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Bertil Molde 70 år 
Detta nummer av tidskriften tillägnas Bertil Molde som den 16 
september 1989 fyller 70 år. Han startade tidskriften 1965 och var 
dess redaktör i tjugo och ett halvt år, fram till och med nr 2/1985. 

Det var knappast någon utom Bertil Molde som trodde att tid-
skriften skulle överleva mer än kanske något år. Men han lyckades; 
intresset för språket och språkfrågor är stort och läsekretsen ökar, så 
tidskriften kommer här med sitt 99:e nummer sedan starten. 

Detta nummer har helt och hållet skrivits av oss anställda vid 
Språknämndens sekretariat. Här behandlas värderingar av olika 
språkbruk, behovet av språkvård i medicinens språk och än en gång 
frågan om datumskrivning. Flera artiklar handlar om ord. En gäller 
hur bildliga uttryck kan förlora sin ursprungliga betydelse, en annan 
en ny betydelseutveckling hos ordet grön och en tredje den eviga 
frågan om hur många ord som finns i svenskan. 

En insändare har vi också fått plats med, men däremot har fråge-
spalten måst utgå. 

För att hylla tidskriftens grundare och förste redaktör innehåller 
numret också en utförlig bibliografi över Bertil Moldes skriftliga 
produktion från 1940 till juli 1989. 

Vi gratulerar honom varmt och hoppas att alla läsare ska kunna 
hitta något korn i detta det tjockaste numret i tidskriftens historia. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 
allmänt intresse. 

Varning för ordtjuveri 
Nya, välljudande och till sin bildning na-
turliga ord för ännu obenämnda begrepp 
måste välkomnas - detta sagt ä propos 
listan över nyord i 1/1989. Ord med trevli-
ga konnotationer är ju förpliktande. För 
att kallas husnalle bör man rimligen inte 
bara ha ockuperat/nallat huset utan också 
vara godsint och hjälpsam som en tam 
björn. Gräddhylla är också det ett attrak-
tivt ord på en attraktiv sak. Men synvidga 

då? Jag kan till nöds tänka mig att använ-
da detta ord som verb, särskilt i presens-
particip, analogt med hörselfrämjandet: 
"Mötet med en ny miljö kan vara starkt 
synvidgande." Men substantivet synvidga 

plur. -or = 'vidgat synsätt' finner jag totalt 
misslyckat, alldeles oavsett det hotande 
grannskapet till synvilla. Lika förhatlig för 
tunga som för öra är den vidriga glosan 
investerarrelation. Men ett extra minus 
borde man väl sedan sätta för varje försök 
att tränga ut en vedertagen betydelse hos 
ett ord och ersätta den med en helt annan. 
Det är vad som skett med fyrtiotalist. 

1 långa tider har kritiker och historie-
skrivare lagt ett decennienät över litteratu-
rens utveckling. Det är en vana mot vilken 
det visserligen har rests många välmotive-
rade invändningar. En ny, just nu kännbar 
olägenhet är att det litterära 80-talet kan 
syfta både på Strindbergs decennium och 
på Stig Larssons eller Jörgen Gassilewskis. 
Men språkbruket har alltså nu en bortåt  

sekellång hävd, och i en rad fall har de 
kronologiska angivelserna vunnit en klart 
kvalificerad innebörd. Hur tiotalisternas 
prosa ser ut är de litterärt intresserade 
överens om liksom om den speciella ka-
raktären på fyrtiotalisternas poesi. 

Det var därför ett oförsynt intrång då 
det för några år sedan spelades ut beteck-
niiigen fyrtiotalist på en person som inga-
lunda verkade (litterärt eller ej) på 40-
talet men som var född under detta årtion-
de. Den vid lanseringstiden ungefär 40-
åriga generationen placerades i motsats-
ställning till de samtida 20-25-åringarna = 
sextiotalisterna, vilkas avancemangsmöj-
ligheter ansågs blockerade av deras privi-
legierade, 20 år äldre medmänniskor. Jag 
erinrar mig ett jättelikt TV-evenemang, 
där den skicklige Jan Bergquist slingrande 
mellan bänkraderna hetsade generationer-
na mot varandra. De äldre var samt och 
synnerligen "fyrtiotalister" (jag lägger 
ingalunda ansvaret för detta språkbruk 
just på JB). 

1 Språkvård inregistreras nu den nya be-
tydelsen med förbindlig neutralitet. För 
allt i världen: ingen pekpinne här, inget 
"rätt" eller "fel"! Dock är det ju den här 
gången ingen fryntlig ordnalle som har va-
rit i farten utan en hänsynslös ordtjuv. 
Skulle det inte vara en medgiven akt av 
språkvård att avråda från att begagna ett 
redan etablerat ord i en helt ny betydelse? 

S. Björk, Lund 
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Margareta 	Åsikter om svenskt språkbruk 
Westman 

Här diskuteras hur olika användningar av språket kan bli 
värderade med avseende på rätt och fel, fint och fult, bra och 
dåligt. 

Språket fungerar bland annat som ett so-
cialt system. Därför ingår i en sann språk-
lig kompetens värdeorientering i flera di-
mensioner. 

Vi är emellertid inte alltid klara över 
våra åsikter om språket. Det finns också 
flera typer av åsikter. Vi har dels sådana 
som vi uttrycker, dels sådana som vi bara 
hyser och bland dem både medvetna och 
omedvetna. Det kan nog till och med vara 
så att man har uppfattningar som man inte 
ens misstänker sig ha. Vidare finns det 
vissa konventionaliserade uttryck för åsik-
ter om språk. 

Här ska jag inskränka mig till att dels 
försöka beskriva de dimensioner som våra 
språkvärderingar rör sig i, dels visa hur 
språkbruk i olika kombinationer av dessa 
kan bedömas. Till slut ska också värdespe-
let kommenteras. 

Jag vill till att börja med påstå att våra 
språkvärderingar rör sig i följande tre di-
mensioner: 

dimensionen rätt - fel 
dimensionen fint - fult 
dimensionen bra -. dåligt. 
En rimlig fråga är hur dessa dimensio-

ner förhåller sig till varann och vad de står 
för egentligen. Ty det hör till saken att när 
vi uttrycker åsikter om språk, blandar vi 
gärna ihop både begrepp och benämning-
ar. Därför bör det förklaras vad som avses 
med dessa tre dimensioner. 

1 fortsättningen tänker jag hålla mig till 
värderingarna för svenskans del, även om 
mycket kunde gälla också för andra språk. 
Men eftersom förhållandena mellan språk 
och nation och stat varierar och graden av 
etablering - med eller utan skriftspråk - 
också varierar mellan sedan länge fullstän-
digt oomtvistad och synnerligen prekär, så  

kan man inte beskriva situationen för oli-
ka språk i de här avseendena på samma 
sätt. 

RÄTT och FEL 
Det mest basala kravet på värdering för 
att man ska kunna sägas kunna ett språk, 
är att man ska ha en uppfattning om vad 
som är rätt och vad som är fel. Den di-
mensionen har den mest generella räck-
vidden. 

1 grunden har vi någon sorts uppfattning 
som skulle kunna beskrivas gå ut på att 
vad som inte är rätt eller inte är svenska, 
det är fel. Språkkänslan eller det internali-
serade språkkunnandet brukar säga ifrån 
när något är fel, låter underligt eller till 
och med obegripligt. När något är rätt 
tiger språkkänslan still; vi tar också för 
självklart att det mesta som svensktalande 
säger eller skriver är svenska. Nu är den 
här språkkänslan inte skarp i alla kontu-
rer, man vet inte alltid absolut vad man 
tycker. 

Även om jag vill hävda att basuppfatt-
ningen om vad som finns och vad som inte 
finns i svenskan är mycket allmän, så rå-
der det naturligtvis ingen exakt överens-
stämmelse mellan alla deltagarna i gemen-
skapen, men den som förefinns är tillräck-
ligt stor. Och det är just denna av många 
delade språkkänsla som konstituerar en 
svensk språkgemenskap till skillnad från 
andra. 

Min uppfattning om rätt och fel skiljer 
sig något från den som Ulf Teleman säger 
sig ha i uppsatsen "Felanalys". Han ger 
där (1983:82) tre definitioner av begreppet 
språkfel: 
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Fel är brott mot det offentliga språkets 
normsystem. 

Fel är oändamålsenligt språkbruk. 
Fel är språkliga brott mot religiösa el-

ler moraliska normer. 

Vidare säger han: "Fel bör i språkveten-
skaplig diskussion ha innebörd (1)" 
(1983:83). Så långt håller jag med men har 
svårt att instämma i vidareutvecklingen: 
"Ett uttryck är fel om det bryter mot nor-
merna för vad som får skrivas hur". 

Visserligen diskuterar Teleman pro-
blemen med att dra gränsen mellan rätt 
och fel och bra och dåligt, men jag menar 
att felbegrepp (1) i hans tolkning blir allt-
för vidsträckt, det går in i andra värdesys-
tem än detta basalt språkliga. Något kun-
de kanske ändå vinnas genom att värde-
systemen hålls isär. Dock gäller Telemans 
diskussion i första hand uppsatsrättning i 
skolan, alltså normer i standardspråket. 

Skillnaden mellan rätt/fel och bra/dåligt 
diskuterar Erik Noreen 1941 i en kom-
mentar till faderns, Adolf Noreens, verk 
"Om språkriktighet", som kom ut mer än 
femtio år tidigare: ". . . företar Noreen 
[så!] det lilla greppet, att han ersätter 'rik-
tig' och 'oriktig' med 'bättre' och 'sämre'. 
Det är också en viktig fråga vad som är 
bättre och sämre svenska, men det är 
strängt taget en annan fråga" (1941:55). 
Erik Noreen klandrar också Erik Wellan-
der, som var elev till Adolf Noreen, för 
bristen på distinktion mellan "riktig" och 
"bättre", "oriktig" och "sämre" i verket 
Riktig svenska. Dock menar Erik Noreen 
att Wellander tar sig på den punkten i sitt 
arbetes senare delar och säger ifrån tydli-
gare (1941:57). 

Jag vill alltså hävda att vi har en rent 
språklig uppfattning om vad som är rätt 
och fel. Den märks också när folk med 
annat modersmål lär sig ett språk på na-
turlig väg. Det är väl också på den nivån 
som rena lingvister ofta arbetar. 

Även om rätt och fel bestäms på det här 
sättet finns det många problem kvar. Ett  

gäller tidsfaktorn. 1 "Historien och språk-
historien" ger Teleman en översikt över 
förnyelsemekanismer i språket (1985:71-
74), det handlar då om hur språkliga drag 
kommer in i språket. En annan fråga gäl-
ler när det som var rätt upphör att vara 
rätt. Ett par exempel kan illustrera proble-
met. 

Satserna jag såg du respektive jag såg 
han kan tyckas likvärdiga ur den här as-
pekten. Men det är de inte. Den första är 
omöjlig, förekommer inte vanemässigt i 
någon form av svenska, såvitt jag vet, och 
den anser jag därför vara fel. Den andra 
däremot förekommer på många håll i lan-
det i vardagligt samtalsspråk och ingår 
alltså i svenskan. Att talspråket härvid 
kanske visar rester av det äldre bruk, då 
han var ackusativform och honom enbart 
dativform, är inte vad som ensamt avgör 
rätt eller fel; att bruket är gammalt kan 
dock ha haft betydelse för utbredningen. 
Satsen jag såg han är således rätt i bemär-
kelsen att den ingår i nutida svenskt språk. 

