferna glittrar som 
guldsand, Jupiters mäktiga vandring från 
sydost till sydväst. 

Lågan brinner stilla i sin lampa, handen 
skriver ut ur sin skugga denna text. Och 
ljuset liksom lutar sig fram för att se, om 
det där kanske kan finna skuggan av sin 
upphovsman, människan. 
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Stig 
Nilsson 	Massmediernas språkregler 

Docent Stig Nilsson har länge arbetat som högskolelektor vid 

FOJO, institutionen för fortbildning av journalister vid hög-

skolan i Kalmar. Han skriver också en regelbunden språkspalt 

i Ny Teknik och har medverkat i utarbetande av skrivregler 

för journalister. 

- Journalister behöver verkligen lära sig 
skriva svenska; språket i tidningarna är ju 
så fullt med fel numera. 

Ett yttrande av den arten är en vanlig 
reaktion, om jag av något skäl nämner att 
min tjänst till stor del innefattar fortbild-
ningskurser i svenska språket för journa-
lister. En begäran av mig om precisering 
är naturligtvis inte alltid så lätt att uppfyl-
la, men i den mån det sker så väljs oftast 
dåliga avstavningar som exempel: dik-

tuppläsning, is-tället. Och de är ju inte 
journalistens fel. 

Nu säger mig erfarenheten att den for-
mella standarden inte är så dålig som kriti-
kerna hävdar. Det kan behövas åtskilliga 
sidors närläsning av ett nummer av en stor 
dagstidning innan ett språkfel dyker upp, 
och om det sker så är det oftast av en typ 
som uppträder också i mera genomarbeta-
de texter, till exempel motsättning mellan 
form och betydelse: laget - de eller man. 
Jag har också besökt mindre tidningar 
med mycket hög formell språklig stan-
dard, och då visar det sig alltid att där 
finns väl fungerande korrekturläsning. 

Helt säkert skulle tidningsspråket ge 
verklig anledning till klagomål om inte 
kunniga och tränade korrekturläsare gjor-
de sin tysta och plikttrogna insats. Medve-
tandet om att "korrekturet" finns som ett 
skyddsnät får säkert många journalister att 
avstå från närkamp med formuleringar 
som de känner är något galet med; dem 
tar korrekturläsaren hand om, resonerar 
de. 

Den direktinskrivning på skärmar som 
den nya tekniken innebär resulterar inga-
lunda automatiskt i en större språklig  

medvetenhet hos journalisten, och medför 
den tekniska omvälvningen att korrektur-
avdelningen slopas, ja, då är det fara å 
färde. På en del håll har olyckan redan 
skett, och folk med insyn menar att språk-
formen har blivit lidande. Det är sanno-
likt; egna jämförelser har jag ännu inte 
haft tillfälle att göra. 

Den nya situationen ger en naturlig 
övergång till försvar för journalisterna i ett 
viktigt avseende: de har inte fått den for-
mella träning som gör det möjligt för dem 
att någorlunda direkt skriva in texten för 
omedelbar sättning. Journalist blir man 
inte av starkt intresse för språkformen 
utan snarare av lust att i ord gestalta verk-
ligheten från olika synpunkter. Träning i 
de "regler" som bygger upp vårt språksy-
stem, den tillämpade grammatiken, om vi 
så vill, ska naturligtvis utbildningen ge. 
Men de som har gått den långa vägen (och 
som ges förtur till svenskkurser på FOJO, 
Institutionen för fortbildning av journalis-
ter, knuten till högskolan i Kalmar) har 
ofta bara obetydlig skolgång att falla till-
baka på. Och i den journalistutbildning 
som allt fler har genomgått ägnas språkets 
formsida ofta ringa intresse. Många med 
skolgång från och med 60-talet känner sig 
därtill svikna av skolan, vilket inte för-
vånar den som något känner till svenskäm-
nets timtal och utformning. 

Inställningen "jamen folk förstår ju 
ändå vad jag menar" kulminerade väl för 
ett bra tag sedan, men på våra tidningsre-
daktioner finns ett inte obetydligt antal 
oskyldiga offer för den. 

Och de behöver hjälp. De vill dessutom 
ytterst gärna ha hjälp. Därtill händer det 



nya saker i språket, som även de välutbil-
dade kan känna sig osäkra inför. Det är 
inte fråga om ingående språkliga analyser; 
sådana är journalisten i regel mindre in-
tresserad av. Klara anvisningar med prak-
tiskt vettiga motiveringar är vad som be-
hövs. 

Det pekar alltså mot en hjälpreda som 
är både någorlunda utförlig och lätthanter-
lig. Den bör dessutom i allt väsentligt kun-
na vara gemensam för alla svenska tid-
ningar, något som skulle göra journalister 
som byter arbetsplats mindre förvirrade. 
Den behöver vidare lätt kunna aktualise-
ras och därtill kompletteras med sådant 
som har intresse inom en speciell tidnings 
täckningsområde, till exempel stavning av 
vissa namn. 

En god grund att stå på finns förvisso, 
tidigast i form av Språknämndens Skriv-
regler. Häftet TT-språket har genom Kaj 
Karlholms oförtrutna insatser inte minst 
kunnat fånga upp aktuella formproblem. 
Dessa två häften företräder i det mesta 
samma grundsyn, och på dem bygger vä-
sentligen de egna regelsamlingar som 
framför allt större tidningar arbetar fram. 
1 fråga om fullständighet och aktualitet 
fyller Tekniska nomenklaturcentralens 
(TNCs) Skrivregler (1986) högt ställda 
krav; det mesta i den är av värde för alla 
som skriver sak- eller bruksprosa. För 
etermediernas folk är Åke Jonssons 
Språkbrev en utomordentlig tillgång, inte 
minst genom sin aktualitet, och många 
formfrågor där berör givetvis också språ-
ket i skrift. 

Ändå skulle någon form av uttryck för 
en samsyn vara till gagn för svenska jour-
nalister i många fall. 

Av aktuella och ganska påträngande 
störningar kan nämnas dels bindestreck i 
helt vanliga sammansatta ord (immun-för-
svar), dels fullständig särskrivning efter 
engelskt mönster (turbo effekt). 

Växlande mellan tidningar är sättet att 
skriva sammansättningar med ortnamn i 
förleden. En företagare i Stockholm kan i  

en tidning skrivas stockholmsföretagare, i 
en annan Stockholmsföretagare, och väx-
ling i samma tidning är för den delen inte 
sällsynt. Den stora begynnelsebokstav 
som förordas i de nämnda regelsamlingar-
na tycks ha svårt att slå igenom, trots den 
logiska kontrasten till fall som dieselmotor 
och falukorv, där förleden har mist sin 
namnprägel. 

Journalisten vill i sådana fall inte möta 
en formulering som "Då efterleden ej 
förekommer som självständigt ord, blir 
skrivsättet vacklande: Varbergsbo, Lunda-
bo eller varbergsbo, lundabo" (Språk-
nämndens Skrivregler). En regel (i exem-
pelfallet numera oftast lundabo) sparar till 
det skapande skrivandet, stilen, den ener-
gi som varje fall av tvekan förbrukar, och 
den förhindrar därtill irritation, också hos 
läsare. 

Överhuvudtaget borde på allvar disku-
teras hur till exempel företagsnamn rimli-
gen stavas i tidningstext, alltså på icke 
betald plats. Ska vi exempelvis tillåta att 
ordstrukturen bryts sönder av stora bok-
stäver inuti ordet (HaFa, Servo Teknik)? 
Är sådan stavning rimlig ens i annonser? 

Att skiljetecken också för den skrivande 
själv är viktiga hjälpmedel för att klargöra 
sammanhanget mellan textens olika led på 
sats- och meningsnivå är inte alla journa-
lister medvetna om. Den översikt en 
hjälpreda kan ge måste vara funktionellt 
grundad och därmed ha prägel av stilråd, 
inte regeluppsättning. 

Till stilråd, inte regler, hör vidare fall 
som skall - ska, de, dem - dom, dem som - 
de som i objektsställning och efter prepo-
sition. Språkvårdsinstansernas inställning 
till de olika uttrycken redovisas i TNCs 
skrivregler. Där ägnas också böjningen av 
främmande substantiv den samlade upp-
märksamhet som ett visst mönster kan 
kräva för att kunna motivera till efter-
följd. Akademiens ordlista redovisar vis-
serligen på alfabetisk plats blinkrar, 
dumprar och sprintrar, men en uppräk-
ning, som i TNC-reglerna, gärna med 
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självklara typord som vinter och tiger, 
klargör den långsiktiga vinsten med stabila 
mönster. Det är ju faktiskt sådana som gör 
vårt språk till ett språk. 

På denna grundläggande nivå behöver 
vi inte heller känna att vi avstår från språ-
ket som uttryck för vår personlighet. Till 
det ger det stilistiska valet tillräckligt ut-
rymme, men det förutsätter i sin tur att 
journalisten utvecklar sin stil genom flitig 
läsning av goda texter. Först då kan han 
välja det rätta ordet, utan vilket allt 
skrivande är fåfängt, som Bo Strömstedt  

slår fast i en uppsats i debattskriften Jour-
nalistik och journalistutbildning (Allmän-
na förlaget 1987). 

Men en praktiskt motiverad samsyn i 
rent formella och i någon utsträckning sti-
listiska detaljer som ofta återkommer vore 
fullt möjlig att diskutera fram och ge ut-
tryck åt i en liten hjälpreda. Jag vet att 
många svenska journalister önskar en så-
dan. Och läsare, lyssnare och tittare skulle 
få gagn av den indirekt. 1 mediernas språk 
vill vi känna igen vårt eget för att tycke, 
det vill säga kommunikation, ska uppstå. 

Forts. insändare 

Svengelska? 
Med häfte 2/1987 av Språkvård följde ett 
antal vackert blå-gula klisterlappar med 
uppmaningen till svenska folket att i större 
utsträckning än vad som är fallet använda 
svenska ord och uttryck i stället för 
"svengelska". Initiativet är lovvärt, och 
det är bara att hoppas att budskapet skall 
slå rot hos så många som möjligt. 

För en av texterna - "Heja Svenska 
språket!" har jag emellertid satt ett fråge-
tecken. Varför stort s i nationalitetsadjek-
tivet? Är inte användningen av versal här 
ett tydligt utslag av påverkan från engels-
kan, ett utpräglat "svengelskt" drag i or-
tografin? Såvitt jag förstår, finns det ingen 
anledning att ta efter detta. Har jag fel, 
ser jag gärna en diskussion om företeelsen  

i ett kommande nummer av Språkvård. 
Rör det sig helt enkelt om en lapsus - 
vilket jag ändå vill tro - bör misstaget 
rättas till, åtminstone genom ett påpekan-
de i Språkvård. 

Lennart Elmevik 

Jo, visst är detta ett fel, särskilt förargligt i 
kampanjen mot svengelskan. Vår enda ur-
säkt är att just den formuleringen godkän-
des per telefon. 

Vi tackar flera uppmärksamma läsare 
för påpekandet och vill härmed rätta oss: 
Heja svenska språket! 

Red. 
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Jan 
Svanlund 	Arbetet med korrektur 

Det har sagts att morgontidningarnas språk kanske håller på 
att bli övernorm för annat skriftspråk. Härvid spelar korrek-
turläsaren en viktig roll. Språkkonsulten Jan Svanlund, an-
ställd vid korrekturet på Dagens Nyheter, ger här inblickar i 
vad man gör och hur arbetet bedrivs. 

Det är ofta korrekturavdelningarna som 
får se till att de regler och det språkliga 
program som tidningen bestämt sig för 
verkligen tillämpas. Därmed blir det också 
korrekturen som får stå för en stor del av 
det praktiska språkvårdande arbetet på 
tidningarna. Det kan därför kanske vara 
intressant att höra lite om hur ett korrek-
tur arbetar. Alla är måhända inte på det 
klara med vad en korrekturläsare egentli-
gen gör. 