Vårt förhållande till telefonen är onekli-
gen en smula kluvet. Hörde jag sålunda 
häromdagen min just då stressade rums-
granne skrika ut sin nöd ... (kås. DN 2/7 
1986, sign. Claes). Sådan här omvänd ord-
följd i påstående huvudsats var mycket 
vanlig i medeltidssvenska men brukar inte 
anges som alls förekommande i nutida 
svenska. Exemplet är dock inte unikt, och 
ordföljden känns rätt även för modern 
språkkänsla. Detta är alltså rätt. 

Åt inte hönskött utan det verkligen 
genomstekt är! Denna konstruktion låter 
fel i nutida prosa. Visserligen förekommer 
i vardagsspråk att man säger utan i stället 
för utan att, men ordföljden tillhör inte det 
nutida språkbruket, och kombinationen 
låter som en dålig översättning. Man kan 
dock jämföra satsen med den berömda 
formuleringen i § 16 i Regeringsformen 
1809: Konungen bör... ingen fördärva... 
utan han lagligen förvunnen och dömd är. 
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Mitt begrepp rätt/fel är alltså inte så enkelt 
fast jag har försökt snävra in det. Det är 
viktigt att slå fast att ingen av oss svenskta-
lande kan gå i god för allt som är rätt. 
Dessutom vidgas vårt begrepp om rätt allt-
eftersom vi hör och möter fler former av 
svenska, nya ord, för oss tidigare obekan-
ta dialekter och fackspråk. Men vi är säkra 
på väldigt mycket. Huvudfunktionen hos 
begreppet är att definiera vår levande 
svenska mot allt annat. 

FINT och FULT 
Den andra dimensionen, fint och fult, är 
inte lika generell som den första, utan den 
gäller inom den svenska språkgemenska-
pen, som alltså definieras av rätt och fel. 

Det jag avser med fint och fult är de 
inom den svenska gemenskapen utbredda 
föreställningarna att vissa drag i den 
språkliga praxisen i svenskan är finare än 
andra. Naturligtvis kan det finnas vari-
erande nyanser från grupp till grupp men 
det finns en gemensam grunduppfattning 
om hur folk i allmänhet tycker. Den är 
direkt avhängig av den sociala strukturen i 
vårt samhälle och verkar oavsett om man 
gillar den eller inte. 

Dimensionen fint/fult är naturligtvis inte 
lika enkelt tudelad som rätt/fel rent idé-
mässigt är, utan här gäller en mer glidande 
skala, och mycket språkbruk är förmod-
ligen ganska neutralt, varken fint eller 
fult. Trots att denna värderingsdimension 
är så uppenbart verksam finns det, såvitt 
jag vet, ingen samlad beskrivning av den. 
En som dock har gjort ett försök är Adolf 
Noreen i Vårt språk. Han talar där om vad 
han kallar stilarterna och räknar upp dessa 
(1903:28-30; citatet är något förkortat och 
återges med modern stavning): 

A. HÖGRE STIL: det offentliga um-
gängets språk, läs- och föredragsspråk, 
mer eller mindre litterärt, dvs, av- 

hängigt av det skrivna språket, och där-
för ålderdomligt. Två grader: 

Oratorisk stil vid högtidligt föredrag, 
av t.ex. kyrkligt eller tragediskt inne-
håll. 

Normalstil vid vanligt, mindre an-
språksfullt föredrag t.ex. vid de flesta 
offentliga diskussioner, föreläsningar 
och skådespel. Hit hör i det stora hela 
tidningsstilen, kanslistilen och det ve-
tenskapliga språkbruket. 

B. MELLANSTIL: det bildade privata 
umgängets språk, bildat samtalsspråk. 
Även här finns två grader: 

Vdrdad mellanstil: finare samtals-
språk, t.ex. i den s.k. societetens kon-
versation. Hit hör väsentligen brevsti-
len, åtminstone den mera intima. 

Familjär mellanstil: enkelt och 
otvunget samtalsspråk, t.ex. vid okonst-
lat umgänge inom familjekretsen. 

C. LÄGRE STIL: det mindre bildade 
privata umgängets språk, fordringslöst 
eller rent av obildat samtalsspråk. Två 
grader: 

Vardaglig stil: medvetet, men oav-
siktligt, mindre bildat språk . . . som 
även av den som själv begagnar sig av 
detsamma, erkänns vara mindre fint. 
Sin förnämsta användning har naturligt-
vis denna stil inom - och borde ha det 
även i tal till - de ifråga om bildnings-
grad lägre (dock icke lägst) stående lag-
ren av riksspråkstalande individer. 

Vulgär eller simpel stil: omedvetet el-
ler medvetet, men i det senare fallet 
avsiktligt, obildat språk. Här ges många 
nyanser: det "burschikosa" språket, 
"rått" språk, pöbelspråk, gatspråk, bus-
språk mm. Hit hör också ett flertal s.k. 
jargonger, t.ex. studentslangen och sjå-
arespråket. 

Så ger Noreen en rad konkreta exempel 
på språkliga skillnader mellan dessa nivå-
er. Jag har valt ut några som illustration. 
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(Observera att stavningen även här är moderniserad!) 

HOGRE STIL MELLANSTIL LAGRE STIL 

Oratorisk Normalstil Vårdad Familjär Vardaglig Vulgär/simpel 

haver han har han ha(r) han ha (h)an ha an tatt et ha n tatt 
tagit det tagit det tagi(t) de(t) tage de (taji/teje) e(t) 

de äro ej/icke = de ä(r) inte di ä inte = di/dom ä 
(i)nte 

1 stoden Ni stodo ni stod ni sto(d) ni stog = 

jag sade jag sa(de) ja(g) sa ja sa henne ja sa na = 
henne henne henne 

även/också 	även/också mej också 
	

mej också/ 	mej me(d) 	mej me 
mig, mig ock mig 	 me(d) 

Noreen framhåller att han med detta vill 
ge ett ungefärligt totalintryck av sin upp-
fattning i denna "vanskliga fråga, som ju 
om någon är en 'smakfråga' i ordets allra 
egentligaste betydelse" (1903:30). Han 
understryker också att språkbruket i de 
lägre stilarna varierar mellan olika lands-
ändar, där riksspråket blir mer eller mind-
re dialektalt färgat. 

1 sin bok "Fult språk" diskuterar Lars-
Gunnar Andersson olika typer av fulheter. 
Han tar upp dialekter, slang, svordomar 
och tabuord. Han talar om "formellt" och 
"informellt" språk och "formella" och 
"informella" situationer. På svenska vore 
det kanske bättre att tala om olika grader 
av privat och offentligt. Andersson tar upp 
fulheter på olika språkliga nivåer också: i 
uttal, former, ordval, fraser och syntax. 
Han visar på skillnader mellan nivåerna: 
många ljud är ju fula, men inte många 
böjningsformer, t. ex. (1985:35-46). Kan-
ske kunde man räkna pluraländelsen -sar 
som ful, med exempel som jumpersar och 
babysar (jfr bebis - bebisar, som inte är 
lika fult). Ord kan naturligtvis vara fula, 
särskilt om de är fula beteckningar på nå-
got i sig fult. 

Lars-Gunnar Andersson gör också den 
viktiga iakttagelsen att "steget i vårt  

språkmedvetande från rätt till fint och från 
fel till fult är inte långt" (1985:46) apropå 
grammatiska fulheter som Jag såg han, 
hade kunnat sprungit fortare och Man mås-
te värma upp innan matchen. Han tycks 
liksom jag uppfatta dessa och liknande 
drag som fulheter snarare än som fel. 

BRA och DÅLIGT 
Den tredje dimensionen bra/dåligt gäller 
en mer speciell bedömning, en bedömning 
i den specifika situation ett visst språkbruk 
tillämpas i. Men det är inte bara situation-
en utan väl så mycket deltagarnas status i 
förhållande till varandra och till situation-
en som spelar in. En tredje faktor som 
påverkar utfallet är naturligtvis bedöma-
rens roll i förhållande till deltagarna och 
till situationen. Detta sista tror jag har rätt 
stor betydelse t.ex. för folks åsikter om 
språk i radio och teve. När man själv inte 
är med, utan är hänvisad till att bara titta 
eller lyssna,så fäster man sig vid (läs: stöts 
ofta av) många fler drag i talarnas språk-
bruk än man skulle göra i ett ömsesidigt 
utbyte. 

Med dessa tre dimensioner kan följande 
kombinationer upprättas: 
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Generell 	Generell 	Situationell 
språknorm social 	värdering 

värdering 

RÄTF FINT BRA/DÅLIGT 
RÄTI1T FULT BRA/DÅLIGT 
FEL FINT BRA/DÅLIGT 
FEL FULT BRA/DÅLIGT 

Jag ämnar diskutera kombinationerna och 
de värderingar och uttryckta åsikter som 
hör samman med dem. Jag börjar nerifrån 
med kombinationen 

FEL och FULT - BRA eller 
DÅLIGT? 
Som en kombination av fel, fult och dåligt 
skulle kunna anses fördömanden av andra 
dialekter än ens egen, med drag som man 
inte känner till från standardspråket och 
inte heller från sin egen talart. Här är som 
exempel ett utdrag ur en insändare i 
Ystads Allehanda, 25 april 1987: 

Stoppa denna misshandel av vårt språk 
Man kan egentligen undra hur länge 
"ståckhålmarna" i tv och radio skall få 
lov att misshandla svenska språket.---
(uttalsexempel) Utöver dessa uttalsmys-
tifikationer använder "ståckhålmarna" 
fel pluralisändelser, till exempel flasker 
och flicker i stället för flaskor och flic-
kor, samt fel adjektivböjningar som den 
tjusiga ynglingen i stället för den tjusige 
ynglingen. - - - Sign. "Vårda svenska 
språket" 

Insändaren visar en ganska grundläggande 
åsikt och dömer rättframt: det som låter 
fel och är fult, det är dåligt. Detta är 
naturligtvis en mycket vanlig reaktion. På 
motsvarande vis kan också t.ex. vissa nya 
svengelska uttryck, i synnerhet sådana 
som används bland ungdomar, uppfattas. 

Å andra sidan förekommer ibland att 
slående språkliga krumbukter anses som 
bra. 1 en liten blänkare häromåret i Ex-
pressen, tyvärr förkommen, hånades 

"språkvårdarna" för att de inte fattar hur 
oerhört kreativ ungdomens språkkänsla 
kan vara, och som exempel angavs 4-ever 
klottrat på en vägg. Nästan rörd minns jag 
då hur vi som barn lekte med att skriva 
t.ex. Min lilla r-8 är 7-k etc. En reklamslo-
gan som Gottare nytt år! på stora affischer 
kan utgöra ytterligare ett exempel på hur 
felaktigt och fult språk åtminstone av nå-
gon (reklammakaren) har bedömts som 
bra. 

Ett typiskt fall som väl alla uppfattar 
som fel och fult men där värderingen bra 
eller dåligt säkerligen går isär är följande 
replik ur seriehäftet "Socker-Conny" (Pi-
rinen 1986): 

- Skiljsmässa, degradering, residenset 
igenmurat, med mera. . . jag skulle vara 
zonkad och ha mellankolik 

om jag inte hade min sköna har-
skramla! Mors i parkhuvudet, 
tönt! 