Min skildring bygger i första hand på 
arbetet på Dagens Nyheter, men jag tror 
att korrekturet fungerar på ett likartat sätt 
på de flesta tidningar. Hur många och hur 
stora ingrepp som görs kanske varierar, 
men principerna är desamma. 

En artikels materiella historia börjar i 
regel med att en reporter skriver ett ma-
nus. Manuset går till en redigerare som 
bestämmer den grafiska utformningen av 
den sida som artikeln ska ligga på - dvs. 
hur bilder, rubriker och brödtexter ska 
placeras i förhållande till varandra. Redi-
geraren formulerar också rubriker, mel-
lanrubriker och bildtexter och ska dess-
utom redigera manuset, eller "tvätta" det, 
som det ibland kallas. Sedan går manuset 
vidare till en sättare som skriver in texten i 
tidningens dator, varpå korrekturet får en 
printerutskrift att korrekturläsa. Alla kor-
rigeringar förs in på utskriften som däref-
ter skickas tillbaka till sätteriet, där änd-
ringarna förs in i datorn. 

Så går det i grova drag till. Nu blir det 
dock allt vanligare att reportrarna sitter 
vid en terminal och skriver in sina texter 
direkt i datorn. Redigeraren får en utskrift 
och för där in ändringar och mellanrubri- 

ker etc. Utskriften går vidare till sätteriet 
som gör ändringarna och sedan skickar en 
ny utskrift till korrekturet, som läser unge-
fär som vanligt. På DN läser vi alltjämt 
enbart på papper, men jag vet att man på 
en del andra håll delvis läser på bildskärm. 
Sättarens inskrivningsfunktion försvinner 
alltså på detta sätt, men det är fortfarande 
sätteriet som utför redigerarnas och kor-
rekturets ändringar. 

Jag kanske redan här ska påpeka att 
korrekturet inte ansvarar för alla fel och 
konstigheter som står i tidningen. Vi läser 
inte så vansinnigt slarvigt som det kan ver-
ka ibland. Men mycket av våra korrige-
ringar når aldrig fram till den färdiga tid-
ningssidan, bl.a. beroende på att sätteriet 
inte hinner med. Det händer också att vi 
inte hinner läsa alla artiklar när det är 
förseningar någonstans i produktions-
gången. 

Vad gör vi då på korrekturet när vi får 
datautskriften i handen? Lite förenklat 
kan man säga att det är tre saker vi kon-
trollerar: 

För det första naturligtvis att sättaren 
har skrivit av manuset rätt. En del viktiga 
texter motläser vi för att inga textpartier 
ska ramla bort, bl.a. ledare och recen-
sioner. 

För det andra kontrollerar vi att det inte 
finns några faktafel som vi kan upptäcka. 
Författaren Stig Claesson, Slas, skrev om 
detta i en artikel i Aftonbladet för två år 
sedan: "Om en skribent skriver att han 
reste från Stockholm till Göteborg och att 
tåget passerade Alvesta ska korrekturläsa-
ren veta att tåget inte passerar Alvesta. 
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Skriver han att han lyssnade på Schu-
manns ofullbordade ska korrekturläsaren 
glatt kunna påpeka att skribenten förmod-
ligen avser Schuberts ofullbordade. Bara 
för att nu ta några enkla exempel." 

Det är alltså en fördel om korrekturlä-
saren är allmänbildad. Ofta kan man dock 
på rent logiska grunder se att det är fel 
någonstans. Samma kusk kan t.ex. inte 
köra flera hästar i samma travlopp. Det 
gäller alltså att försöka vara alert och läsa 
noga innantill. Ett visst mått av skepsis 
gentemot skribentens uppgifter är ound-
gängligt, och man måste ha tillgång till bra 
uppslagsverk för att kunna kolla elementä-
ra fakta. Detta är förstås en viktig del av 
arbetet, men jag går inte vidare in på det 
här, eftersom det inte direkt har med språ-
ket att göra. 

Språket är alltså den tredje faktorn vi 
granskar. Vi försöker se till att språket i 
artiklarna är korrekt å ena sidan och nå-
gorlunda vettigt, tydligt och begripligt ii 
den andra, i den mån det ligger i vår makt 
att påverka detta. Och det gör det ibland, 
vilket jag hoppas ska framgå av det föl-
jande. 

Alla språknivåer kontrolleras 
Som grund för arbetet har vi skrivregler av 
det slag som Stig Nilsson tidigare talat om 
här. En del av reglerna finns inte i tryckta 
regelböcker utan är snarare muntligt tra-
derade. Vi går in på nästan alla språkliga 
nivåer och gör ändringar. Kanske inte be-
träffande övergripande disposition och lik-
nande frågor - däremot uppmärksammar 
vi måhända att en förkortning inte förkla-
ras förrän femte gången den används eller 
att citerade personer presenteras först i 
slutet av artikeln. Det är ju frågor som rör 
dispositionen. 

Jag tänkte i fortsättningen ge några ex-
empel på vad vi gör på olika språkliga 
nivåer. 

Jag talar här om språk i vid bemärkelse. 
En del av våra korrigeringar rör närmast  

rent grafiska detaljer, som mellanrum ef-
ter skiljetecken, indrag vid nytt stycke, 
skillnaden mellan bindestreck och tank-
streck osv. Den här typen av fel har ökat 
med journalisternas direktinskrivning. 

Bruket av skiljetecken tar en hel del tid 
i anspråk. Ett vanligt misstag är att bara ett 

tecken är utsatt där det krävs två: runt 
inskjutna fraser finns bara ett komma eller 
ett tankstreck (före eller efter). Ibland 
finns bara ett parentestecken utsatt. 
Ibland påbörjas ett citat med citattecken, 
men det finns ingen markering för var cita-
tet slutar. 

Det här är naturligtvis rena slarvfel. En 
del av arbetet består just av att rätta till 
missar som skribenten gjort i ett stressat 
läge. Andra gånger beror felen på okun-
nighet eller bristande språklig medveten-
het. Komma och tankstreck används t.ex. 
ofta huller om buller utan synbar tanke 
bakom. Det kan finnas tre tankstreck i 
samma mening, varav två kanske mar-
kerar en inskjuten fras. 1 sådana fall försö-
ker vi göra interpunktionen tydligare. Det 
får vi göra ganska ofta. Vi tillämpar t.ex. 
våra kommateringsregler ganska strikt, för 
enhetlighetens och tydlighetens skull. 
Kommareglerna stämmer för övrigt i stort 
sett överens med Svenska språknämndens. 

Vi korrigerar förstås stavning och böj-
ning, för det mesta i enlighet med Svenska 
Akademiens Ordlista (SAOL). 1 en del 
fall har vi egna regler; oftast så att vi 
använder en av flera former som ordlistan 
förtecknar. Vi använder t.ex. stavningarna 
kvalitet (inte kvalité) och karaktärisera (för 
att markera samhörigheten med karaktär). 
Stavningen av namn är ett särskilt kapitel 
som kostar oss mycken möda. Det slarvas 
en hel del bland skribenterna, särskilt med 
personnamn. Ett knepigt problem är 
transkriberingen av vissa utländska namn, 
exempelvis ryska och arabiska. Och en 
irriterande och besvärlig fråga är hur 
namn på organisationer och offentliga or-
gan ska skrivas - med gemener eller ver-
saler, och ska det vara versal på varje ord i 
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flerordiga namn? Trots att vi normaliserar 
med hjälp av ganska enkla generella regler 
(som liknar Språknämndens) är detta ett 
problem. 

Vad gäller ordböjningen för vi en kamp 
mot engelska plural-s. Inte så att vi är 
rabiata purister, men vi försöker i möjli-
gaste mån anpassa främmande ord till 
svenskans böjnings- och ordbildningssys-
tem. 

Avstavningen korrigerar vi faktiskt, fast 
många inte tror det. Datorn gör förstås en 
mängd konstiga avstavningar som vi jus-
terar. Men de flesta artiklarna läser vi 
bara en gång, och när felen korrigeras 
ändras ofta radfallet, vilket kan leda till 
nya avstavningsfel som vi inte får se förrän 
vi läser tidningen vid frukostbordet. 

En annan språklig nivå är ordvalet. När 
skribenten uppenbart har använt fel ord 
ändrar vi förstås till det rätta - t.ex. ute-
lämna i stället för utlämna. Ibland används 
ord som är obegripliga i sammanhanget - 
bl.a. engelska lånord. Någon gång försö-
ker vi ändra till svenska ersättningsord - 
men det kan vara ett känsligt kapitel för 
skribenten. Vid mer kniviga ordvalspro-
blem (och formuleringsproblem över hu-
vud taget) måste vi förstås kontakta skri-
bent eller redigerare innan vi ändrar. 

Syntax och meningsbyggnad går vi ock-
så in i. Vi kontrollerar att meningarna 
hänger ihop; att slutet är kopplat till 
början på ett riktigt sätt, för att uttrycka 
det enkelt. Vi ändrar på ordföljden där 
man kan läsa fel eller där den är alltför 
hopplöst otymplig. Sådana problem försö-
ker vi lösa med så enkla medel som möj-
ligt. Ofta räcker det att flytta ett led för att 
uppnå större klarhet. Naturligtvis ändrar 
vi även rena språkfel - som störande fall 
av huvudsatsordföljd i bisats. Oklara eller 
felaktiga syftningar försöker vi också se 
upp med. 

Språkriktighetsfrågor av olika slag har 
ett givet utrymme i arbetet. Där finns en 
del gamla käpphästar som återkommer - 
t.ex. kontaminationen han tillhör en av  

dem som i stället för han är en av dem som 
eller han tillhör dem som. 

Behovet av enhetlighet 
Många av våra ändringar syftar dock inte 
till större språkriktighet i egentlig mening, 
utan snarare till ett visst mått av enhetlig-
het. Även om det finns flera korrekta sätt 
att uttrycka samma sak kan det bli störan-
de för läsaren om skrivsättet skiftar alltför 
mycket från gång till gång i tidningen. 1 en 
artikel står det Uppsalabo - i artikeln intill 
läser man uppsalabo. Det kan ge ett tve-
hågset och slafsigt intryck. Ett visst mått 
av enhetlighet behövs därför för att man 
som läsare ska känna sig hemma i tidning-
en och inte bli störd och irriterad av små-
saker. 

Det är delvis en parallell till att man 
lägger upp program för den grafiska ut-
formningen av en tidning: man bestämmer 
vilka stilsorter och rubrikstorlekar som ska 
användas, vilka fasta vinjetter som ska fin-
nas etc. - allt för att uppnå en effektiv 
grafisk presentation av innehållet och för 
att läsarna ska känna sig hemmastadda. 
Den språkliga enhetligheten har samma 
syfte. 

Man kan förstås diskutera hur långt en-
hetssträvandena ska drivas. På det språkli-
ga planet är behovet av enhetlighet störst 
beträffande företeelser som förekommer 
ofta på tidningssidorna. Därför använder 
vi på DN i princip bara ett sätt att markera 
titlar på böcker (med citattecken), ett sätt 
att skriva vanliga standardiserade förkort-
ningar (utan punkter: dvs, tex, etc), ett 
sätt att skriva tidsuttryck som i dag, i går, i 
morgon (alltså i två ord). Givetvis försö-
ker man välja det system och de skrivning-
ar man tycker är vettigast, men ibland är 
det faktiskt hugget som stucket. Det gäller 
bara att bestämma sig för ett system. 

De skrivande journalisterna har ofta, 
naturligt nog, svårt att hålla reda på alla 
dessa principer och skrivtekniska regler. 
Det blir därför redigerarna och i första 
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hand korrekturet som får se till att skriv-
reglerna följs. 