En omvärdering företar Adolf Noreen, 
när han kommenterar folketymologier 
(1888:27, citatet är återgivet med den ny-
stavning Noreen praktiserade i tidigare 
verk): "Dylika bildningar som fordom 
voro - och väl kannsje ännu på de flästa 
håll äro - ytterst föraktade, såsom de där 
framför andra 'språkfel' äro hiskliga och 
ovärdiga en värkligt 'bildad' människa 

Mot denna allmänna åsikt hävdar 
Noreen att folketymologier är förträffliga 
när de leder till nya uttryck som är lättare 
att minnas och uppfatta än ursprungsut-
trycken. 

FEL och FINT - BRA eller 
DÅLIGT? 
Som fel men fint bedöms nog en del riktigt 
gammaldags språk, också kanske en del 
utländska lån på skilda nivåer. Många an-
såg t.ex. att satserna 

Tomten äro ... en ljusets herre. 
Tomten voro här. 
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i en Ikea-annons i november 1985, var så 
felaktiga att de blev dåliga (komiska), me-
dan andra kanske tyckte att uttrycken fun-
gerade väl för att frammana en köplysten 
nostalgi. 

Ett intressant exempel är reaktioner på 
ordet byggnation. Om det ordet har 
språkprofessorerna Bertil Molde och Elias 
Wessén båda uttalat sig i skarpa ordalag. 
Molde skrev i sin språkspalt i Svenska 
Dagbladet i maj 1987 att det är "språkligt 
sett en bastard"; "ett språkligt missfoster 
som borde utrotas". Wessén yttrade vid 
ett möte på Tekniska nomenklaturcentra-
len 1965: ". . . tycks det vara svårt att utro-
ta det för vår språkkänsla motbjudande 
ordet byggnation" (Språkvård 1/1966, s. 
12). Wessén anger ordets första kända 
förekomst vara i Frödings "Räggler å pa-
schaser", 1895, och menar att det kan ha 
varit en språkvidrig nybildning i komiskt 
syfte. - Att ordet numera används så myc-
ket beror enligt Molde "säkerligen på 
mångas fallenhet för långa abstrakta ord i 
stället för de enkla, konkreta". Detta ord 
har för övrigt faktiskt väckt så starka anti-
patier att en man på Svensk byggtjänst har 
inrättat något han kallar Ordbanditklub-
ben för att håna dem som använder det - 
eller tar med det i någon ordbok! 

Att hänföra ordet till fel men fint kan 
naturligtvis diskuteras, men Moldes reso-
nemang tyder på att han menar att folk 
använder detta felaktiga ord därför att de 
tycker det låter fint. 

Tidigare kunde många franska uttryck i 
svenska visserligen uppfattas som fel mot 
svenskan, men de var fina. Nuförtiden 
möter man rätt ofta reaktioner på engels-
ka lån liknande den hos den mångårige 
utrikeskorrespondenten Sven Åhman i 
uppsatsen "Återseende med svenska språ-
ket" (1976). Han tar där upp ord som 
(flygturen hade blivit) cancellerad, val-

nötslook, hinta och säger vidare: "1 sitt 
ohöljda språkliga barbari är tvättomaten 
ett rent översättningslån från amerikan-
skans lika hiskliga 'laundromat"  

(1976:81). Att det skulle finnas något 
"fint" hos sådana uttryck framgår av Åh-
mans bedömning av vilka krafter som är 
pådrivande, nämligen lättja och snobberi 
(1976:80). Och just snobberi anges av 
många som en stark grund för avståndsta-
gande, t.ex. Adolf Noreen (1888:22): 
"Alltså är t.e. ett stundom förekommande 
snåbbigt uttal prefera's sämre än det vul-
gärare preferangs, notabene i svensk 
munn, talande för svenska öron ..... Och 

kvasidanskt uttal Khöbenhaun, när ordet 
används av svenskar till svenskar kallar 
han för "ett klandervärt snåbberi". 

En annan värdering i liknande fall ut-
trycker Lars Melin i en artikel i Språkvård 
3/1987. Han försvarar bruket av engelska 
ord: 

det avgörande är ordens emotiva 
laddning. Trainee och controller låter 
modernt management. 

Och han utvecklar tanken: 
Svenskan är hemvävt provinsialistisk re-
lativt engelskan som är mer world wide. 
Svenskan är tråkigt fantasilös medan 
engelskan är catchy. Svenskan är lite 
gammeldags medan engelskan är hot 
stuff eller on line. 

Det kan naturligtvis diskuteras om något 
av exemplen ovan innehåller några språk-
fel, men reaktionerna tyder på att man ser 
dem så. 

Rakt motsatt den föregående är nästa 
kombination: 

RÄTT och FULT - BRA eller 
DÅLIGT? 
1 all diskussion om huruvida det som är 
rätt men fult är bra eller dåligt kan man 
skönja tre steg eller hållningar. 

Den enklaste, mest basala åsikten är 
att vad som är fult, dvs, folkligt, det är 
också dåligt och kallas ofta för språkfel. Så 
utpräglat folkligt behöver ett språkbruk nu 
inte vara för att bedömas på detta vis. 
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1 en artikel i Dagens Nyheter (5/8 1987) 
angrep journalisten Ulf Nyberg redak-
tionen för Svensk Ordbok för att man där 
tagit in fulheter som en slags frukt, straxt, 
tje-uttal för kex och ordet slutplädering 
bland annat. 1 en typisk tidningsinsändare 
(DN 12/10 1987) undertecknad med ett 
namn och funktionen "språkvårdare" sä-
ger en annan klagande man: 

"Vårat centra", sa studierektorn vid en 
Stockholmsskola inför ett par hundra 
elever och föräldrar. 

Hur ska barnen kunna lära sig tala 
korrekt när lärare talar så illa? "Vårt 
centrum" heter det i singularis och 
"våra centra" i pluralis. 

Marianne Alopaeus, den finlandssvenska 
författaren, talar om hur kränkt hon 
känner sig av duandet, t.ex. inom sjukvår- 
den. Och detta leder henne vidare: 

Språkförvandlingen, bruk av svordomar 
och värdeladdade ord skapar också kon-
taktlöshet mellan vårdare och sjuka 
språket har förändrats och blivit så torf-
tigt. (1984:131) 

Bara ett exempel till. Efter att ett nummer 
av tidskriften Språkvård kom ut våren 
1987 blev jag uppringd av byggforsknings-
rådet Bengt Malmsten, som talade om att 
en skribent i en artikel hade växlat mellan 
ska och skall. Det borde redaktörn ha rät-
tat till. "Men jag talar tydligen nu med 
damen som tycks vara så obildad att hon 
själv skriver ska." Saken påtalade han se-
dermera i en artikel i Byggnadstidningen, 
nr 19/1987. 

Också språkvetare av facket uttalar sig 
ibland om uttryck i den här kategorin. 
Adolf Noreen (1888:25) diskuterar en del 
folkliga böjningsformer såsom rang till 
ringa och rös till rysa. Dem anser han vara 
bra "emedan de äro regelbundna analogi-
bildningar". Däremot tycker han att det 
av C. J. L. Almqvist och andra framförda 
klöpp till klippa är "alldeles förkastligt". 
Noreen avvisar den bildningen och där- 

med också röck till rycka och tröck till 
trycka, därför att de inte skulle höra hem-
ma i systemet eftersom parallella bildning-
ar med kort vokal saknas. 

Att jag här har fört Noreens bedömning 
av dessa provinsialismer till kategorin rätt 
men fult, beror på att Noreen måste ha 
känt till deras ställning i folkspråk. Den 
ovan refererade Ystadsinsändaren där-
emot uttrycker uppfattningen att vissa för-
kastliga ordformer bara beror på slarv hos 
talarna. 

Det är en vanlig hållning, detta, att be-
döma fullt begriplig men folklig svenska 
som dålig. Ett resonemang om "språkets 
utarmning" med analys och försvar av 
mycket som brukar bedömas som fult och 
torftigt ges av Lars-Gunnar Andersson i 
"Fult språk". 

Därmed kommer vi över till nästa håll-
ning, där det folkliga språket värderas som 
bra, åtminstone om det används av män. 
För den företeelsen har myntats begreppet 
"förtäckt" eller "omvänd prestige" (Trud-
gul 1974:96). Ett språk som associeras 
med karlaktighet, styrka och tuffhet vär-
deras alltså i vissa situationer högt. Det är 
inte heller ovanligt att svordomar försva-
ras "när de används på rätt plats". 

En värdering som inte så ofta uttrycks 
(numera?) har Adolf Noreen när han sä-
ger att vardaglig stil är det språkbruk som 
används inte bara bland mindre bildade 
utan också hos högt "bildade" (Noreens 
citattecken) då de talar till sitt tjänstefolk 
eller andra mindre bildade, och så bör 
man göra (1903:29). 

Det tredje steget är när folkliga fraser och 
liknande utdöms därför att de används i 
fel mun eller vid fel tillfälle. Sven Åhman 
talar om "tillkämpad folklighet" och ger 
som exempel en radioreporter som sade 
att någon skulle rådgöra med dom sina. 
Ett annat exempel Åhman ger är ordet 
greppa, använt av Ingvar Carlsson i riks-
dagsdebatter (Åhman 1976:76). 
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1 en artikel uttrycker Oscar Hedlund en 
liknande bedömning: 

Det häringa folkliga ... Faran är att 
spekulera i folklighet: att bräka på mål. 
Svensktopperiet har ett bondskt plast-
språk alltför ofta. (DN 3/2 1974) 

Det är intressant att jämföra Noreens bud 
om enkelt tal till enkelt folk med denna 
reaktion inför något som uppfattas som 
snobberi neråt. 

Även den franske kultursociologen 
Pierre Bourdieu talar om vad som i svensk 
översättning kallas nedlåtenhetsstrategier 
(1984:46). Ett exempel är när en fransk-
språkig tidning skriver om en borgmästare 
i Béarn som talade till publiken på béar-
nais, lokalspråket, med anledning av att 
man hyllade en Béarn-poet: "Denna artig-
het gjorde de församlade mycket rörda." - 
En sådan strategi kan alltså betraktas som 
en stor artighet eller som ett snobberi i 
folklighet eller som ett sätt att samla 
poäng på alla håll: man markerar hur 
verkligt fin man är genom att uppträda 
folkligt när tillfället närmast skulle ha 
krävt mer officiöst uppträdande. 

RÄTT och FINT - BRA eller 
DÅLIGT? 
Naturligtvis bedöms det mesta som är rätt 
och fint också som bra, men det gäller inte 
alltid. Det finns flera kategorier av be-
dömningar. En typisk attityd tar sikte på 
de fina uttrycken. Jag citerar ur ett brev 
till Språknämnden från Anna-Karin i 
Hässleholm: 

Jag har länge undrat vad som har hänt 
med det svenska språket. Alla ord som 
uttrycker en känsla, ord som har färg 
och som går rakt på sak har försvunnit. 1 
stället försöker man mildra alla ord, ing-
enting får längre kallas vid sitt rätta 
namn och man använder utländska ord i 
onödan, t.ex.: 

istället för säger man 
tjock, fet kraftig 
krympling, halt, handikappad (som 
lytt kan betyda vad 

som helst), ha 
funktionshinder 

ha det svårt, lida, 
ha tråkigt, ha ont ha det jobbigt 
drinkare alkoholproblemati- 

ker 
slödder svaga grupper 
löständer tandprotes 
gård fastighet 
farligt tufft 
dö, förintas utrotas slås ut 
(om växter och djur) 

Detta kan uppfattas som uttryck för en 
sann oro. Det som var rätt och riktigt och 
accepterat skuffas undan: folk känner inte 
igen sig i de nya värderingarna. Det finns 
exempel också på motsatsen, där de fina 
orden knappast kan anses eufemistiska 
utan snarare tvärt om. Jag själv reagerar 
starkt på följande budskap från Statens 
institut för personalutveckling, som gällde 
en internatkurs i Sigtuna, november 1987: 

PERSONLIGT LEDARSKAP 
en fråga om omsorg, fasthet, dramatik, 

uppmärksamhet, intensitet och besatthet. 