Samspelet mellan korrekturet 
och den övriga redaktionen 
Rubrikerna formuleras normalt av redige-
raren, inte av reportern. Därför händer 
det att rubriken inte överensstämmer rik-
tigt med innehållet i artikeln. Rubriksätta-
ren kan helt enkelt ha missuppfattat nå-
got. Rubriken kan också ha glidningar och 
nyanser som inte finns i artikeln. Rubrik-
författaren har tagit i för häftigt och har 
dragit slutsatser som skribenten inte har 
velat dra. 1 sådana fall kontaktar vi redige-
raren och diskuterar frågan. Vi kan av 
naturliga skäl inte bara gå in och ändra. 
Ofta krävs en totalt ny formulering och 
korrekturet har ingen överblick över si-
dan, utrymmet osv. Ibland får vi gehör för 
våra synpunkter, ibland inte. Ofta får de 
grafiska förutsättningarna styra alltför 
mycket. Rubrikförfattaren är medveten 
om att rubriken kanske inte är hundrapro-
centigt korrekt, men det är det enda som 
går in på det utrymmet. 

Det är viktigt att påpeka att man ibland 
måste vara lite pragmatisk i det här yrket, 
och det kan vara svårt att acceptera. Men 
det är trots allt dagstidningar vi jobbar 
med. Tempot är därefter och därmed även 
noggrannheten. Vi kan inte arbeta som 
om det vore uppslagsböcker vi läste kor-
rektur på. Får vi en hel börstabell som är 
satt med decimalpunkt i stället för deci-
malkomma kan vi inte ge oss till att ändra 
på varje ställe. Av samma anledning mås-
te noggrannheten i läsningen minska ju 
senare på kvällen det är. kr det bara någ-
ra minuter kvar tills sidan ska vara färdig 
hinner man inte kontrollera alla namn där 
man är misstänksam mot stavningen. 1 det 
läget släpper man kanske också igenom 
detaljer som man skulle ha ändrat tidigare 
på dagen. 

Ett led i arbetet är att svara på frågor 
från övriga redaktionen. Det är ju som  

sagt i första hand korrekturet som håller 
reda på språkreglerna. Reportrar och redi-
gerare ringer ofta och frågar om dem och 
om språkfrågor i största allmänhet (liksom 
om rena faktauppgifter). Många gånger 
konfererar vi med centralredaktionen om 
hur vi ska skriva eller beteckna vissa före-
teelser. Det här tycker jag är en viktig 
funktion för korrekturet som gärna kunde 
utvecklas ytterligare. På korrekturen finns 
ju en viss språklig kompetens som borde 
utnyttjas mer på redaktionerna. 

Som alla förstår innebär det här jobbet 
att man måste ha uppmärksamheten rik-
tad mot många nivåer samtidigt. Man ska 
kontrollera att manuset är rätt avskrivet, 
att innehållet verkar rimligt och korrekt 
och samtidigt intressera sig för alla de 
språkliga nivåerna. Allt på en gång. Själv-
klart kan man då missa en del. Det är lätt 
att gå förbi stavfel när man är mest kon-
centrerad på innehåll och meningsbygg-
nad, och tvärtom. Och när vi missar något 
får vii regel höra det. Det är inte alltid ett 
särskilt tacksamt yrke. Dels, som jag 
nämnde tidigare, vet man ofta inte om ens 
ändringar verkligen når in i tidningen. Har 
man då slitit hårt för att ta reda på hur det 
verkligen förhåller sig med saker och ting 
blir man förstås lite ledsen när det ändå 
står fel i tidningen till slut. Dels möter 
man rätt sällan någon uppskattning för det 
man gör. Det är inte så ofta någon kom-
mer och dunkar en i ryggen och tackar för 
att man ändrade containers till containrar. 

Inte ens när man räddar skribenten från 
att begå grova tabbar får man som regel 
några positiva reaktioner. Jag misstänker 
att många inte märker att vi har räddat 
deras ära. (Fast det har faktiskt hänt att 
jag har fått en cigarr som tack för min 
insats. Så nu funderar jag på att börja röka 
också.) Däremot får vi då och då ilskna 
reaktioner när vi gjort ändringar som inte 
behagat skribent eller redigerare. De kan 
t.ex. tycka att försvenskade former låter 
löjliga. Och naturligtvis får vi påpekat för 
oss när vi inte har ändrat fast vi borde, 
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dvs, när vi har missat fel (som kanske 
skribenten har begått). 

Korrekturen och 
språkutvecklingen 
Vad har då korrekturen för inverkan på 
språket i spalterna? Och på språkutveck-
lingen över huvud taget? Man ska givetvis 
varken överdriva eller underskatta korrek-
turens betydelse. Jag har alltid tyckt att 
det vore intressant att få se en studie över 
korrekturens inverkan på tidningsspråket; 
en undersökning om vilka ändringar som 
görs mot manus, i vilken riktning de går, 
om de är samstämmiga eller beroende av 
enskilda korrekturläsares smak etc. Jag 
har intrycket att språkvetare ofta förbiser 
både korrekturläsarnas och redigerarnas 
roll vid undersökningar av tidningsspråk. 1 
väntan på en sådan undersökning ska jag 
bara ge några korta personliga reflek-
tioner. 

Det hävdas ofta att svenskan är ett myc-
ket stabilt språk vad gäller stavning och 
böjning, delvis beroende på att vi sedan 
länge har SAOL som allmänt erkänd 
normkälla. Det är antagligen sant, men 
jag vill nog påstå att stabiliteten delvis 
också är korrekturläsarnas verk. (Jag 
syftar då på korrekturläsare inom både 
pressen och förlagsvärlden.) Vissa tenden-
ser skulle slå igenom mycket hårdare om 
inte korrekturläsarna fanns, t.ex. engelska 
plural-s, engelsk apostrofgenitiv och det 
engelska sättet att skriva sammansättning-
ar i flera ord. Korrekturen fungerar här 
som en bromskloss för vissa icke önskvär-
da tendenser i språket. 

Men den viktigaste insatsen kanske trots 
allt inte gäller själva språksystemet utan 
snarare de enskilda formuleringarna där 
korrekturen går in och filar till tydligare 
uttryck, förhoppningsvis till läsarnas 
fromma. 

Självklart har korrekturen del i mass-
mediernas ansvar för språket; kanske rent 
av en viktig del. Men vår insats ligger med  

nödvändighet på ett andrahandsplan. Vi 
reagerar på något som redan är formule-
rat. Vi byter ut en del inslag i texten som vi 
finner mindre lämpliga. Men vi kan inte 
och ska inte ge oss till att skriva om hela 
texter. Vi gör vissa punktinsatser, men vi 
kan förstås inte ta ansvar för sådant som 
den allmänna stilnivån i artiklarna. På sin 
höjd kan vi ändra enskilda drag som - 
utan att det är meningen - bryter mot 
stilen i övrigt. Att artiklar är tråkiga, färg-
lösa och stilistiskt likriktade är däremot 
ingenting vi kan påverka på korrekturet. 

Det finns också risker i samband med 
korrekturarbetet. En övernitisk inställning 
kan slå över i en fyrkantig språksyn och 
oginhet mot språklig nydaning och kreati-
vitet, och det kan leda till klåfingriga sabo-
tage mot medvetna skribenters stilsträvan-
den. Det är naturligtvis inte bra och inte 
meningen. Men här, som i alla samman-
hang, vilar verksamheten till syvende och 
sist på den enskilde individens goda omdö-
me. Det finns i flera avseenden bra och 
dåliga korrekturläsare, precis som det 
finns goda och mindre goda skribenter. 

Det jag har beskrivit här är det sätt som 
korrekturen arbetat efter hittills och fort-
farande arbetar efter, i stor utsträckning. 
Vi lever emellertid i en föränderlig värld. 
Den tekniska utvecklingen går snabbt när 
det gäller tidningsframställning, och ingen 
vet väl riktigt hur arbetet kommer att or-
ganiseras i framtiden. Det gäller inte minst 
korrekturen, om de nu alls får vara kvar. 
Det hävdas ibland att korrekturet inte be-
hövs när journalisterna skriver in artiklar-
na direkt i datorn. På en del håll har kor-
rekturet också lagts ned; på några ställen 
har man dock blivit tvungen att återinrätta 
det igen. Det enda som försvinner vid di-
rektinskrivning är ju de rena sättfelen (un-
der förutsättning att journalisterna skriver 
in perfekt, vilket långt ifrån är fallet). Alla 
övriga fel och tokigheter kvarstår ju. 

För egen del tror jag att det behövs en 
instans på tidningarna som gör en sista 
kontroll innan artiklarna går i tryck. En 
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instans som borgar för en samlad och en-
hetlig språklinje på tidningen. En instans 
som ser till att språket hålls på en viss 
miniminivå och som kontinuerligt diskute-
rar och tar ställning till språkliga problem, 
både på detaljplanet och på övergripande 
plan. Hur den här instansen sedan ska 

arbeta kan man ju alltid diskutera. 
Jag avslutar genom att citera Slas igen: 

"Otjänster är inte vårt folk i behov av. 
Däremot är alla tidningar i behov av kor-
rekturläsare om de överhuvudtaget anser 
sig vara i behov av läsare." 

Sune 
Örnberg 	Språket i pressen 

"Svenska tidningar är texträdda". Det säger Sune Örnberg, 
författare och chef för kulturavdelningen på Göteborgs-Pos-
ten. 1 denna personliga rannsakan diskuterar han konsekven-
serna för svenskt tidningsspråk. 

Jag ska göra det lätt för mig i början ge-
nom att läsa ett vackert stycke högt. Det 
handlar om chefredaktören som får besök: 

"Han visste i förväg, vilket ärende som 
förde den trogne vitskäggige handsättaren 
till honom, visste att detta ärende var en 
hopplös, lika sentimental som ledsam sak, 
att han icke kunde uppfylla denne mans 
önskningar och icke kunde visa honom 
annat tillmötesgående än att med artig 
min höra på honom, och då supplikanten, 
en sedan många år i tidningen arbetande 
handsättare, icke blott var en sympatisk 
och aktningsvärd människa utan också en 
man av bildning, nämligen en i den förmo-
derna perioden mycket värderad, nästan 
berömd skriftställare, erfor redaktören vid 
hans besök, som enligt erfarenhet ägde 
rum en ä två gånger om året och alltid 
hade samma förlopp och samma framgång 
eller rättare sagt motgång, en av medli-
dande och förlägenhet blandad känsla, 
som stegrades till starkt obehag, när nu 
den anmälde sakta steg in och med aktsam 
hövlighet fullkomligt ljudlöst stängde dör-
ren bakom sig." 

Denna mening har tagit minst en och en 
kvarts minut att läsa högt. Man kan därför 
lugni räkna med att den inte ursprungligen 
skrevs för en svensk läsekrets. Svenskar 
anses nämligen varken ha vilja eller för-
måga till den uppmärksamhet som en så-
dan mening kräver. 

Texten är mycket riktigt tysk, skriven av 
Hermann Hesse. Den står i novellen Tra-
giskt. Översättningen är Anders Öster-
lings, hans bidrag till den svenska versio-
nen av Hesses Drömfärder, vars övriga 
elva berättelser och sagor är översatta av 
Nils Holmberg. 

Sättaren, han heter Johannes, har be-
gärt audiens för att tala med sin högste 
chef om språkets förfall. Det var t.ex. de-
cennier sedan han stötte på ett futurum 
exaktum: "för att nu inte tala om en rik, 
fulltonig, ädelt byggd, elastiskt skridande 
sats, en gedigen, om sin struktur medve-
ten, vackert stigande och behagligt kling-
ande period." 

Chefredaktören lyssnade tålmodigt, så 
som våra språkvårdare ännu gör till folk 
som inte ber om råd utan om bifall. 
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"Dock," sa han, "det är vår bestämmelse 
och måste vara vår strävan, inte sant, att 
acceptera det nödvändiga, det som ödes-
mässigt fullbordas, vore det än så sorgligt 

Fasthållandet vid saker och tillstånd, 
som nu en gång är vigda åt undergången 
måste ha sina gränser: livet självt utstakar 
dessa gränser för oss, och om vi överskri-
der dem, om vi alltför segt hänger fast vid 
det gamla, så råkar vi ju i konflikt med 
livet, som är starkare än vi ... Vi måste 
låta saken ha sin gång och foga oss." 

Sättaren Johannes berättar med vilken 
hänförelse han en gång läste Nietzsche, 
Kleist, Brentano, I-Ioffman, Mörike, Stif-
ter, Jean Paul, Arnim, Btichner, Eichen-
dorff, Heine ... envar av dem omedelbart 
urskiljbar från alla andra författare. Men 
han insåg att konsten är en uttjänt storhet: 
den store Pan är död. Han säger: 

"Även en sättare står i ordets tjänst. Jag 
kan idag bekänna: jag har i ledare, kröni-
kor, i riksdagsreferat, i domstolsakterna, i 
lokalnotiserna och i annonserna genom 
alla dessa år stillatigande rättat tusen och 
tiotusentals språkfel, vridit rätt och ställt 
på fötterna många tusen dåligt byggda 
satser. Å, vilken glädje detta beredde mig. 
Hur skönt det var när ur en överansträngd 
redaktörs hänkastade diktamen, ur en 
halvbildad riksdagstalares stympade citat, 
ur en reporters deformerade, paralytiska 
syntax efter några få magiska penndrag 
och ingrepp det kära språket åter blickade 
mot mig med oförstörda, sunda drag." 

Han beskriver också den upprörande 
behandlingen av ord vid delning på två 
rader, men hamnar slutligen i sitt egentli-
ga ärende, missbruket av ordet tragiskt: 

"Varenda störtad cyklist, varje vid ugn-
en bränt barn, varje körsbärsplockares fall 
från stegen betecknas med det vanhelgade 
ordet tragisk. Och den nye notischefen: 
varje överkörd höna blir för honom en 
välkommen anledning att missbruka detta 
heliga ord." 

Då förmedlade chefredaktören ett möte 
mellan Johannes och notischefen. Denne  

kände sig som redaktör inte förpliktad att 
ta emot råd av en sättare - han visade 
Johannes på dörren. En halvtimma senare 
föll Johannes död ned över sin maskin. 

Det blev notischefens uppgift att skriva 
några rader om veteranen. Han satte ru-
briken En trotjänares tragiska slut. Men 
så erinrade han sig den dödes stränga krav 
på ordet tragisk och skrev i stället rubri-
ken Beklagligt dödsfall, fann den tom, och 
tog sig samman och skrev slutgiltigt: En av 
det gamla gardet. 

När jag stötte på Hesses novell från 
1922 hade jag just slutat skolan. Johannes 
kunde likna svensklärarna med deras för-
legade idéer om hur en uppsats skulle 
skrivas. Men det var i slutet av 40-talet och 
lätt att läsa in något fascistoidt i chefre-
daktörens ord: vår bestämmelse, det nöd-
vändiga, det ödesmässiga, det åt under-
gång vigda, om att foga sig. 

Men jag gjorde honom orätt, för jag ser 
ju att våra demokratiska språkvårdare fyr-
tio år senare resonerar som han fast de 
undviker hans ord. 

Drömfärder kom på svenska 1948. Se-
dan dess hade jag inte läst boken och inte 
ägnat novellen Tragiskt en medveten tan-
ke. Andå mindes jag den plötsligt en mor-
gon - en man satt och väntade i mitt rum 
på tidningen: verkligheten härmade litte-
raturen. 

Han var från sätteriet. Han var brydd 
och ville prata. 

Har du sett den här? sa han och lade 
fram ett urklipp från dagens tidning. Det 
var språkrutan som skrivs av den utmärkt 
kompetente Staffan Hellberg. Den hand-
lade om stavning. Professorn ansåg att det 
lades ner för mycket energi på stavningen. 
Det mesta gick ju att förstå ändå. 

- Så att det arbete jag har ägnat mig åt i 
fyrtio år skulle ha varit meningslöst då! sa 
den nye Johannes. 

Asch, sa jag, ge inte upp så lätt. 
Språkvårdarna är ofta vetenskapsmän. De 
har oftast rätt. De har överblick. Deras 
studium har lärt dem att språket ändras 
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och tål det mesta. Deras råd präglas av 
denna insikt. De för krig mot dem som 
håller på reglerna. De är systematiker. De 
vet att regeln kommer efter bruket. De vill 
hellre har rätt i längden än i nuet. De är 
sällan sociologiskt orienterade och godtar 
inte de osäkras behov av stadga. 

Språket är för viktigt att överlåtas åt 
språkvårdarna. Det inser de själva. Stude-
ra inte bara vad de skriver utan också hur 
de skriver. De slår i ordlistan när de är 
osäkra om stavningen och i ordboken när 
de är osäkra om betydelsen och i gramma-
tiken när de tvekar om konstruktionen. 
Det faller dem inte in att själva följa sina 
råd fastän de anser dem vara goda nog åt 
oss. De håller på reglerna fastän de vet att 
många av dessa kommer att vara obsoleta 
om en generation. 

Sättaren gick till sitt. Att hans vaksam-
het behövs kan man se av följande repre-
sentativa exempel. Jag har hämtat me-
ningarna ur en stor morgontidning den 4 
november 1987 under en vanlig, ofullstän-
dig och inte särskilt systematisk läsning. 

1 År 1960 utlånades konstverket till Dom-
kapitlet och har alltsedan dess stått på 
deras gård. Känt och uppmärksammat 
av några få personer. 

Nästa år ligger det stora genombrottet på 
lut för 32-årige TV-, radio- och scenko-
mikern Jan Sigurd. Som förresten tycker 
att Kurt Olsson är det bästa och roligaste 
som svensk TV någonsin har presterat. 

1 skolan är hemmabarnen lugna och 
trygga. 1 motsats till många splittrade 
och otrygga dagisbarn. 

De båda dominanterna i branschen lade 
var sitt bud. Ola åkte runt, käkade mid-
dagar, bodde på hotell, diskuterade kon-
trakt och kände efter i största allmänhet. 

Den procedur som alltid föregår ett 
klubbyte av central betydelse.  

2 Legendaren, Lindomesonen, 32-årige 
TV-, radio- och scenkomikern, domi-
nanterna. 

3 Andra raka prestigefyllda nederlaget. 

Han lägger fram riktiga fakta. 

4 Mycken möda är nerlagt på miljö- och 
tidsbilder i båda serierna. 

Handel med värdepapper är förknippat 
med risker. 

Den rosa laxen låg läckert upplagt på fat. 

Sju av tio låtar är egna sånger och ingen 
enda av dessa känns svag. Möjligen då 
Bad Manners, som tyvärr inte känns lika 
fräsch som de två inlånade engelska sa-
kerna. 

1 den konstnärliga utbildningen - jo, 
även i Sverige - fästes vikt vid de blivande 
elevernas förutsättningar och färdigheter i 
den åtrådda konstarten. Elever vid 
Valands konsthögskola, Konstindustri-
skolan, Musikkonservatoriet och Teater-
och operahögskolan måste för att bli an-
tagna ha underkastat sig en mångårig trä-
ning vid förberedande skolor. 

Vid journalisthögskolorna fästes där-
emot ingen särskild vikt vid journalistäm-
nenas skrivförmåga: de kommer in på det 
samlade betyget - en svensk journalist 
känns ju inte igen på sin stil utan på sin 
byline*.  Varför då bråka om språket! 

Av bristen på språklig färdighet följer 
misstro mot språket som medium. Svenska 
tidningar är mycket riktigt texträdda. De 
uppmuntrar korta artiklar, korta stycken, 
korta meningar och korta ord. 

Att skriva korta meningar är emellertid 
också en konst. Eftersom journalistiken 
inte är en konst löser journalisten uppgif-
ten så gott det går. Listans grupp 1 visar 
det vanligaste greppet: man sätter helt en-
kelt punkt mitt i meningen i hopp om att 
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den därigenom skall bli två. Ingreppet 
görs på bekostnad av logik, intensitet, 
rytm och nyansering. 

1 det sista exemplet i grupp 1 har jour-
nalisten rentav givit meningsrumpan eget 
stycke. Det är inte fråga om en konstpaus 
utan om en rädsla att hopa rader under 
varandra. 

Journalisten beskriver människor ge-
nom klichéer, stående epitet som inte är 
inspirerade av Homeros (grupp 2). De ök-
namnslika beteckningarna anses ge fram-
ställningen dramatisk nerv och göra träf-
fande iakttagelser onödiga. 

Det är också svårt att i en dagstidning 
hitta en effektiv beskrivning av en vardag-
lig miljö. 1 morse besökte jag högvoltsav-
delningen på Sahlgrenska sjukhuset. Där 
bestrålar man patienter som har opererats 
för cancer. Väntsalen har som så ofta på 
sjukhus karaktären av evigt provisorium. 
Men torftigheten är där mer beklämman-
de än annars eftersom den drabbar männi-
skor som redan är skrämda av sin sjuk-
dom. 

Klockan var fem i åtta på morgonen 
men väntsalens väggklocka elva minuter 
över elva. På dess glas var fästad en gul 
lapp med upplysningen Trasig - ordet tex-
tat av en person som saknade begrepp om 
bokstävers balans och inbördes samspel. 
Skriftens fulhet underströk klockans 
åkomma och spred en air av misär och 
bristande omsorg över en redan olycklig 
församling. 

Men en tidning beskriver inte sådant. 
Den intervjuar befälhavande läkare eller 
sköterska och en och annan patient. Deras 
förklaringar, tillrättalägganden och upple-
velser ställs emellan det beskrivna och lä-
saren. 

Det är inte sant att fotografiet befriar  

journalisten från miljöbeskrivningen. De 
flesta tidningsfoton skulle tvärtom behöva 
utförlig analys. Fotografiet är inte ett av-
tryck av verkligheten - vi ser i mönster och 
bör lära oss att genomskåda dem. 

Hyllningskören skall evigt handla om 
Leonidas nederlag, skrev Hjalmar Gull-
berg. Men det prestigefyllda nederlaget 
(grupp 3) syftar inte på ett nytt Termopyle 
utan på en fotbollsklubb som just hade 
misslyckats i en värvning. Barocka 
sammanställningar av denna natur har inte 
med eftersträvad yppighet att göra utan 
med bristande ordkunskap. 

Det är också denna som får journalisten 
att tvivla på sitt ord. Substantiv förses med 
attribut och verb med adverbial eftersom 
det enkla ordet fordrar läsarens medver-
kan. Ordet fakta i nästa exempel förstärks 
följaktligen. 

Grupper 4 och 5 gitter jag inte kommen-
tera. De står där för att visa hur väl tid-
ningarna behöver sina Johannes mot det 
"som ödesmässigt fullbordas". 

Den pregnanta formuleringen bränner 
sig in genom den lust den väcker. Men det 
oprecisa tidningsspråket vänjer publiken 
av med att läsa både på och mellan rader-
na. Ett språk om ger intryck av tillfällighet 
och omedvetenhet lockar inte läsaren att 
anstränga sig. Tidningsprosan är den mest 
lästa av prosor - det är illa om just journa-
listerna skall lära svenskarna av med att 
bry sig om vad som står i skrift. 

Vi vet av folk som lever i förtryck hur 
mycket deras språk betyder för männi-
skornas självkänsla och hemliga samför-
stånd. 1 ytterlighetssituationer blir detta 
uppenbart, men det vore löjligt att tro att 
språket inte också under lyckliga tider är 
av vikt för folkets andliga hälsa. 

* byline vinjett el. liknande med skribentens namn 
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Eva 
Marling 	Nyhetsspråket i TV 

De språkliga villkoren skiftar för olika typer av massmedier. 

Den stora skillnaden finns naturligtvis mellan skrivet och talat 

språk. Men förutsättningarna för det talade språket blir också 

olika i radio och i TV. Här resonerar Eva Marling, TV2, om 

vilka krav som kan ställas på nyhetsspråket i televisionen. 