Det är svårt att tro att man menar vad 
man säger, åtminstone måste ordet besatt-
het vara den raka motsatsen till ett förskö-
nande uttryck. Kanske ville man uttrycka 
sig starkt och direkt, men min åsikt om 
sådant språkbruk är inte att det är snob-
bigt, utan att det är så sanslöst att det är 
dåligt. 

Det finns andra fall när språk som är 
rätt och fint kan bedömas som dåligt, 
nämligen då den som använder ett visst 
fint språkbruk inte har rättighet till det: 
fint språk i fel mun. Många anser till ex-
empel att det låter löjligt när mycket unga 
personer "svänger sig" (obs. uttrycket) 
med alltför fina ord. 

På liknande sätt kan det inträffa när folk 
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försöker tala rätt och fint att det blir alltför 
fint och av somliga bedöms som hyperkor-
rekt. Felet är då att de saknar den ledighet 
som karakteriserar de dominerandes 
språkbruk - vilket ju konstituerar det 
verkligt FINA språket. 

Ett för svenskans utveckling mycket vik-
tigt fall av detta berörs av Gun Widmark i 
uppsatsen "Växelverkan mellan tal och 
skrift". Hon tar upp begreppet "boksven-
ska" (termen myntad av KarI-Hampus 
Dahlstedt), det skriftspråkspräglade riks-
talspråk som lärdes ut i skolorna på 1800-
talet (Widmark 1987:48): 

"Alldeles klart är det att det i ett land 
med så hård dialektsplittring som i Sverige 
fanns ett tvingande behov av ett riksgiltigt 
språk. Det enda språk som då stod till 
buds var offentlighetens [jfr Noreens grad 
A, ovan]. Umgängesspråk av högre status 
var knappast tillgängliga för gemene man 
och hade nog också ansetts olämpliga i 
hans mun. Enkelt folks kontakter med 
högre samhällsklasser låg ju inte på privat 
bas." 

Så fortsätter hon med att framhålla hur 
det s.k. bildade samtalsspråket med hög 
prestige påverkade skriftspråket samtidigt 
som det skriftspråkspräglade talspråket 
bredde ut sig. Omdömena om detta fol-
kets finspråk var inte nådiga, och exempel 
står att finna långt in i vår tid. Så sent som 
i Riktig svenska, tredje upplagan, säger 
Erik Wellander visserligen: 

"Allt detta samverkar till att ett av 
skriftspråket nära beroende, för alla bok-
ligt bildade [i fjärde upplagan ändrat till 
"de flesta svenskar"] gemensamt rikstal-
språk allt tydligare börjar höja sig över de 
skilda munarterna" (1947:13). Men på tal 
om det bildade talspråket citerar han, utan 
ändring i fjärde upplagan, E. H. Thörn-
berg med klart gillande: 

"Att skriva som man talar är obildning, 
att tala som man skriver är halvbildning" 
(1973:26). 

1 förordet till nyutgåvan av Kommit-
tésvenska talar han om den "språkart som  

förr kallades länsmanssvenska men som 
numera kunde kallas kommunalordföran-
desvenska, byggmästarsvenska eller dy-
likt" (Wellander 1974:17). Här gäller det 
skrivet språk, som dock i likhet med den 
talade boksvenskan är ett uttryck för allt-
för ängsliga försök att vara korrekt och 
följa de offentliga normerna, och som där-
för bedöms negativt. 

Diskussion 
1 olika arbeten har Pierre Bourdieu disku-
terat det han kallar den kulturella markna-
den, som kännetecknas av ett spel om kul-
turellt kapital och symbolisk profit, där 
språkskillnader och språkvärderingar har 
en viktig roll. Ja, han talar inte om en utan 
om flera, ibland konkurrerande markna-
der i skilda samhällssfärer (Bourdieu 1984, 
1986). 

Dynamiken på dessa marknader skapas 
genom spänningen mellan de domineran-
de och de dominerade grupperna. De do-
minerande söker alltid genom olika sym-
boliska tillgångar stöda och bekräfta sin 
ställning, samtidigt som de dominerade 
ofta vill förbättra sin. Inom varje grupp 
finns dessutom dominerande och domine-
rade fraktioner - och försök till inbryt-
ningar görs på olika vis. 1 detta samhälleli-
ga kraftspel införlivas varje individ via ett 
system av successiva förstärkningar, som i 
var och en av oss konstituerar ett slags 
sinne för språkbrukens sociala värde och 
för relationen mellan de olika bruken och 
de olika marknaderna. 

Men gäller detta för svenskt språkbruk, 
i svensk kultur? 

Jag tror att det gör det - även om de-
taljer kan skilja åt och gränser dras lite 
annorlunda i Sverige än i Frankrike. 

De grundläggande värderingarna på 
språkmarknaden hålls vid liv och makt ge-
nom ett system av attityder. För det första 
kan nämnas den ständiga uppmärksamhe-
ten på vulgärt och torftigt språkbruk som 
kontrasteras mot vårdat språk. Och det är 
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inte alls så enkelt att det bara är överklas-
sen, hur den nu ska definieras, som har 
eller hyser sådana åsikter. Utan genom 
hela samhället finns rätt stor överensstäm-
melse om att det finns språkbruk som är 
finare och sådant som är fulare. 

Nästa negativa attityd är den som ibland 
möter försök att använda fint och accepte-
rat språk. Sådant kan bedömas som snob-

bigt. En sådan bedömning kan komma 
både nerifrån: "han talar tillgjort" och 
uppifrån: "han talar som en uppkomling", 
alltför korrekt. Detta var just vad som 
drabbade boksvenskan, som ju var ett ut-
tryck för en strävan hos folk att delta i det 
offentliga livet, dvs, folk som inte tillhörde 
de bildade klasserna. Rena dialekter dög 
inte, eftersom de t.o.m. kunde bli obe-
gripliga på den riksvida arenan, och någon 
annan riksgiltig standardnorm för språket 
än skriftspråket hade man inte tillgång till. 
Omdömet "krystat" är en sorts nyckelord, 
det anger brist på ledighet: man ska inte 
bara vara fin, man ska vara självklart fin. 

Ett annat resultat av försök att tillägna 
sig det fina språket, fast på salongernas 
arena, märks i det som hände med en hel 
del av de franska lånorden i överklassens 
konversationsspråk på 1800-talet. När 
tjänstefolket lärde sig de fina salongsor-
den, så sjönk dessa socialt och förlorade 
sitt symboliska värde som tecken på status 
och markör för det eleganta folket (se 
Ståhle 1981). 

Ett replikskifte från 1830-talet ur Kull-
bergs "En ung mans memoirer. Skildring-
ar ur Stockholmsspråket" (citerat efter 
Ståhle 1981:126) kan illustrera detta: 

"Alltför gentilt!" yttrade fröken Rosa 
till mig. - "För Guds skull, min nådiga 
Fröken!" afbröt jag, "nyttja aldrig ett så 
i värde sjunket ord som 'gentilt'. Det 
har redan gått i arf till kammarjungfrur-
na och betjenterna, som hvarje annat 
slitet plagg. Man får på sin höjd höra 
det af någon bodbetjent, som ännu inte 
gjort sin edukation." 

Elof I-Iellquist hänvisar till hur friherrin-
nan von Knorring i Skizzer från 1845 fram-
håller skillnaden mellan en löjtnant som 
varit i Stockholm och en som ännu inte 
varit där. När den senare kommer till 
Stockholm får han veta att alla de gamla 
franska glosor som han har hört användas 
av folk med anspråk på att vara "gens 
comme il faut" bör begravas "sex alnar 
under jord" (Hellquist 1930:534). 

Hur etableras då det fina språket? Hur 
uppstår det? Adolf Noreen tar upp den 
saken i Vårt språk (1903:31). Hans exem- 
pel är ordet träck (alltså ett fint ord som 
betecknar något fult, i Lars-Gunnar An- 
derssons system). Det används inte på 
predikstolen därför att det är ett högtidligt 
ord, utan det har blivit ett högtidligt ord, 
därför att det har använts och används på 
predikstolen. Och Bourdieu säger prak-
tiskt taget samma sak. Vad som skiljer fint 
och fult språk - varvid ju uttalet spelar en 
central roll - är helt enkelt att fint språk är 
de dominerandes språk, fult språk är de 
dominerades språk (1984:32-33). 

Men när nu andra kan tillägna sig det 
fina språket, så uppstår behov av nya sär- 
märken, man tillgriper dissimilationsstra-
tegier (Bourdieu 1984:43). De domineran-
de finner på nya sätt att skilja ut personer 
med stort symboliskt kapital från andra. 

Ett sätt är att utnyttja strategisk avspän-
ning, som förenar säker ledighet och suve-
rän elegans. Jag tror att man kan hitta 
exempel på detta i Sverige i dag. 

Jag tycker mig ha märkt en tendens till 
kraftiga reduktioner i det offentliga tal- 
språket hos vissa mycket framstående, 
mycket säkra manliga talare, t.ex. i inter-
vjuer i massmedierna. Man säger sådant 
som: "de säkespolitiska läget ä natts bero- 
ende av att supmaktna espekterar Sväes 
nutalitet" (det säkerhetspolitiska läget är 
naturligtvis beroende av att supermakter- 
na respekterar Sveriges neutralitet) eller 
"betysen avv resasjonsvinsbeskattningen ä 
psina håll klart öödrin" (betydelsen av re-
alisationsvinstbeskattningen är på sina håll 
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klart överdriven). Jag har aldrig gjort nå-
gon undersökning eller sett någon gjord, 
utan detta är alltså bara ett intryck. Man 
reducerar viktiga och betydelsetunga 
stavelser och uttalar ibland formord och 
ändelser övertydligt. Man använder långa 
och fina ord och reducerar just dem, vilket 
visar ogenerad hemtamhet. Detta görs 
knappast medvetet. Och det kan observe-
ras att t.ex. anställda vid radio och teve 
nästan aldrig talar på det viset. 

En tredje attityd är den som gäller den 
dolda, den förtäckta prestigen. Attityden 
går i korthet ut på att det är bra att tala 
fult eller folkligt. Det finns en märklig 
uppfattning om överensstämmelse mellan 
det manliga och det folkliga, vilket gör att 
detta mest är en norm som gäller män. 

De flesta språksociologer som har 
undersökt och diskuterat sådan här för-
täckt prestige verkar inte ha funderat så 
mycket på varför detta skulle vara just ett 
manligt drag: man säger bara att kvinnor 
är mer benägna att följa den mer generella 
normen än män. 

Detta kan ju ha flera förklaringar. En 
dominerad grupp kan aldrig sätta standar-
den för en dominerande. Och inom res-
pektive samhällslager får man nog räkna 
med att kvinnorna är dominerade av 
männen, alltjämt. Då kan inte kvinnorna 
heller sätta upp motnormer, t.ex. i språ-
ket, så länge gruppen där spelet pågår 
består av både män och kvinnor. 1 enkö-
nat kvinnliga grupper torde det däremot 
kunna inträffa att det utvecklas former av 
förtäckt prestige. 