Jag arbetar som programredaktör på Rap-
port, ett jobb som påminner om en natt-
chefs eller nyhetschefs på en tidning. Jag 
skriver ännu mindre än de, bara tvåordiga 
löpsedelsrubriker och treradiga förklaring-
ar under. Men jag försöker i mån av tid att 
granska reportrarnas manus, innan de 
oåterkalleligen blir till speakertexter och 
därmed färdiga inslag som av tidsskäl näs-
tan aldrig hinner göras om. Jag förutsätts 
också granska programledarens texter. Al-
ternerande med mina två programredak-
törskolleger är jag alltså redigerare och 
korrekturläsare samtidigt med nyhets-
chefsjobbet, vilket är lika omöjligt som 
det låter. 

TV-reportern å sin sida har ett svårare 
arbete än sin skrivande kollega, på så vis 
att bilder, intervjufrågor och uttalanden 
sitter där de sitter. En aldrig så elegant 
speakertext kan inte ändra på den verklig-
het man har med sig hem i bandspelaren. 

Egentligen borde detta med textskrivan-
de och textgranskning få ta mycket längre 
tid och arbetskraft hos oss. Bilden är i och 
för sig den dominerande faktorn i vår 
verksamhet - men därav följer inte alls att 
texten blir mindre viktig, tvärtom. 

Bilden svarar hos oss för mycket som i 
vanlig prosa ska återfinnas i texten: adjek-
tiven, stämningsorden, upplevelseorden 
överhuvudtaget. Å ena sidan får texten 
inte skriva tittaren på näsan hur och vad 
den ska uppleva - å andra sidan räcker 
inte heller en text som bara är ett skelett, 
och nätt och jämnt bär upp berättelsen 
och bilderna. Att skriva en speakertext 
som smälts samman med bilderna så att en 
tredje konstart uppstår av de båda tillsam- 

mans, det är just en svår konst. 
1 USA är texterna också i de snabba 

nyhetsprogrammen ett jobb för både en 
och flera särskilda textförfattare, medan vi 
sitter och harvar själva, för övrigt helt 
utan utbildning för ändamålet. Men jag 
ska återkomma senare till problemet bild - 
text. 

Vårt, dvs. TV-nyheternas, ansvar för 
språket, som dagens tema är formulerat, 
består egentligen av en enda viktig sak: att 
vara tydlig. 

Alla våra tittare -. och nyheterna i TV är 
det ojämförligt största massmediet med 
drygt halva svenska folket som publik - 
har en obetingad rätt att förstå vad vi me-
nar. Kanske inte precis vartenda ord, kan-
ske inte precis hela inslagen, men tittaren 
måste få ett hum, en utsträckt hand så att 
den åtminstone kan välja: verkar det värt 
att anstränga sig att följa hela det här in-
slaget, eller är det läge för att gå och sätta 
på kaffet? 

Ni tycker det verkar självklart? Ack 
nej, inte alls - det är många och starka 
krafter som verkar emot tydlighet. 

Förbluffande ofta får man ett intryck av 
att journalister både i tidningar och TV 
tävlar med politiker i konsten att bara säga 
en del av vad man menar, eller rentav 
dölja vad man menar. 

Tidningsjournalisterna syndar förvisso 
värre. Men TV-journalisterna har större 
krav på sig att vara begripliga, och små 
synder hos oss märks därför mera. 

Vi journalister har förstås andra skäl än 
politikerna att låta språket dölja tanken - 
hoppas jag. 

Ibland har vi helt enkelt själva inte be- 
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gripit vad vi pratar om, utan låter det pas-
sera ut i etern utan att dessförinnan passe-
ra huvudet 

Ibland - ofta - vill vi få det att låta 
finare än det egentligen är, och då använ-
der vi oss av precis samma teknik som våra 
källor, politiker och andra: substantive-
ringar, förlängda ord, främmande ord, låt 
vara med översättningar, och andra knep 
som jag ska återkomma till. 

Ibland (hur ofta vill jag låta vara osagt) 
tror vi själva att det vi pratar om är myc-
ket finare och intressantare än det egentli-
gen är. Vi har fallit för någon källas förfö-
riska konster, en informatör eller reklam-
konsult eller statsrådsinformationssekrete-
rare eller åklagare. Inom en journalists 
själ kämpar ju, som ni vet, alltid två mak-
ter om herraväldet: längtan att göra en bra 
grej, och tvånget att kolla den ordentligt 
med risk att den spricker . . . Det här har 
en språklig sida också. Berättar man sto-
ryn för rakt, kanske den sjunker ihop som 
en dålig sufflé. 

Reportern har också en sak att tänka på 
som sådana som jag slipper. Han eller hon 
ska träffa källan igen och stå till svars. Ett 
rakt och enkelt språk i nyhetssammanhang 
betyder nästan alltid att man blir vulgär 
och brutal och, förhoppningsvis, som bar-
net i sagan om kejsarens nya kläder. Men 
det kan bli pinsamt när man s.a.s. träffar 
kejsaren dan efter. 

Vår plikt att vara tydliga har mera att 
göra med vår hållning till materialet och 
språket, och vårt sätt att använda språkets 
struktur, än med sådant som uttal av namn 
på främmande städer och användningen 
av konstiga ord. Därmed inte sagt att man 
ska använda främmande ord och fackut-
tryck i onödan. Kravet på tittarens upp-
märksamhet under en späckad nyhetshalv-
timme är enormt stort ändå, och varje 
konstighet sätter nya hjärnfilialer i rörelse 
som distraherar från huvudbudskapet. 
Men man behöver inte på ett krystat sätt 
väja för facktermer som verkligen behövs. 
Det finns en överdriven respekt, tror jag,  

för undersökningar ä la Nils Frick om ord-
förståelse, där orden är utbrutna ur sam-
manhanget och som också fort blir föråld-
rade. Nyhetsprogrammen är ju tillsam-
mans med andra massmedier ett slags på-
gående studiecirkel. Just nu är t.ex. 
miljöfrågorna toppaktuella, och då lär 
man sig konstigheter som freon och ozon 
och dioxin av bara farten. 

Men också när det gäller fackuttryck 
och förkortningar måste vi vara mycket 
respektlösa och verkligen syna dem i söm-
marna. Jag har ett gott öga till de ekono-
miska termerna, som tycks ha slagit rot för 
evigt trots DN:s lovvärda försök att åt-
minstone översätta dem till svenska. OTC 
t.ex. som låter spännande och mystiskt 
och säkert har allra minst med olja och 
offshore och sånt att göra. Det betyder ju 
Over The Counter, dvs. "över disk" på 
svenska, som bara låter som i mjölk-
affären. 

Åter till den viktiga strukturen. Ibland 
kan man bli förtvivlad över substantive-
ringssjukan, passivformerna, ökningar 
som minskar och minskningar som ökar, 
och man. 

Folk måtte tycka att det är något otäckt 
med verb, något vulgärt, något alldeles för 
handfast och påtagligt. En nationalpsyko-
log kanske behövs för att utreda detta. 
Eller är det den tyska grundstrukturen i 
vårt språk som strävar åt substantivhållet? 
1 vilket fall finns det inget sakligt skäl att 
göra substantiv av allting. Texten blir 
längre, reportern får med färre uppgifter, 
budskapet blir abstrakt för att inte säga 
snöpt. 

Med passivformerna är det något annat. 
De uträttar mycket nyttigt åt en försik-

tig reporter, som inte vill ta reda på eller i 
varje fall inte tala om VEM som har gjort 
något eller är ansvarig för något. Händel-
ser bara uppstår, och passivformen präglar 
hela satsen, så att tittaren lämnas i sticket 
inte bara angående vem som har gjort nå-
got, utan också vem som drabbas respekti- 
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ve gynnas, orsak och verkan och så vidare. 
Om reportern sedan kombinerar detta 
med formuleringar av typen "en minskad 
ökning av inflationstakten har lett till en 
dämpning av ränteutvecklingen" så tappar 
i varje fall jag tråden direkt. 

Och man, som får betyda en tre, fyra 
olika agerande i samma text, som leder till 
ytterst märkliga kongruenser, som egentli-
gen är en variant av passivformen 

Men inte nog med att den stackars stressa-
de TV-reportern hetsas av manusgran-
skande programredaktörer, sårade nyhets-
källor och oförstående tittare - han och 
hon måste ju också ta hänsyn till BILD-
EN. 

Det är underbart roligt att jobba med 
TV därför att vi har Bilden, det ger fantas-
tiska möjligheter att visa verkligheten, 
speglad i ett blodigt krig eller i ett svettigt 
statsministeransikte eller ett sorgset barn 
eller vad ni vill. Och jag tror att vi alla 
jobbar med TV just därför att vi finner 
denna möjlighet så stimulerande. 

MEN nio av tio TV-reportrar beklagar 
sig ändå ofta över bilden som ett besvär, 
en distraktion som bara hindrar tittaren 
från att lyssna på reporterns briljanta och 
välformulerade text. 

Egentligen borde ju TV-bilden vara ett 
stöd för reportern att konkretisera sin 
text, att precisera orsak och verkan, 
subjekt och objekt - också när vi inte har 
så tjusiga TV-bilder som jag nämnde nyss, 
utan bara en fabriksexteriör eller en skylt 
på en port. 

Men reportern måste underordna sig 
bildens egen syntax, annars får texten inte 
en chans hos tittaren. Bilden tar alltid 
över, transporteras fysiologiskt snabbare i 
hjärncellerna, registreras tydligare. Tänk 
på hur bra ni minns en bild och känner 
igen den, jämfört med t.ex. ett namn . 

Reportern måste alltså snällt formulera 
sig efter bildens krav: textens subjekt mås-
te vara detsamma som bildens subjekt. 

Har reportern väl tagit ordentligt avstamp 
där, kan den göra rätt många utvikningar 
från den snäva bildramen utan att tittarens 
uppmärksamhet splittras. En fattig afri-
kansk bonde kan, medan han hackar i sin 
torra jord, få uppleva förändringar i sitt 
land, förtryck av regering och polis, min-
nas hungersnöden i förfjol, ha begravt sina 
barn - alltmedan han hackar och hackar. 
Då kan bilden, även om den är torftig, bli 
en upplevelse i ställer för ett hinder. 

Och, som jag sa i början, texten får inte 
bli alltför enkel, även om dess struktur 
måste underordna sig. Den ska tillföra 
sina kvalitéer och behöver inte alls kapitu-
lera inför bilden. 

Men med detta blir det kanske bättre 
när den nya generationen äntligen har 
brutit sig in i TV, den som är född med 
snabba bilder och läser av dem mycket 
fortare och otåligare än vi. 

TV-reporterns ansvar är alltså, fortfa-
rande med huvudmålet i sikte att vara tyd-
lig och underlätta tittarens möjligheter att 
hänga med den laddade nyhetssändning-
en, att åtminstone låta text och bild verka 
åt samma håll. 

På senare tid har TV-tekniken utvecklats 
på ett sätt som ger enorma möjligheter, 
men också klara nackdelar. Det gäller den 
fiffiga paintboxen, den elektroniska färg-
lådan, som kan realisera en reporters allra 
knepigaste abstraktioner i rutan i form av 
staplar och diagram, lustifikationer och 
karikatyrer, bilderböcker och citat. 
(Ibland så långa citat att man anar en 
frustrerad tidningsreporter, som längtar 
tillbaka till tryckpressarna och nu ser sin 
chans att äntligen skriva en artikel igen, 
fast i rutan, eller åtminstone att visa sina 
kollegers artiklar i form av klippmontage.) 

Paintboxen är ett underbart hjälpmedel, 
men betyder tyvärr att vi ibland missar 
chansen att utveckla ett konkret språk. 
Dessutom innebär den för dem av oss som 
inte är tillräckligt pedagogiskt kunniga att 
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vi fuskar i grafik, i ett massmedium vars 
publik sällan har tillräcklig skolunderbygg-
nad för att begripa en vanlig kurva. 