Dock kan man uppfatta vissa språkliga 
manifestationer som yttringar av en vilja 
hos kvinnor att markera sig, utan att an-
passa sig till finspråksnormen. En person 
man osökt kommer att tänka på här är 
Marit Paulsen, bonde i Värmland, skri-
bent och debattör, som sannerligen varken 
skräder orden eller putsar sitt uttal i of-
fentliga framträdanden. Hon befäster ock-
så på så vis sin ställning som en människa 
av folket med kunskap och erfarenhet av  

vanligt liv. 
Ett helt annat exempel kunde man möta 

i slutet av 1960-talet - början av 1970-
talet, när yngre kvinnor, oftast välutbilda-
de och ur medelklassen, började göra sig 
hörda i grupp på olika sätt i det offentliga 
livet. - Man kallade sig för tjejer (inte 
riktigt fint ord), för att markera att man 
inte var damer, vars finhet ju ofta av-
hänger av mannens eller faderns finhet. 
Man använde ibland ett språk som kunde 
anses grovt - åtminstone i jämförelse med 
den äldre kvinnogenerationens, inklusive 
äldre yrkeskvinnors, typ Alva Myrdal. - 
Nu har tjejnaffia och tjejliga blivit ett slags 
termer, bl.a. aktuella i samband med rege-
ringsombildningen i oktober 1987, då det 
nya statsrådet hämtades från "den social-
demokratiska tjejmaffian i Järfälla". 

Detta ser jag som ett tecken på att kvin-
norna vill markera sig som lika goda som 
männen, dvs, männen ur samma klass. 

Vad som händer i fortsättningen vet väl 
ingen, kanske svänger språkmodet igen, i 
nya försök att markera avstånd till andra, 
mindre framstående grupper. 

Nu kan ju önskan att hålla sig till en mer 
folklig, äkta, ursprunglig norm också mö-
tas av kritik. Men gör man det väl och har 
en säker position, då kan man kamma 
hem poäng i flera läger. Ett paradexempel 
är styrelseordföranden i Electrolux Hans 
Werthén. Hans breda folkliga tonfall och 
oförblommerade ordval stärker bilden av 
en klurig gubbe som har sett ett och annat 
- och döljer kanske att han är knivskarp 
företagsledare. 

Erik Wellander berättade en gång om 
språkforskaren Otto von Friesen att när 
denne höll offentliga föreläsningar, då vil-
le han gärna tala folkligt, vilket resultera-
de i att hans 1-ljud blev allt tjockare allt-
eftersom föreläsningen fortskred. Detta 
framfördes som ett rent konstaterande av 
Wellander. 

Men omdömena om sådant språkbruk 
kan i vissa fall uttryckas i så kritiska ord 
som inställsamhet, falskhet, populism. 
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Språkbruket uppfattas alltså som en ytt-
ring av omvänt snobberi och sådant be-
döms ofta ännu hårdare än vanligt snobbe-
ri. 

1 språkliga fördömanden får vi alltså en 
skala från VULGÄRT över SNOBBIGT 
till OMVÄNT SNOBBIGT. 

1 sådana omdömen om språkbruk tror 
jag att man också kan se sociala skillna-
der. Alla kan hysa åsikter om vulgärt 
språkbruk, men det är inte alltid fint att 
uttrycka sådana åsikter, och bland 
språkvetare anses det "okunnigt". De fles-
ta kan också ha åsikter om språkligt snob-
beri - och dem är det mindre riskabelt att 
ge luft åt. Att komma med synpunkter om 
omvänt snobberi är kanske den form för 
språkkritik som anses mest acceptabel att 
framföra. 

Jag vill avsluta med ett exempel på be-
dömning som väckte stor upprördhet hos 
språkvetarna vid Stockholms universitet i 
februari 1986. Men först åter till Bour-
dieu. 

Han talar (1984:43) om de intellektuel-
las nya sätt att tala; en smula tvekande 
eller t.o.m. sluddrande, frågande och 
sönderhackat, vilket har påvisats såväl i 
USA som i Frankrike. Detta menar han 
vara ett sätt att markera sig dels mot den 
äldre lärarstilen med väl formulerade pe-
rioder och tydligt uttal, dels mot småbor-
garnas nya språkbruk, vilket i Sverige väl 
kan motsvaras av någon sorts skolstan-
dardsvenska. 

Även hos oss förekommer sådant ledigt 
språk i akademiska sammanhang. Vid en 
disputation i februari 1986 var Berit 
Holmqvist respondent och Jan Anward 
opponent, båda stockholmare. Samtalet 
fördes i en saklig men ledig stil. Närvaran-
de var reportern Lars Porne från Svenska 
Dagbladet, som i sin artikel ägnade ett 
helt avsnitt åt Anwards talspråk: 

Ungefär var tredje mening inledde 
språkdocenten med ordsammansätt-
ningen "såatt" eller "såatte" och några 
andra med "jamenaralltså" och ibland 

"såattsäja". Han avslutade sedan me-
ningarna ömsom med "va" och ömsom 
med "liksom". 

Och Porne gör kommentaren: 

Vi satt där och grubblade över de un- 
derliggande budskapen i dessa enkelrik-
tade verbala kommunikationer och ön- 
skade vi hade respondentens analysför-
måga och klarsyn. (SvD 20/2 1986) 

Jag uppfattar reaktionen så här: 
Eftersom Porne inte begrep sig på vad 

avhandlingen gick ut på så fäste han sig 
orimligt mycket vid språkformen. Och ef-
tersom han synbarligen inte är insatt i eller 
vill godta den akademiska sfärens språkva-
nor och språkvärderingar, så tog han till 
en mer generell värdering och en mycket 
utbredd språkkritikskonvention: den som 
säger många va och liksom är undermålig 
och är inte värd att lyssna på och ta på 
allvar. 

Reaktionen kan faktiskt jämföras med 
det motstånd som mötte införandet av 
misshagliga talspråksformer, som blat för 
bladet, lann för land, stasshus för stadshus, 
sena för se henne, från "pigors och excel-
lensers språk" i Svenska Akademiens 
språklära på 1840-talet. Motståndet kom 
från den mellangrupp som "måst trögla 
och träla med s.k. bokliga konster" (Ståh-
le 1981:128 efter Karin Tarschys). 

En viktig slutsats är att vissa av våra olika 
värderingar och attityder är väl etablerade 
och generella, andra klart begränsade till 
de mindre grupper vi ingår i. Vidare kan 
det måhända förhålla sig så att en männi- 
skas attityder till olika språkliga drag, väl 
så mycket som hennes egna faktiska 
språkbruk, visar vilken social identifika-
tion hon eftersträvar. 
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Ulla 	 Medicinens språk - ett fall för 
Clausén 

språkvården 
Språkvård behövs både inom det medicinska fackspråket och 
det medicinska allmänspråket som används mellan läkare och 
patienter. Olika problem diskuteras här av fil. dr Ulla 
Clausén, forskningsassistent vid Svenska språknämnden och 
ledamot av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medi-
cinsk språkvård. 

Medicinens språk har ofta kritiserats, både 
av medicinare och språkvårdare och inte 
minst av patienterna. Till att börja med 
var det läkarna och andra medicinskt sak-
kunniga som hördes i debatten: de fram-
höll hur oenhetlig och oöverskådlig den 
medicinska terminologin är. 

Ett första steg mot ett bättre fungerande  

medicinskt språk innebar den motion som 
framlades i riksdagen 1975 om att en me-
dicinsk nomenklaturcentral skulle inrättas 
i Sverige. De flesta remissvar som lämna-
des var positiva till förslaget; somliga gick 
till och med längre: de menade att en 
språklig expertis också borde göra något 
åt de stora skillnaderna i språkbruk mellan 
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läkare och patienter. 
1 den utredning som Socialstyrelsen där-

efter tillsatte påpekades det att det medi-
cinska språket spänner över ett mycket 
vitt fält. Därför borde en medicinsk 
språkvård omfatta både det medicinska 
fackspråket och det medicinska allmän-
språk som förekommer i kontakten mellan 
läkare och patienter. 1 detta sammanhang 
talade man inte längre om en nomenkla-
turcentral utan om en medicinsk språk-
nämnd. Och en sådan skulle ha ett nära 
samarbete med Svenska språknämnden. 
En av utredarna som arbetade på detta var 
Bertil Molde, Språknämndens dåvarande 
chef. Någon medicinsk språknämnd blev 
det emellertid inte denna gång. Det sakna-
des nämligen pengar till projektet. 

Under de följande åren kom situationen 
att förbättras för det medicinska allmän-
språket. Socialstyrelsen framhöll t.ex. 
1982 att läkare och annan sjukvårdsperso-
nal bör sträva efter ett lättförståeligt språk 
i kontakten med allmänheten. Och i hälso-
och sjukvårdslagen från 1983 betonades 
det hur viktigt det är att patienterna hålls 
informerade om sitt hälsotillstånd, olika 
behandlingsmetoder etc. Denna syn på pa-
tienternas rättigheter innebär att det medi-
cinska språket måste bli mer lättillgängligt 
för allmänheten. Och så blev det. Journa-
lerna skrivs numera på svenska i stället för 
på latin, likaså recepten. 

De tendenser till förenkling genom för-
svenskning som gällde allmänspråket 
spred sig vidare till fackspråket. Man an-
såg inte längre att latinet ovillkorligt var 
medicinens första språk. Man kunde nog 
tänka sig att i vissa fall gå över till svenska 
benämningar. 

Dessa idéer tillämpades i den nya sjuk-
domsklassifikationen från 1987. Här har 
latinet fått maka på sig. Svenska och latin-
ska benämningar finns således som rubri-
ker för alla kapitel och sektioner samt på 
en allmän nivå, men de latinska kommer 
på andra plats i mindre stil och fungerar 
närmast som förklaringar till de svenska. 

Ett ytterligare steg mot ett bättre funge-
rande fackspråk innebar Svenska Läkare-
sällskapets initiativ hösten 1987 att bilda 
en kommitté för medicinsk språkvård. 
Den skulle vara verksam under en för-
söksperiod på två år. 1 höst kommer kom-
mitténs arbete att utvärderas för Läkare-
sällskapets fullmäktige, likaså förslag om 
eventuella fortsatta språkvårdsinsatser. 

Under de år som föregick kommittén 
hade man hela tiden haft i åtanke tudel-
ningen av det medicinska språket i ett ve-
tenskapligt fackspråk och ett praktiskt all-
mänspråk. 1 kommittéarbetet har alltså 
allmänspråket lämnats åt sitt öde. Men det 
har visat sig att många av de frågor som 
kommittén behandlat är av intresse även 
för det vidare sjukvårdsspråket. Så har 
t.ex. kommittén från läkarhåll fått i upp-
gift att stoppa bruket av den engelska ter-
men stroke och i stället rekommendera 
termen slag eller slaganfall. Det är samma 
rekommendation som Bertil Molde på sin 
tid gav för sjukvårdsspråket. 

Vilka uppgifter finns då för en all-
mänspråklig vård som vill ta sig an det 
medicinska fackspråket? Är det några 
uppgifter som är gemensamma för hela 
det medicinska språket? 

Att skapa nya medicinska termer som är 
exakta och väldefinierade ligger knappast 
inom den allmänna språkvårdens kompe-
tensområde, men däremot att se över de 
termer som redan bildats på de språk som 
är medicinens: latin och grekiska, engels-
ka och svenska. 

Latin och grekiska 
Den medicinska terminologins språk är av 
tradition latin och latiniserad grekiska be-
stående av dels gamla ord, dels nya som 
bildats i modern tid av klassiska element. 
När nu signalerna kom om en omvärde-
ring av latinets position i terminologin sak-
nades i många fall adekvata och lämpliga 
svenska motsvarigheter. 1 stället för att då 
experimentera med nybildning har man i 
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regel behållit de klassiska orden, men gett 
dem en svensk språkdräkt: termerna an-
passas till det svenska språksystemet. Och 
detta är en uppgift för språkvården. 

1 åtskilliga fall kan termer försvenskas 
genom att ändelserna i det latinska (gre-
kiska) ordet kapas; acholia (brist på galla) 
blir t.ex. akoli, nephropathia (njursjuk-
dom) blir nefropati, meningitis (hjärnhin-
neinflammation) blir meningit och spondy-
losis (sjukdomsprocess i ryggraden) blir 
spondylos. Samtidigt med justeringarna av 
ordformerna anpassas stavningen till 
svenskan, t.ex. så att ch skrivs k och ph 
skrivs f. 

Nästa steg i försvenskningen gäller or-
dens böjning. Språkvårdaren vill gärna ha 
möjligheten att lägga till en svensk ändelse 
i bestämd form: akolin, nefropatin, me-
ningiten, spondylosen. Även ord som be-
hållit sin främmande ändelse i svenskan 
behandlas på samma sätt: penisen, viruset. 

Vilket genus ett främmande ord skall få 
i svenskan är emellertid inte alltid själv-
klart. Tidigare fick ordets ursprungliga 
genus ofta avgöra, i dag frångår man ofta 
denna princip; det ursprungligen neutrala 
diafragma kan t.ex. enligt Svenska Akade-
miens ordlista (1986) i bestämd form heta 
både diafragmat och diafragman. Och lati-
nets maskulina status som i allmänspråket 
är en status är i svenskt medicinskt språk 
ett status. 

Det händer inte så sällan att behov finns 
för en helt ny medicinsk term: då utgår 
man gärna helt eller delvis från klassiska 
ordelement, och det är tillåtet att blanda 
latin och grekiska. 1 sådana fall får 
språkvården uppgiften att bedöma om den 
nya termen är bildad i enlighet med gäl-
lande mönster. 

För inte så länge sedan fick Språknämn-
den via Läkartidningen t.ex. frågan om 
pappografi är en bra term för 'röntgen-
undersökning av prostatan'. Den nya ter-
men hade då förekommit flera gånger, 
bl.a. i tv:s nyhetsprogram. Men den ter-
men kan inte accepteras. Någon hade tyd- 

ligen felaktigt tolkat ordet mammografi 
som en bildning till ordet mamma i bety-
delsen 'mor' och sedan har pappografi till-
kommit i konsekvens med detta. Men 
mamma är alltså det latinska ordet för 
"bröst" vars ändelsevokal ersatts av 0: 

mammografi är "bröströntgen". (Binde-
vokalen o insätts ofta i moderna bildning-
ar till klassiska ordelement.) Den korrekta 
termen borde i stället vara prostatografi - 
jfr andra termer som prostatocystit, prosta-
totomi. 

Ersättningsord med svenskt material 
skapas däremot sällan i dag. Det är näm-
ligen mycket svårt att finna träffande och 
adekvata uttryck som inte verkar hemma-
gjorda. Endast i undantagsfall får 
språkvården ta ställning till förslag som 
illasinnad snyltbula för malign tumör. 

Engelska 
1 dagens medicinska språk har engelskan 
ofta tagit över latinets roll som fikonspråk. 
Här bör observeras att det är läkarna 
själva som protesterar mot det engelska 
inflytandet - latinet däremot har ju ofta 
försvarats av läkarna. 

När Läkaresällskapets språkvårdskom-
mitté inför förra årets riksstämma hörde 
sig för om behovet av språkvård i pro-
gram, sammanfattningar och föredrag 
nämndes också först och främst olägenhe-
tema med engelska uttryck. Och här har 
språkvården en uppgift som är nog så be-
svärlig: att motarbeta svengelskan. Ifråga 
om de latinska orden kan språkvården ar-
beta på bred linje eftersom det är relativt 
problemfritt att utifrån de vanliga reglerna 
för försvenskning få fungerande medicins-
ka termer i svenskan. För de engelska ter-
mernas del blir det i stället en fråga om 
punktinsatser. 

Vissa engelska termer som bygger på 
latinet kan lätt anpassas till svenskan, t.ex. 
hypertension (högt blodtryck) som byts ut 
mot det försvenskade hypertoni (av greki-
skans hypertonia). 1 andra fall kan uppgif- 
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ten te sig övermäktig. 1-Tur får man en 
svensk term av engelskans cardiac output 
(om den mängd blod som hjärtat pumpar 
ut per tidsenhet)? 1 något fall kan man 
klara sig med en direkt översättning som 
sjuka-hus-sjuka för engelskans sick house 
syndrome. 1 sådana fall där det inte är 
fråga om rena diagnoser eller medicinska 
begrepp är ju kravet på exakthet inte lika 
stort och uppgiften blir lättare för 
språkvården. Förslaget Iindringshem för 
engelskans hospice (sjukhem för vård av 
döende) har t.ex. stora chanser att bli ac-
cepterat. 

Svenska 
Tendenserna till försvenskning av fack-
språket och förenkling av sjukvårdssprå-
ket har blivit allt starkare på 80-talet och 
detta har medfört att den allmänna 
språkvården fått fler uppgifter. Det är 
nämligen inte alltid så självklart hur ett 
svenskt medicinskt språk skall se ut. 

Många har sökt följa Socialstyrelsens re-
kommendation om förenkling av medici-
nens språk. Så har t.ex. Apoteksbolagets 
informationsblad som bifogas den recept-
belagda medicinen skrivits nästan helt 
utan några främmande ord, och detta är ju 
lovvärt. Man har nämligen sökt undvika 
allt som verkar fackspråkligt och svårt. 
Men samtidigt har man skjutit över målet. 
1 strävan att skriva en enkel svenska som 
förstås av var och en har man hamnat i en 
fälla: texterna är pratiga och ostrukturera-
de och saknar nästan helt informationsvär-
de. Här har man drivit förenklingen för 
långt. 

Både myndigheter och språkvårdare 
menar att användningen av mer svenska 
skulle medverka till att förenkla sjuk-
vårdsspråket, även om man inte härmed 
kan lösa alla kommunikationsproblem. 
Det är ju långt ifrån självklart att en lek-
man förstår den medicinska innebörden av 
en term bara för att den är svensk. Förstår 
han t.ex. sådana svenska ord och uttryck i  

läkarens vardagsspråk som "fysiologisk 
förändring", "klinisk bild", "genomblöd-
ning"? Den läkare som vill ge allmänheten 
information borde kanske i stället använda 
förklarande uttryck som "avvikelse inom 
tillåtna gränser", "helhetsintrycket av pa-
tientens sjukdomsyttringar", "en kropps-
dels försörjning med blod". 

Även om svenska termer redan finns 
kan de främmande varianterna ofta före-
dras. Patienterna använder många gånger 
en internationell term därför att den ter 
sig mer neutral och skonsam än en genom-
skinlig svensk. Diabetes används t.ex. hell-
re än sockersjuka, cancer hellre än kräfta. 

En hel del gamla svenska ord för sjuk-
domar och symtom är i dag försvunna. De 
är inte längre användbara därför att de 
antyder att sjukdomar uppkommer genom 
makters spel, t.ex. älvfrossa för "malaria" 
trollskott för "ryggskott" och horeskäver 
för "rakitis" (som man ansåg överfördes 
till barn genom åsynen av horor). 

Medicinsk språkvård 
Medicinsk språkvård är inte bara en fråga 
om att finna den rätta facktermen. 1-lär 
aktualiseras också alla de problem som 
den allmänna språkvården har att brottas 
med: statusbetingat engelskinfluerat 
språk, oenhetligt förkortningsspråk, till-
krånglat byråkratspråk, slappt slangspråk. 

Det förslag som Bertil Molde en gång 
var med och utarbetade är värt att tas upp 
igen. Precis som han förutsåg den gången 
bör man inte skilja fackspråket och all-
mänspråket åt. Om det sedan är det vidare 
sjukvårdsspråkets krav i första hand som 
skall tillgodoses eller det medicinska 
fackspråkets må vara osagt. Som förhål-
landena i dag är i medicinens språk är det 
ofta ogörligt att särskilja fackspråkliga 
språkvårdsuppgifter från allmänspråkliga. 
Huvudsaken är att alla varianter och nivå-
er i medicinens språk får del av en medi-
cinsk språkvård. Medicinens språk är ett 
fall för språkvården. 
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En Moldebibliografi 
utarbetad av Claes Garlén 

Följande sammanställning av Bertil Moldes verk gör inte 
anspråk på fullständighet. Det är dock min förhoppning att 
den skall vara tillräckligt omfattande för att spegla spännvid-
den av Bertil Moldes vetenskapliga gärning. 

Bibliografin består av fem avdelningar. Inom den första, 
som upptar böcker, uppsatser, tidnings- och tidskriftsartiklar 
samt recensioner, redovisas posterna årsvis. Inom övriga av-
delningar är posterna uppställda alfabetiskt. 

Värdefull hjälp vid sammanställningen har lämnats av Unn 
Hellsten, Kungliga Biblioteket, Åke Jonsson, Riksradion, 
Allan Karker, Dansk Sprogrnrvn och Pär Pärsson, Kabi. 

Redigeringen avslutades den 18 juli 1989. 

Böcker, uppsatser, artiklar 
1940 
Vqluspd-forskningen under de sista 20 åren 

jämte en översättning av dikten. Otryckt 
proseminarieuppsats. Inst. för nordiska 
språk vid Stockholms högskola 

1944 
Svenska för alla. Utg. i samråd med Folk-

bildningsförbundets kursnämnd. Stock-
holm: Folkuniversitetets förlag 

Svenska för alla. Lösningar på frågor och 
uppgifter. Utg. i samråd med Folkbild-
ningsförbundets kursnämnd. Stock-
holm: Folkuniversitetets förlag 

1945 
Esaias Tegnér: Frithiofs Saga. Jyllands-

Posten 26/9 
Svenske Studenters Selverhverv. Aarhuus 

Stiftstidende 5/10 

1946 
Esaias Tegnér - et Hundredaarsminde. 

Aarhuus Stiftstidende 2/11 
[Rec. av] Hensigten - 18 Forfattere om 

deres Verker. Fyns Stiftstidende 25/3 
Hvad og hvorledes skal man lse? Aar- 

huus Stiftstidende 17/9  

Nordisk sprogrøgt i Sverige. Aarhuu 
Stiftstidende 30/8 

Svensk Provinsteater. Aarhuus Stiftstiden-
de 31/5 

Sveriges Forhold til Danmark og Norge. 
Aarhuus Stiftstidende 4/12, 5/12 

1947 
Sveriges Forhold til Danmark og Norge. 

Aarhuus Stiftstidende 11/1 
Ved Kong Gustav V's Regeringsjubilum. 