Vad vi egentligen skulle önska oss - kan 
man utbilda sig till det? - är en tioårings 
oförvillade blick. Som den lilla flickan jag 
hörde fråga förre biskopen Ström: kan 
kvinnor bli biskopar? Visst, säger Ström 
entusiastiskt, det går jättebra. Men har du 
SETT nån kvinnlig biskop nån gång? 
frågar flickan då, och det har ju inte Ström 
i all sin radikala välvilja. 

Har du SETT det, HUR ser det ut, 
VAR händer det, HAR kejsaren verkli-
gen några kläder - och även om jag inte 
kan få upp kameran på rätt plats, kan mitt 
språk ändå konkretisera på samma sätt 
som kameran skulle ha gjort? 

Är journalistisk retorik vanligare i TV 
än i andra medier? Ja - när TV-nyheter är 
show, t.ex. vid de stora dramatiska direkt-
rapporterna. 

Typexemplet är reportrarnas behov den 
gången det begav sig på lasarettet i Hel-
singborg, 1973, när gamle kungen låg på 
sitt yttersta samtidigt som Norrmalms-
torgsdramat rullades upp i Stockholm. 
Från Norrmalmstorg finns säkert rader av 
exempel på retorik att hämta. Från Hel-
singborg minns jag särskilt ett: Jag står här 
på trappan till lasarettet i Helsingborg, sa 
reporter efter reporter. 

Det fanns ingen trappa, det fanns bara 
som naturligt är vid ett sjukhus akutintag 
en ramp. Men det måste vara en trappa, 
reportrarna behövde en trappa, de ville ha 
en trappa för att överhuvudtaget komma 
igång och berätta om kungen för sjuttio-
elfte gången. Alltså blev det en trappa, 
och den syntes i vilket fall inte i bild. 

Släktingar till retoriken, fattiga släkting-
ar, är förstås klyschorna av typ Den anfal-
lande armén har slagit en järnring, och de 
stående epiteten, t.ex. säkerhetsåtgärder 
som aldrig är annat än rigorösa, i varje fall 
före Bergling. Är de vanligare och värre i 

TV än på andra håll? Nja - å ena sidan 
inspirerar de oftast mycket klichéartade 
bilderna vi får från det internationella 
newsutbytet också till språkliga klyschor. 
Å andra sidan svarar ju bilderna för kly-
schorna, och vi behöver inte särskilt 
poängtera dem i språket. Det kan säkert 
vara mycket svårare att berätta t.ex. i ra-
dio om befolkningens i Beirut lidande år 
efter år efter år efter år med friska origi-
nella formuleringar, än att visa samma sak 
i bild med bara en lätt stödjande text. 

TV är som sagt vårt största massmedium 
med en daglig upplaga på drygt halva be-
folkningen, fyra miljoner människor, och 
höga förtroendesiffror. TV-nyheterna 
uppfattas säkert oftare än vi själva vill 
höra talas om som myndigheternas för-
längda arm, med ett officiellt ansvar för 
att säga sanna och korrekta saker och 
ibland t.o.m. att uttala dem som myndig-
heterna: vissa TV-reportrar säger faktiskt 
"u-båtsjäkten" och anser att det är riktigt 
att göra så eftersom försvaret (varför?) 
har knäsatt detta norrländska uttal. 

Den här tendensen är så stark att man 
nästan skulle önska mera fel i TV-nyheter-
na, en mera rörlig och rörig hållning och 
mera skepsis hos tittarna. Det låter kanske 
konstigt att detta skulle vara ett mål att 
uppsåtligt sträva emot - men den under-
förstådda uppfattningen av Riksnorm och 
Rikslikare är en stor fara för en levande 
journalistik. Den gamla huvudregeln pub-
lish and be damned motverkas alltför ofta 
av en försiktig instinkt: vi väntar, vi kollar 
lite till, vi ser vad Ekot gör . 

TV-nyheter över hela världen är mycket 
försiktiga, sällan i frontlinjen, sällan före 
andra medier vad gäller nya bevaknings-
områden och undersökande journalistik, 
enormt påpassade av både makthavare/ 
källor och tittare och därför försiktiga. 
Mönstret är sig faktiskt förbluffande likt 
från land till land oberoende av hur TV-
sändningarna är organiserade. 
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Vi uppfattas också som språklig Riks-
norm. Jag lärde mig en hårdhänt läxa när 
jag var programledare vad gäller pluralän-
delsen -or, som jag uttalade på stockholm-
ska: blommer, flicker, kyrker. Tittarna 
ringde som tokiga. Flera av dem sa: du 
som håller på kvinnorna, du ska väl inte 
säga kvinner och flicker. Det tog skruv 
förstås. 

Men vi måste slåss också mot den språk-
liga Riksnormförväntan, blanda flera dia-
lekter, anställa invandrare som har ett bra 
och spänstigt språk med främmande ac-
cent, variera oss mera stilistiskt. 

Samtidigt märker jag ju på mig själv att 
jag med åren håller på att utvecklas till 
språkpurist. Men jag försöker tysta ner 
denna gryende purist och hålla fast vid 
min ungdoms regel: huvudsaken är att bli 
förstådd. Språket är en organism som för-
ändras - häng med i förändringen. Svensk-
lärarna må tjata om prepositionerna. Vi 
har svårare och viktigare saker att syssla 
med i strukturen. 

Till sist en ganska färsk episod som ock- 

så har med vårt ansvar för språket att 
göra, vårt ansvar för att det blir rätt an-
vänt och utnyttjat: Det gällde numera av-
gångne JO-Nilsson, han som åkte till Por-
tugal, ni minns. Aktuellt intervjuar ho-
nom, långt efter det att det har blivit känt 
att han gjorde resan tillsammans med en 
annan person: 

Aktuellt: Åkte du själv till Portugal? 
Nilsson med ett leende i mungipan: Ja, jag 
åkte själv. Aktuellt jätteförvånat: Åkte du 
verkligen själv? Nilsson igen: Ja, alldeles 
själv. Aktuelltreportern (tänker hörbart): 
Herregud, karin ljuger mig rakt opp i an-
siktet fortfarande - men det kan jag ju inte 
säga, bäst att gå vidare till nästa fråga 

Språket utvecklas förvisso, och det är 
inte nyhetsreportrarnas på TV uppgift att 
streta emot och vara språkpurister. Vi 
måste hänga med och lyssna av föränd-
ringarna. "Själv" betyder ju numera ofta 
"ensam, på egen hand" - men det är bäst 
att vi håller reda på en något äldre genera-
tions sätt att uttrycka sig också, så att vi 
inte låter lura oss så här lätt. 

Menings ut byte 

Sture Allén 	"Matematisk kärnbetydelse" i Svensk ordbok? 

Kristina Svartholm har gjort vad som en-
ligt ingressen är en noggrann granskning 
av Svensk ordbok (Språkvård 4/1987, s. 3-
12). Anmälningen kunde ge anledning till 
ett längre samtal, men jag skall här bara 
kommentera en sak. 

För att orientera sig i uppläggningen av 
ordboken kan man läsa inledningen. Det 
ställer inga stora krav men får göras med 
viss eftertanke. Härvidlag fallerar Kristina 
Svartholm på ett sätt som gör, att den bild 
hon ger av väsentliga drag i ordboken blir 
alldeles felaktig. 

Det uppges i artikeln, att vi arbetar med 
något som kallas ordens "matematiska 
kärnbetydelse" (s. 7 och s. 9). Detta är 
osant i vårt fall, och jag känner inte till att 
något sådant över huvud taget har före-
kommit i språkvetenskapen. Förklaringen 
till misstaget är helt enkelt slarvig läsning. 

På s. XIX i inledningen står det: "1 
lexem 1 av verbet tangera finner vi exem-
pel på såväl utvidgning som överföring 
från den matematiska kärnbetydelsen. 
Den utvidgade betydelsen anges som 'lätt 
vidröra, snudda vid', den överförda som 
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'gränsa till, ha något gemensamt med'." 
Hela artikeln tangera avtrycks som exem-
pel i samma spalt i inledningen, och man 
kan se att det första lexemet gäller den 
matematiska betydelsen 'träffa (kurva) i 
en punkt utan att skära (kurvan)'. Det 
anges också att fackområdet är matema-
tik, och det hänvisas till tangent 1. 

Att en kärnbetydelse hos ett ord är av 
matematisk natur innebär självfallet inte, 
att ett generellt begrepp "matematisk  

kärnbetydelse" skulle förekomma. Vad 
innebörden kunde tänkas vara vet väl Kri-
stina Svartholm lika litet som vii arbetsla-
get, men det låter som något som ligger 
mycket långt från vår semantiska analys. 

Den som har ett vidare intresse för sak-
frågorna ber jag få hänvisa till Sölve Oh-
landers insiktsfulla diskussion i Moderna 
språk (1987:3, s. 193-208) och i vissa avse-
enden till min artikel i Svenska Dagbladet 
den 26 maj 1987. 

Svar 

Kristina Svanholm 

Visst har jag missuppfattat ordet "mate-
matisk" i sammanhanget! Jag är glad över 
att ha fått detta påpekat för mig - om inte 
annat så för att det utgör ett mycket gott 
skolexempel på hur viktig kontexten är för 
hur vi tolkar ords betydelser och vad det 
är för slags innebörder vi lägger in i dem. 
Anledningen till min missuppfattning står 
nämligen att finna i det stycke som föregår 
resonemanget kring den "matematiska 
kärnbetydelsen". Där beskrivs förhållan-
det mellan kärnbetydelsen och utvidgning 
av denna med hjälp av ett annat exempel-
ord, toxin, på följande sätt: 

"Det är uppenbart att den mängd gifter 
som täcks av huvuddefinitionen är en del-
mängd av de mängder som täcks av de 
båda övriga definitionerna." 

Det var alltså ordet delmängd som jag  

utgick från vid den fortsatta läsningen. De 
associationer som detta ord gav mig förde 
mig helt enkelt vilse då jag strax därpå 
skulle ta itu med att tolka frasen "mate-
matisk kärnbetydelse". 

1 min artikel försökte jag bl.a. belysa 
den svåra uppgift ordboksredaktionen har 
haft. Jag försökte också belysa några av 
ordboksanvändarens svårigheter. Min 
missuppfattning av ordet "matematisk" 
får belysa ännu ett slags svårighet, som 
hör samman med språket i funktion: 
språkanvändaren måste ibland styrsla sina 
invanda ordförståelsestrategier extra 
noga. 

Ordet "matematisk" skall alltså utgå ur 
min recension. Det räcker gott med ordet 
"kärnbetydelse" på de två ställen där jag 
använder frasen i fråga. 
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Sten 
Ewerth 	Vad uttrycks med genitiv? 

Genitiv betecknar ägaren (Falkenland: Ung svenska 1, Läro-
bok för årskurs 7, 1982). 

genitiv, som bildas med tillägg av -s och uttrycker ägaren 
(Jönsson och Kraft: Svensk grammatik, 1973). 
Sådana påståenden i skoigrammatikerna om genitivens funk- 
tion diskuteras här av lektor Sten Ewerth. 

Det har länge förvånat mig att man i 
många läroböcker för grundskolan och 
gymnasieskolan nöjt sig med att definiera 
genitiv på ovanstående sätt. Den som 
börjar lära sig grammatik - och funderar 
över det som står - måste bli irriterad eller 
förvirrad när hon sedan möter Göteborgs 
kommun, Nyköpings gästabud, Rosornas 
krig, kvällens match i Lausanne osv. - 
Vadå ägaren? 

Hittills har jag nöjt mig med att säga 
mig att sådana genitiver är relativt få. Den 
vanligaste användningen skulle ändå vara 
den possessiva. Det vore alltså ingen idé 
att reta sig på vissa läroböckers förenklade 
framställning. Men så gick jag igenom ett 
SvD och en Expressen en vanlig vardag i 
somras och markerade alla genitivuttryck, 
och då framtonade en annorlunda bild. 