Aarhuus Stiftstidende 7/12 

1948 
Avledningar på -lek i svenskan och dans-

kan. Sprog og Kultur XVI. 
De svenske Rigsdagsvalg. Jyllands-Posten 

9/9 
Hjalmar Gullberg 50 Aar. Jyllands-Posten 

29/5 
Omkring Svenskundervisningen i Dan-

mark. Aarhuus Stiftstidende 22/5 

Tills, med annan förf.: 
Molde, Bertil & Elias Wessén: Svensk 

språklära för danskar. København: 
Munksgaard 
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1949 
Gluntarne - ett Hundredaarsminde. Jyl-

lands-Posten 12/12 
Källorna till Christian 1I1:s bibel 1550. 

Textfilologiska studier i reformationsti-
dens danska bibelöversättningar. [Aka-
demisk avh. Stockholm Studies in Scan-
dinavian Philology 8] Lund: Gleerup! 
København: Rosenkilde og Bagger. 

På hundredårsdagen for August Strind-
bergs fødsel. Jyllands-Posten 22/1 

1950 
Att förstå svenska. Politiken 18/7 
Danske bibelarbejder fra reformationsti-

den i genudgave i facsimil af det Danske 
sprog- og litteraturselskab i 400-året for 
trykningen af den danske bibel 1550. 
Med sprog- og boghistoriske indled-
finger ved Bertil Molde og Volmer Ro-
senkilde. 1—III. København, 1950. 

Nya testamentet på danska 1558 och dess 
förhållande till biblarna 1550 och 1589. 
Bidrag til Den danske Bibels historie. 
Festskrift i anledning af den danske bi-
bels 400 års jubilteum. Udg. af Aarhus 
Universitet. Red. Bertil Molde. Aarhus 

Nyere svenske Bøger. Jyllands-Posten 28/1 

1952 
Di eller dom? Hörde Ni 1952:12 
Fula ord. Hörde Ni 1952:5 
Några danska abstraktbildningar på -else. 

Runer og rids. Festskrift til Lis Jacobsen 
29. Januar 1952. København: Rosenkil-
de og Bagger 

1953 
Ord, ord, ord. Stockholms-Tidningen 27/11 

1954 
[Rec. av] Beowulf. 1 svensk översättning 

av Björn Collinder. Stockholms-Tid-
ningen 17/12 

[Rec. av] Nerman, Ture: Troll i ord: inrim 
och uddrim i svensk vers. Stockholms-
Tidningen 8/11 

[Rec. av] Rende, Gundel & Åke Palm-
strand: 1tal och skrift. Stockholms-Tid-
ningen 13/1 

[Rec. av] Skautrup, Peter: Det danske 
sprogs historie. Bd 3. Stockholms-Tid-
ningen 3/1 

[Rec. av] Språkvård. Redogörelser och 
studier utgivna till språkvårdsnämndens 
tioårsdag 1954. SNSS 11. Stockholms-
Tidningen 27/4 

1955 
Nya ord i vårt språk. Hörde Ni 1955:8 
Riksspråk. Studiekamraten 37; äv. i Mo-

dersmålet 3, utg. av Sigvard Andrén, 
Evert Cariholm & Hans Tillman, Stock-
holm, 1965 

Hur ska vi uttala ortnamnen? [Rec. av 
Sahigren, Jöran & Gösta Bergman: 
Svenska ortnamn med uttalsuppgifter. 
SNSS 14.1 Stockholms-Tidningen 13/3 

1956 
En svensk version av Jesus Syraks bok 

från 1560. Festskrift til Peter Skautrup 
21. Januar 1956. Århus: Universitetsfor-
laget i Aarhus 

På ren svenska. Hörde Ni 1956:9 
Ordförklaringar. [Rec. av Almhult, Artur: 

Ord att förklara.] Stockholms-Tidning-
en 27/1 

[Rec. av] Norsk ordbok. Stockholms-Tid-
ningen 27/5 

1957 
[Rec. av] Dauidz Psaltare. Utg. av Gun-

nar Sjögren. Morgonbladet 23/8 

1963 
Att tala i radio och TV. Antennen feb. 
Duger "vart" i skriftspråk? Borlänge Tid-

ning 26/4 

1964 
Ordet är "sjuksköterska". Tidskrift för 

Sveriges sjuksköterskor dec. 
Våra svåra pronomen. Antennen dec. 
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1965 
Nordiskt språkmöte i Helsingfors. Språk-

vård 1965:3 
Ord på avvägar. Språkvård 1965:1 

Tills, med annan förf.: 
Lindmark, Elisabeth & Bertil Molde: Nya 

ord. Språkvård 1965:2 

1966 
Affärsbrevens språk. Företagets brev. 

Red. Hans Ingvar Hansson. Stockholm: 
Kungl. Poststyrelsen 

Former och ordval. Företagets brev. Red. 
Hans Ingvar Hansson. Stockholm: 
Kungl. Poststyrelsen 

Nordiskt språkmöte. Språkvård 1966:4 
"Råd for språkvern og språkdyrking". 

Språkvård 1966:2 
Tidningarnas och bokförlagens dirigering 

av språket. Språkvård 1966:2; äv. i Stu-
dier i dagens svenska. SNSS 44. Stock-
holm: Läromedeisförlagen, 1971 

1967 
Dagens svenska och morgondagens 1-2. 

Finsk tidskrift 181/182; äv. i 1900-
talssvenska. SNSS 37. Stockholm: Läro-
medelsförlagen/Svenska Bokförlaget, 
1970 

[Minnesord över] Karl Gustav Ljunggren. 
Språkvård 1967:1 

[Rec. av] Nordiska språkfrågor 1963- 
1965. SNSS 33. Språkvård 1967:1 

Nordiskt språkmöte. Språkvård 1967:4 
[Rec. av] Norsk ordbok. Språkvård 1967:2 
Språket i lagar och andra författningar. 

Språkvård 1967:1 

Tills, med andra förf.: 
Ericsson, Georg & Bertil Molde: Språket i 

lagar och andra författningar. Stock-
holm: Statsrådsberedningen, P. M. 
25.1.1967 

Molde, Bertil & Kjell Strömlid: Skriver ni 
som ett krattskaft? Ekonomen 1967:7 

1968 
Nordiskt språkmöte. Språkvård 1968:4 
Svenskundervisning i USA. Språkvård 

1968 :2 

1969 
[Rec. av] Nordiska språkfrågor 1966 och 

1967. SNSS 35. Språkvård 1969:1 
Nordiskt språkmöte. Språkvård 1969:3 
Nämnden för svensk språkvård efter 25 år. 

Språkvård 1969:1 
Pressgrannar. Språkvård 1969:1 
Uttal och samhällsroll. Språkvård 1969:2; 

äv. i Studier i dagens svenska. SNSS 44. 
Stockholm: Läromedelsförlagen, 1971 

1970 
Kul. Språkvård 1970:1 
Latinsk och svensk ordböjning. Språkvård 

1970:1; äv. i Studier i dagens svenska. 
SNSS 44. Stockholm: Läromedelsför-
lagen, 1971 

Mygla. Språkvård 1970:2 
Språkvården och massmedierna. Språk i 

Norden 1970. SNSS 43. Stockholm: Lä-
romedelsförlagen/Svenska Bokförlaget 

1971 
Dom och andra talspråksformer. 

Språkvård 1971:2 
Hur bevakar Journalisten språkfrågor? 

Journalisten 1971:1 
Ord på avvägar: "Knäsätta". Språkvård 

1971:1 
Språkvården och språket. Språkvård 

1971:4; äv. i Språkvårdsstudier. SNSS 
53. Stockholm: Esselte Studium, 1974 

Svenska språkets byggnad. [Rec. av Col-
linder, Björn: Svenska. Vårt språks 
byggnad.] Svenska Dagbladet 30/12 

Tills, med andra förf.: 
Warburton. Thomas, Bertil Molde & Ju-

hani Jaskari: Låt förlagsredaktörerna 
bearbeta översättningarna! Hufvud-
stadsbladet 17/2 
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1972 
[Rec. av] Isländsk-svensk ordbok. 

Språkvård 1972:3 
Nordiskt språkmöte 1972. Språkvård 

1972:4 
Nya ord i danskan - och svenskan. 

Språkvård 1972:4 

Tills, med andra förf.: 
Nyare litteratur av intresse för språkvårds-

arbetet. Språk i Norden 1972. SNSS 47. 
Stockholm: Läromedelsförlagen 

1973 
2 Kor. 8:13 i Gustav Vasas Bibel. Svenska 

studier från runtid till nutid tillägnade 
Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 
juni 1973. SNSS 48. Stockholm: Esselte 
Studium 

De nordiska språkens ställning - nuläge, 
framtidsperspektiv. Språkvård 1973:3; 
äv. i Språkvårdsstudier. SSSN 53. Stock-
holm: Esselte Studium, 1974 

Den svenska språknämnden och myndig-
heternas språk. Språk i Norden 1973. 
SNSS 49. Stockholm: Esselte Studium 

Language planning in Sweden. Language 
Planning Newsletter 1:3 

Nordiskt språkmöte 1973. Språkvård 
1973 :4 

Ord på avvägar: "En allt växande arbets-
löshet". Språkvård 1973:1 

1974 
Språket i svensk radio och tv. Språk i Nor-

den 1974. SSSN 52. Stockholm: Esselte 
Studium 

Tills, med annan förf.: 
Molde, Bertil & Terho Itkonen: 

Modersmålsundervisning vid universi-
tetsutbildning. Språk i Norden 1974. 
SSSN 52. Stockholm: Esselte Studium 

1975 
Bättre offentlig svenska. Språkvård 1975:1 
En sverigefinsk språknämnd. Språkvård 

1975:3 

Ett nytt organ för nordiskt språksamarbe-
te? Språkvård 1975:3 

Fackspråk och allmänspråk. Språkvård 
1975:1 

Högskoleutbildning i svenska. Språkvård 
1975:4 

Irrationell rationalisering. Språkvård 
1975:1 

Leksand k:a. Språkvård 1975:4 
Material och materiel. Språkvård 1975:4 
Nordiskt språksamarbete och sverige-finsk 

språkvård. Virittäjä 1975:3 
Svenska språknämnden och svensk 

språkvård. Folkbildningsarbetet 1975:17 

Tills, med annan förf.: 
Molde, Bertil & Margareta Westman: Of-

fentlig svenska - en textbok. SSSN 54. 
Stockholm: Esselte Studium 

1976 
Han, hon, den - eller vad? Språkvård 

1976: 1 
Just, juste eller schysst? Språkvård 1976:3 
Mitt språk och vårt språk. Vad händer 

med svenska språket? En debattbok 
sammanställd av Inge Jonsson och ut-
given av Svenska Akademien. Stock-
holm: Pan/Norstedts 

Närvara, övervara, undvara och avvara. 
Språkvård 1976:4 

Statsnamn 	och 	nationalitetsord. 
Språkvård 1976:1 

Svenska språknämndens verksamhet. 
Språkvård 1976:3 

1977 
[Minnesord över] Erik Wellander 1884-

1977. Språkvård 1977:4 
Kvalité, specialité och societé. Språkvård 

1977:1 
Ortnamnens uttal - dialektalt, regionalt, 

riksspråkligt. Ortnamnsvård och ort-
namnsplanering. Handlingar från NOR-
NA:s femte symposium på Hanaholmen 
23-25.9.1977. Redigerade av Kurt Zilli-
acus. Nornarapporter 13; äv. i 
Språkvård 1978:2 
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1978 
En svensk medicinsk språknämnd. Språk i 

Norden 1978. SSSN 65. Stockholm: Es-
selte Studium 

Language Problems and Language Plan-
ning in Scandinavia. The Nordic Lan-
guages and Modern Linguistics 3. Ed. 
by John Weinstock. Austin, Texas: The 
University of Texas at Austin 

Radioar och tevear - några ordböjnings-
problem. Språkvård 1978:3 

[Rec. av] Språkbruk och språkvård. 
Språkvård 1978:1 

Vem råder över språket? Språkvård 
1978:4; äv. i Tankar om språket. SSSN 
70. Stockholm: Esselte Studium, 1982 

Tills, med andra förf.: 
Nyare litteratur av intresse för språkvårds-

arbetet. Språk i Norden 1978. SSSN 65. 
Stockholm: Esselte Studium 

1979 
[Rec. av] Bergman, Gösta: Ord och stil. 