En svårighet vid undersökningen var att 
gruppera genitiverna efter klara kriterier. 
Arten eller graden av tillhörighet skiftade 
kraftigt: Malms ögon, Höglunds medarbe-
tare, Folkpartiets styrelse, SvD:s ledare och 
Gasrörelsens ekonomi. 

Det syntes nödvändigt att dela upp de pos-
sessiva genitiverna i undergrupper. Jag 
nöjde mig emellertid med två: en renodlat 
possessiv (Maims ögon) och en mer eller 
mindre metaforiskt possessiv (Folkpartiets 
styrelse, Gasrörelsens ekonomi). 

Två frågor som jag ville ha besvarade 
med denna lilla undersökning var alltså: 

1. Hur stor andel av alla genitiver i ett så 
skiftande material som en dagstidning 
erbjuder är av renodlat possessiv art. 

Hur stor andel av genitiverna i samma 
material är av possessiv art i vidsträckt 
bemärkelse? 

Personligen tycker jag att bägge sorter 
sammantaget borde utgöra 70-80 procent 
av alla genitiver för att den gängse defini-
tionen Genitiv betecknar ägaren ska kunna 
försvaras! 

Under arbetets gång noterade jag att 
fall som 1979 års folkbokföringskommitté 
och fem timmars flygning inte var 
ovanliga, dvs. genitiver som markerade 
tid, särskilt tidpunkt, men även tidsut-
sträckning. Framför allt noterade jag den 
höga frekvensen av vad man skulle kunna 
kalla lokativ genitiv. Det vill säga att man 
kan omskriva genitiven till en preposi-
tionsfras, som visar var någonstans en per-
son, företeelse ed. är lokaliserad. Ett ex-
empel är landets campingplatser. 

Till de två frågorna om andelarna mer 
eller mindre utpräglat possessiv genitiv fo-
gade sig alltså följande: 

Hur vanlig är tidsgenitiv (sommarens 
satsning)? 
Hur vanlig är lokativ genitiv (landets 
campingplatser)? 

Det var inte nödvändigt för mina syften att 
noggrant kategorisera övriga genitiver, 
utan de fick bilda en heterogen restgrupp. 
1 den återfinns subjektiv genitiv (Nihl-
gårds bemötande) och objektiv genitiv 
(Njutningarnas bruk). Vidare finns fall 
som till sjöss, de livs levande, ett slags upp-
rymdhet m.fl. Jag fäste mig bl.a. vid att 
där finns inte så få fall av vad Thorell i sin 
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stora grammatik kallar explikativ genitiv. 
Han exemplifierar med Avhållsamhetens 
dygd och Stockholms kommun. 

Nedanstående uppställning bör ge en 
viss uppfattning om fördelningen av olika 
typer och kanske även besvara ovanståen-
de fyra frågor. 

Genitiverna i all text (utom bilagorna) i 
SvD och Expressen onsdagen den 17 juni 
1987: 

Renodlat possessiv 372 	21,4 % 
genitiv (Maims 
ögon, Maries för- 
måga) 
Metaforiskt posses- 525 	30,2 % 
siv genitiv (Folkpar- 
tiets styrelse, Hag- 
lunds pinne, inga 
Thorssons grannar, 
Hj. Söderbergs 
"Förvillelser") 
Lokativ genitiv 330 	19,0 % 
(landets camping- 
platser, Hyltebruks 
manskör) 
Tidsgenitiv (som- 199 	11,5 % 
marens satsning, 80- 
talets andlighet) 
Övriga genitiver 310 	17,9 % 
(Göteborgs kom- 
mun, ett slags upp- 
rymdhet, Nihlgårds 
bemötande, de livs 
levande, till sjöss) 

Summa 1 736 	100,0 % 

Av tabellen framgår inte likheter och skill-
nader mellan tidningarna. SvD innehöll 
ungefär dubbelt så mycket text som Ex-
pressen och därmed också fler genitivut-
tryck. Fördelningen av olika typer av geni-
tiver avvek dock inte mycket. SvD hade 28 

procent metaforiska genitiver mot Expres-
sens 34 procent, medan andelen tidsgeni-
tiver utgjorde 12,9 procent i SvD och 8,8 
procent i Expressen. Anmärkningsvärt - 
och viktigt för mitt syfte - är att andelen 
renodlat possessiva genitiver var nästan 
densamma: 22 respektive 20,4 procent! 

För att återgå till det samlade resultatet 
vill jag först nämna att jag fann det över-
raskande att lokativa genitiver och tidsge-
nitiver (landets campingplatser resp. som-
marens satsning) var så vanliga. En intres-
sant grupp utgörs alltså av de lokativa 
genitiverna, som kan ytterligare exemplifi-
eras med centerstämmans tyngsta röst och 
Sveriges bäste aktiespekulant. De utgör 
inte mindre än en femtedel av hela materi-
alet - lika mycket som de renodlat posses-
siva! 

Om man lägger ihop de lokativa geniti-
verna med tidsgenitiverna, får man en så 
stor grupp (ca 30 procent av hela materi-
alet) att det blir lockande att se genitivens 
betydelse och funktion på ett delvis nytt 
sätt. Likaväl som för att ange ägare an-
vänds genitiv för att ange tid och rum - 
attributivt i stället för adverbiellt. 

Att possessiv genitiv, renodlad och me-
taforisk, utgör ungefär hälften av hela 
samlingen kan uppfattas på olika sätt. Om 
man ser det som litet eller mycket beror 
naturligtvis på ens förväntningar. Det är 
en värderingsfråga. 

Slutsatsen av undersökningen, att ren-
odlat possessiv genitiv utgör blott en fem-
tedel av ett så stort och skiftande material, 
är däremot tankeväckande. Elementar-
böckers kortfattade genitiv betecknar äga-
ren får mot den bakgrunden anses som 
otillfredsställande, ja kanske rent av som 
missvisande. Så fort vi lämnar skolbokens 
skyddade verkstad med flickans hund mö-
ter vi för det mesta andra genitiver! 
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Debatt 	Här är ett inlägg i diskussionen om styckemarkering av Siv 
Strömquist, högskolelektor i nordiska språk med lång er-
farenhet av undervisning i skriftlig framställning på olika 
nivåer. 

Siv 
Ström quist 	Om styckemarkering 

1 den diskussion om skrivregler på olika 
nivåer som aktualiserats av den nu pågå-
ende omarbetningen av Språknämndens 
Skrivregler, har frågan om styckemarke-
ring - om stycketecknets utformning - sin 
givna plats. Det är viktigt att denna dis-
kussion förs, eftersom tidigare upplagor av 
Skrivregler inte alls berört styckeindelning 
- och inte heller andra företeelser på text-
nivå, för den delen. 

Vad styckeindelningen, eller markering-
en av nytt stycke, beträffar, kan avsakna-
den av explicit angivna regler bero på att 
vi traditionellt haft ett enda tecken för nytt 
stycke - indrag - och att styckemarke-
ringskonventionen förefallit så självklar 
att inga ord behövt spillas på den detaljen. 
Men det kan naturligtvis också - och detta 
är kanske den troligaste förklaringen - 
bero på en allmän obenägenhet att disku-
tera skrivandet på nivåer ovanför mening-
ens i den hierarki av nivåer som vi arbetar 
med i språkbeskrivningen. Språkvetare 
och språkvårdare har inte förrän ganska 
nyligen börjat intressera sig för texten som 
språklig enhet. 

När 011e Josephson i artikeln "Småstyc-
ken och storstycken" (Språkvård 3/1987) 
diskuterar företeelsen hybridstycken - 
dvs, stycke som markerats enbart genom 
att sista raden inte fyllts ut - kan det ses 
som ett tecken på det nyvaknade intresset 
för våra uttrycksmöjligheter på textnivå. 

Josephson efterlyser möjligheter att 
markera olika styckenivåer i texter. Han 
anser att vi skulle vara betjänta av att 
införa en ny enhet mellan mening och 
stycke och att denna enhet skulle kunna  

utgöras av hybridstycket. Eftersom han i 
sitt resonemang utgår från den beskrivning 
av hybridstyckemarkering som jag gör i 
min avhandling (Styckevis och helt, 
1987:22), där jag samtidigt tar avstånd 
från markeringssättet som sådant, vill jag 
här ta tillfället i akt att förtydliga mig på 
några punkter. 

Det är framför allt så att mitt fördöman-
de av hybridstycken inte riktar sig mot 
korta stycken som sådana utan mot sättet 
att grafiskt markera dessa stycken. Det 
handlar inte om ett val mellan storstycken 
och småstycken. Det är markören som är 
mindre lämplig. 

Styckemarkören - textuellt 
skiljetecken 
Styckeindelningen av en text har en kom-
munikativ funktion. Den innebär en möj-
lighet för skribenten att på stilistiska eller 
pragmatiska grunder organisera sin text. 
Med styckeindelningen visar skribenten 
läsaren hur han vill att hans text skall läsas 
och uppfattas. Ett medvetet bruk av styc-
ketecken gör också texten överskådlig, för 
öga - och tanke. 

Styckemarkeringarna i en text fungerar 
som skiljetecken på textnivå i motsats till 
övriga skiljetecken som alla delar språk-
flödet på lägre nivåer. Precis som skriben-
ten vägleder och underlättar för sin läsare 
genom att markera till exempel ordgrän-
ser, frasers omfattning och meningsslut, 
markerar han också större innehållsliga 
enheter. Han markerar nytt stycke. 

Stycketecknen fungerar således på sam-
ma sätt som övriga skiljetecken, det vill 
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säga som viktiga komponenter i textbild-
ningsprocessen. De bidrar till att föra fram 
textens, budskapets, avsedda innebörd. 
Det är därför viktigt att det tecken som 
används är tydligt - och entydigt. 

Skriftspråkets grafiska konventioner ka-
raktäriseras av att vi i språkbruksgemen-
skapen kommit överens om hur de skall se 
ut och vad de skall betyda: en punkt ser ut 
som en punkt och innebär en avgränsning, 
ett frågetecken utformas som ? och indike-
rar en fråga och så vidare. För stycketeck-
net gäller att vi är överens om att det 
avgränsat innehållsliga enheter på text-
nivå, men också att vii maskin- och hand-
skrift på senare tid fått två olika grafiska 
utformningar av detta tecken - indraget 
och blankraden. Det senare tecknet möter 
vi i den systematiska maskinskrivningen. 
Det rekommenderas som enda tecken i 
skrifterna från Standardiseringskommis-
sionen i Sverige. Se till exempel Skriva på 

kontor (SJS handbok 126,1983). 
Att vi har två modeller för styckemarke-

ring att välja mellan är i sig förvånansvärt 
och speglar enligt mitt förmenande just 
detta att vi inte har ägnat lika stort intresse 
åt skrivregler på textnivå som på andra 
nivåer, där konventionen följaktligen 
vuxit sig mycket starkare. Ingen skulle väl 
komma på idén att föreslå att vi skulle 
byta ut punkt som avgränsningssignal mel-
lan vanliga påståenden mot till exempel 
eller A? 

Språkkänslan, eller konventionen, har 
inte varit lika starkt befäst beträffande 
stycketecknet; det nya sättet att markera 
nytt stycke accepterades sålunda ganska 
lätt av många skribenter. Och det är i 
detta förhållande, förekomsten av två oli-
ka stycketecken, som jag ser upphovet till 
hybridstyckemarkeringen. 

Det som är nytt är i mångas ögon samti-
digt bra. Det står i motsats till gamla, 
förlegade traditioner. Blankradssystemet 
anammades följaktligen snabbt på många 
områden av många skribenter. Så små-
ningom upptäcktes nackdelarna. Slöseri  

med papper (ett skäl till att press och bok-
förlag hållit fast vid indraget!) och stora 
tomrum som äventyrar läsbarheten - se 
där effekter som framför allt drabbar den 
som tycker om att skriva korta stycken. 
Och så var vägen öppen för hybridstycke-
markeringen; det vill säga från indragssys-
temet väljer man att inte hoppa över en 
rad, och från blankradssystemet väljer 
man att börja nytt stycke utan indrag. 

Hybridstyckemarkering - 
olämplig av flera skäl 
Hybridstycken - ett uttryck som alltså inte 
skall uppfattas som liktydigt med småstyc-
ken - är olämpliga av flera skäl. Språk-
vårds redaktion anför det viktigaste i sitt 
svar till 011e Josephson: De är inte tydliga 
nog. De tecken vi använder i vår skrift-
språkliga kommunikation måste för det 
första vara konventionella, det vill säga vi 
bör vara överens om vad de betyder. För 
det andra måste de vara entydiga och kla-
ra. Hybridstyckemarkeringen uppfyller 
inte dessa krav. 

En text som indelas med hybridmarke-
ringar blir rörig och svårläst. Det är inte 
bara i tryckta texter som styckeindelning-
en blir otydlig. Även i handskrivna eller 
maskinskrivna texter kan det vara svårt att 
avgöra om det är frågan om ojämn höger-
marginal eller en medveten hybridstycke-
markering. 

Min erfarenhet är dessutom att mindre 
erfarna skribenter har svårt att handskas 
med styckemarkeringen över huvud taget 
och att bruk av hybridstyckemarkering le-
der dem in i ännu större svårigheter. Vid 
minsta ouppmärksamhet löper den ovane 
skribenten risk att markeringen av nytt 
stycke blir helt eller i det närmaste osyn-
lig. Detta gäller naturligtvis i stor utsträck-
ning våra skolelever. 

Josephsons iakttagelse att hybridstycke-
markering ofta förekommer tillsammans 
med blankrad stämmer. Men min erfaren-
het är att blankrad helt enkelt ofta an- 
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vänds när hybridmarkeringen skulle bli 
osynlig, det vill säga när stycket skulle 
komma att sluta på så sätt att texten fyller 
ut hela raden. Detta skulle innebära att vi 
i texter med hybridstyckemarkering har 
två olika tecken för samma sak - inte ett 
för småstycken och ett för storstycken. 

Att detta antagande har fog för sig be-
kräftas av studenter som säger - och de 
som säger så är många - att de i skolan har 
fått lära sig att det går bra att använda 
hybridmarkering, bara de ser till att göra 
blankrad i de fall styckemarkeringen av 
ovan nämnda skäl löper risk att bli osyn-
lig. Detta skulle innebära att många texter 
med hybridstyckemarkering har en slump-
mässig fördelning av två olika typer av 
spatium - blankrad respektive tomt rad-
slut. Att detta kan ha en negativ inverkan 
på läsbarheten säger sig självt. 

Jag vill än en gång betona vikten av att 
det tecken som används för nytt stycke är 
tydligt - och entydigt. Jag skall här inte 
mer ingående diskutera problemet med 
våra två parallellt förekommande stycke-
tecken, bara i förbigående nämna att det 
tidsbesparingsskäl som låg bakom införan-
det av blankrad som styckemarkering i 
dag inte är särskilt aktuellt längre. Med 
indent-knappar på skrivmaskinen och med 
ordbehandlingsprogrammer's rika möjlig-
heter, kan vii dag göra indrag lika lätt och 
snabbt som blankrad. 

Det är möjligt att vi inom vissa textdo-
mäner, till exempel författnings- och ut-
redningsspråkets, även i fortsättningen är 
betjänta av blankraden som styckemar-
kör. Nämligen om vi i dessa texter fäster 
större vikt vid en pedagogisk och lätt över-
skådlig indelning av texten än vid sam-
manhang och flyt i den. 

Även när tydlighetskravet prioriteras 
kan emellertid indragsmarkeringen vara 
att föredra. Blankradssystemet medför 
nämligen i vissa lägen en risk för osynlig 
markering. Och detta kan drabba även 
drivna skribenter. Om ett stycke avslutas 
längst ned och längst ut till höger på en  

sida, och det nya grafstycket börjar högst 
upp och längst ut på vänster (fullt regelen-
ligt) på nästa sida, så har läsaren ingen 
möjlighet att avgöra om skribenten avsett 
nytt stycke eller ej. Detta medför inga 
allvarligare konsekvenser eftersom läs-
ningen nog ändå kommer att bromsas upp 
så som avsetts - tack vare sidbytet. Värre 
är om en blankradsmarkerad text skall 
tryckas och det är sättaren som missar 
styckemarkeringen. 1 den tryckta texten - 
den må vara indrags- eller blankradsmar-
kerad - går då skribentens avgränsnings-
signal förlorad. 

Obegränsade variationsmöjlig-
heter som det är? 
Med styckeindelningen, med själva utfor-
mandet av det enskilda stycket, förhåller 
det sig på samma sätt som med menings-
byggnaden. Den innehållsliga enheten 
stycke kan liksom den innehållsliga enhe-
ten mening utformas på många olika sätt. 

Med hjälp av skiljetecken och bindeord 
av olika slag byggs meningar upp. Valmöj-
ligheterna är många. Stycken byggs också 
upp på varierande sätt, låt vara att skilje-
tecknen på textnivå inte är så många. Val-
friheten förefaller trots detta i själva ver-
ket vara ännu större för styckeutformning 
än för meningskonstruktion. Ett stycke 
kan se ut praktiskt taget hur som helst. 
Det kan bestå av ett ord, men det kan 
också spänna över flera boksidor. Det kan 
inledas av en kärnmening men det kan lika 
väl avslutas av en sådan. - Genom att 
utnyttja skillnader i styckelängd och styc-
kestruktur, kan vi variera vår styckeindel-
ning på många sätt. 

Denna variation förs fram i den skrivna 
texten med hjälp av stycketecknet. För 
skribenten i allmänhet är indrag som styc-
ketecken oftast att föredra. Vill man se-
dan som 011e Josephson ha möjligheter att 
markera olika styckenivåer i texten är, 
som Språkvårds redaktion föreslår, en 
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kombination av indrag och blankrad att 
rekommendera. Småstycken markeras då 
med indrag, storstycke med blankrad. För 
ännu större delar i texten, avsnitt, kan 
blankrad (eller dubbel blankrad) använ-
das. 1 vissa texttyper kompletteras detta 
tomrum med mellanrubriker, i andra vore 
det kanske på sin plats att återinföra en 
del grafiska markörer som * * * eller - - -. 

1 detta sammanhang kan påpekas att det 
i dags- och veckopress - där det gäller att 
hålla tillbaka alla utrymmeskrävande lös-
ningar - laboreras med markering av 
storstycken eller avsnitt genom att det in-
ledande ordet i ett storstycke får börja 
med versal/er/ i fetstil eller genom att styc-
ket i fråga inleds med en grafisk markör, 
till exempel L. 

Med den här genomgången vill jag visa 
att vi faktiskt redan har mängder med 
möjligheter att markera variation i text-
byggnaden på styckenivå. Det är alltså 
onödigt - och dessutom olämpligt - att 
införa en markering av "hybridtyp". 

För den som vill göra tydliga avbrott på 
styckenivå är kanske en påminnelse på sin 
plats om den emfas som kan ligga i ett 
mycket kort stycke. 

Som svensklärare och skrivhandledare 
ser jag ett värde i Språknämndens arbete 
med att ge oss enhetliga - och funktionella 
- regler. Det är ytterst betydelsefullt för  

den ovane skribenten om han får tillgång 
till explicita regler, regler som i sig tillåter 
variation och bästa möjliga uttrycksmöj-
ligheter. Jag håller fullständigt med 011e 
Josephson om att kravet på klarhet och 
uttrycksfullhet är viktigast, och att normer 
för normernas skull är av ondo. Enligt 
mitt sätt att se på styckeindelningens funk-
tion i den skriftspråkliga kommunika-
tionen skulle en regel som förespråkade 
indrag för småstycken och - för den som 
så önskar - blankrad för storstycken leda 
till både klarhet och obegränsade uttrycks-
möjligheter, förutsatt ett maximalt utnytt-
jande av styckelängdsvariation och vari-
erande styckeutformning. En sådan regel 
skulle därmed vara den mest ändamålsen-
liga. 

Redaktionens kommentar: 

Den grafiska utformningen av texter dis-
kuteras allt oftare - och av allt fler. Ett 
skäl är att ett ökande antal skribenter 
själva förfärdigar den skriftliga slutpro-
dukten utan professionellt bistånd av sek-
reterare eller grafiker. Detta har rimligen 
att göra med elektronikutvecklingen på se-
nare år: skrivmaskiner med suddfunktion 
och minne, ordbehandlare, persondatorer 
etc. har blivit vardagliga arbetsredskap för 
allt fler. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
språknämnden eller till tidskriften. 

Dubbla orsaksuttryck 
1 Språkvård 3/1987 stod att läsa meningen 
Någon förklaring till varför orden behand-
lats olika borde ha funnits i inledningen. 
Min språkkänsla säger att det borde ha 
stått Någon förklaring till att orden be-
handlats olika . . . Har jag alldeles fel? 

Janne Sundin, Sundsvall 

Verbet förklara har två grundbetydelser, 
dels 'utreda orsaken till', dels 'tillkänna-
ge'. När verbet i den första betydelsen har 
en sats som objekt, inleds denna ofta med 
varför, tex. han förklarade varför båten 
hade gått på grund. När verbet har den 
andra betydelsen inleds objektssatsen med 
att, t.ex. han förklarade att båten hade gått 
på grund. 

Substantivet förklaring kan också ha 
motsvarande två betydelser, dels 'utred-
ning av orsakerna', dels 'tillkännagivan-
de'. 1 det första fallet konstrueras förkla-

ring gärna med prepositionen till, t.ex. 
hans förklaring till att båten gått på grund. 
1 det andra fallet konstrueras förklaring 
utan preposition: hans förklaring att båten 
gått på grund. 

1 den citerade meningen har således 
konstruktionen med varför följt med från 
verbet till substantivet. 

Att man säger förklara varför något har 
skett kan ju verka egendomligt, eftersom 
både förklara 'ange orsaken' och varför 
'av vilket skäl' har en delbetydelse 'orsak', 
'skäl'. Men förklara och förklaring kan 
som sagt ha flera betydelser och med hjälp 
av varför kan anges vilken som avses. 

1 svenskan har vi hittills inte velat godta 
andra liknande uttryck med överflödig (re- 

dundant) orsaksangivelse, såsom på grund 
av åldersskäl etc. 

1 engelskan förekommer rätt ofta en 
konstruktion, som liknar den som frågan 
gäller, nämligen the reason why. Den är 
emellertid inte fullt accepterad i engelskan 
heller, just därför att betydelsen 'orsak' 
uttrycks två gånger. 1 American Heritage 
Dictionary of the English Language anges 
att meningen The reason why he opposed 
the nomination is not clear avvisades av 
65 % av ordbokens bedömarpanel. Man 
föredrog i stället Why he opposed the no-
mination is not clear eller His reason for 
opposing the nomination is not clear. 

Men åter till svenskan. På senare tid har 
vi kunna märka att motsvarande dubbel-
konstruktioner tycks bli vanligare. Följan-
de exempel är alla hämtade ur Press 76, 
Språkdatas samlingar av tidningsspråk: 

undersöka orsaken till varför man flyt-
tar inom eller från kommunen. 

se till orsakerna varför ungdomarna 
missbrukar mellanöl. 
Orsaken varför Huysman aldrig ville ge ut 
denna bok 

anser inte att det finns tillräckliga skäl 
varför läkarna skulle få parkeringstillstånd. 

finns två skäl varför världen förändras. 
Ett skäl till att vi tror att detta är ett 

relativt nytt bruk är att det inte kommen-
teras av Wellander och inte berörs i 
Svensk handordbok. 

Visserligen vimlar språket av redundan-
ta uttryck men vi vill ändå avråda 
omsorgsfulla skribenter från att använda 
uttryck som orsaken (till) varför och skäl 
varför, eftersom sådana uttryck skorrar i 
öronen på den språkkänsliga. 

Margareta Westman 

32 