Språkvård 1979:2 
Boksvenska. Manus. Bokförlagens hand-

bok för manuskriptarbete. Stockholm: 
Svenska Bokförläggareföreningen 

Principer för Svenska språknämndens råd-
givningsarbete. Språk i Norden 1979. 
SSSN 66. Stockholm: Esselte Studium 

[Rec. av] Grogarn, Margareta: Dålig läs-
ning. Språkvård 1979:2 

Översättarens ansvar för språket. 
Språkvård 1979:4; äv. i Tankar om språ-
ket. SSSN 70. Stockholm: Esselte Studi-
um, 1982 

Tills, med andra förf.: 
Nyere litteratur av interesse for språk-

røktsarbeidet. Språk i Norden 1979. 
SSSN 66. Stockholm: Esselte Studium 

1980 
[Minnesord över] Carl Ivar Ståhle 1913-

1980. Språkvård 1980:3 

Den 	nordiska 	språkgemenskapen. 
Språkvård 1980:2; äv. i Nordisk Försäk-
ringstidskrift 1980:4 

Ingen av de som? Ord och struktur. Studi-
er i nyare svenska tillägnade Gun Wid-
mark den 31juli1980. Uppsala: Lun-
dequistska Bokhandeln; äv. i Språkvård 
1980:4 och i Nysvenska studier 59-60, 
1979/80 

Om etermediernas språk. Språken i vårt 
språk. Språkstudier samlade av Inge 
Jonsson och utgivna av Svenska Akade-
mien. Stockholm: Pan/Norstedts 

Prata persilja. Festskrift till Carl-Eric 
Thors 8.6.1980. Red. Olav Ahlbäck, 
Lars Huldén & Kurt Zilliacus. Studier i 
nordisk filologi 62. Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland 

Tills, med andra förf.: 
Grönbaum, Catharina & Bertil Molde: Att 

tala nordiskt - språkråd till nordbor i 
nordiskt samarbete. En handledning ut-
given av Nordisk råd och Nordisk språk-
sekretariat 

Nyere litteratur av interesse for språk-
røktsarbeidet. Språk i Norden 1980. 
SSSN 68. Stockholm: Esselte Studium 

Wessén, Elias: Stavningen av främmande 
ord i svenskan, med ett tillägg av Bertil 
Molde. Språk i Norden 1980. SSSN 68. 
Stockholm: Esselte Studium 

1981 
[Minnesord över] Elias Wessén. Kungl. 

Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-
demiens Årsbok 1981 

[Minnesord över] Elias Wessén 1889-
1981. Språkvård 1981:2 

En sovjet eller en sovjetare? Språkvård 
1981:2 

Grus i maskineriet - om slang, vardags-
språk och idiomatiska uttryck. Internor-
disk språkförståelse. Utg. av Claes-
Christian Elert. Acta Universitatis 
Umensis. Umeå Studies in the Humani-
ties 33; äv. i Språkvård 1981:2 
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Sovjetmedborgare, 	sovjet, 	sovjetare. 
Språkvård 1981:1 

Språkvård under 1600-talet. [Rec. av] 
Svensson, Lars: Ett fall av språkvård 
under 1600-talet. Språkvård 1981:2 

[Rec. av] Teleman, Ulf: Modersmålsun-
dervisning och grannspråksförståelse. 
Språkvård 1981:2 

Två rekommendationer från språknämn-
den. Språkvård 1981:2 

Vad gör Svenska språknämnden? Svenska 
i skolan 8 

1982 
Medicinsk språknämnd - i Finland. 

Språkvård 1982:1 
Nordiskt språkmöte 1982. Språkvård 

1982:3 

Tills, med andra för!: 
Nyere litteratur av interesse for språk-

røktsarbeidet. Språk i Norden 1982. 
SSSN 71. Stockholm: Esselte Studium 

1983 
Boksvenska. Språkvård 1983:1 
Finska lånord i svenskan. Språkvård 

1983:4; äv. i Kieliviesti 1983:4 
Nordiskt språksamarbete. Språkene i Nor- 

den. Stockholm: Esselte Studium 
Svenska språket. Språkene i Norden. 

Stockholm: Esselte Studium 

1984 
Ett svensk-isländskt storverk. [Rec. av 

Holm, Gösta & A6alsteinn Davisson: 
Svensk-isländsk ordbok.] Språkvård 
1984:3 

[Minnesord över] Gösta Bergman 1894-
1984. Språkvård 1984:4 

1985 
Den officiella språkvårdens samhälleliga 

motivering. Språk og samfunn i Norden 
etter 1945. Rapport fra et symposium i 
Mariehamn 7.-10. maj 1984. Nordisk 
språksekretariats rapporter 5, 1985 

Hej och god dag. Språkvård 1985:2 

Tills. med andra förf.: 
Ny språklitteratur. Språk i Norden 1985. 
Nordisk språksekretariats skrifter 4. 
København: Gyldendal/Oslo: Cappe-
lens/Stockholm: Esselte Studium 

Av Bertil Molde (ensam el. till-
sammans med andra) redigera-
de eller utgivna verk 
Bidrag til Den danske Bibels historie. 

Festskrifr i anledning af den danske bi-
bels 400 års jubileum. Udg. af Aarhus 
Universitet. Redaktør: Bertil Molde. 
Aarhus, 1950 

Brodin, Knut & Bertil Molde: Nordisk 
visa i urval. Utg. i samråd med Före-
ningen Norden av Kursverksamheten 
vid Stockholms högskola för bruk i 
skolor och för undervisning. Stockholm, 
1943 

Fackspråk. En antologi redigerad av Bertil 
Molde. SSSN 57. Stockholm: Esselte 
Studium, 1976 

Carl von Linnés Gotländska resa, förrättad 
1741. Utg. och kommenterad av Bertil 
Molde; efterskrift av Knut Hagberg. 
Stockholm: Natur och Kultur, 1957 

Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 
1741. Utg. och kommenterad av Bertil 
Molde; efterskrift av Knut Hagberg. 
Stockholm: Natur och Kultur, 1957 

1900-talssvenska. Red. av Bertil Molde & 
Carl Ivar Ståhle. SNSS 37. Stockholm: 
Läromedelsförlagen/Svenska Bokförla-
get, 1970 

Second international conference on minori-
ty languages. June 1983, Turku/Åbo, 
Finland. Edited by Bertil Molde & Der-
rick Sharp. Journal of Multilingual and 
Multicultural Development. Vol. 5:3-4, 
1984 

Språk i Norden 1970-1974. Årsskrift för 
de nordiska språknämnderna. Red. av 
Arne Hamburger, Arnulv Sudmann och 
Bertil Molde. SNSS 43, 45, 47 och 49. 
Stockholm 
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Språk i Norden 1975. Årsskrift för de nor-
diska språknämnderna. Red. av Arne 
Hamburger, Ståle Løland och Bertil 
Molde. SSSN 56. Stockholm: Esselte 
Studium, 1975 

Språk, språkvård och kommunikation. 
Red. av Kari-Hampus Dahlstedt & Ber-
til Molde. Stockholm: Bokförlaget Pris-
ma/Föreningen Verdandi, 1967 

Språkene i Norden. Utgitt av Nordisk 
språksekretariat og redigert av Bertil 
Molde og Allan Karker. København: 
Gyldendal/Oslo: Cappelen/Stockholm: 
Esselte Studium, 1983 

Språkvård. Tidskrift utg. av Nämnden för 
svensk språkvård/Svenska språknämn-
den 1965:1-1985:2 

Språkvårdsstudier. En antologi redigerad 
av Bertil Molde. SSSN 53. Stockholm: 
Esselte Studium, 1974 

Studier i dagens svenska. En antologi redi-
gerad av Bertil Molde. SNSS 44. Stock-
holm: Läromedeisförlagen, 1971. 

Tankar om språket. Språkvårdsstudier re-
digerade av Bertil Molde. SSSN 70. 
Stockholm: Esselte Studium, 1982 

Ordböcker och ordlistor 
Dansk-svensk ordbok. Utarbetad på upp-

drag av Det danske sprog- og litteratur-
selskab och Nämnden för svensk 
språkvård. Under medverkan av Niels 
Ferlov. Stockholm: Svenska Bokförla-
get/Bonniers, 1958; 2 uppl. 1968; 3 
uppl. 1980 

Illustrerad svensk ordbok. Red. Bertil 
Molde. Stockholm: Natur och Kultur, 
1955; 2 uppl. 1958; 3 uppl. 1964 

Skolordlista. Utgiven av Svenska Akade-
mien och Svenska språknämnden. Red. 
Viveca Bratt, Rolf Hillman & Bertil 
Molde. Stockholm: Esselte Studium, 
1973 

Svensk handordbok. Konstruktioner och 
fraseologi. Under redaktion av Ture J0-

hannisson och K. G. Ljunggren. Redak-
tionssekreterare Gösta Bergman & Ber-
til Molde. Stockholm: Svenska Bokför-
laget/Norstedts, 1966 

Översättningar 
Mølbjerg, Hans: Fabler. Övers, från dans-

kan av Bertil Molde. Stockholm: LT, 
1950 

Ulfeldt, Leonora Christina: Jämmers min-
ne. Stockholm: Natur och Kultur, 1958 

Ovrigt 
Artiklar i Språkbrevet 1974— 
Frågor och svar i Språkvård 1965— 
Marg:s språkspalt i Svenska Dagbladet 

1977— 
Medicinens språk i Ronden 1971-1972 
Ordboksartiklar i Svenska Akademiens 
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1953-1960 
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1953-1957 
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Förkortningar: 
SNSS = Skrifter utg. av Nämnden för 

svensk språkvård 
SSSN = Skrifter utg. av Svenska språk-

nämnden 
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Catharina 	Åsikter om datumskrivning 
Grunbaum 

Artikeln om den s.k. baklängesdateringen i Språkvård 4/1987 
väckte starkt gensvar. Utrymmet medger inte att vi återger 
brev och insändare annat än som enskilda citat. Catharina 
Griinbaum - numera språkvårdare på Dagens Nyheter - gör 
här en personlig summering av åsikterna. 

Som språkvårdare undrar man emellanåt 
vilken verkan ens rekommendationer 
egentligen får, om de har någon genom-
slagskraft. Tidskriften Språkvård har nu 
över 5000 prenumeranter, och även om 
upplagan hela tiden ökar är det ändå en 
begränsad del av språkbrukarna som nås. 
Artikeln "Om baklängesdatering" i nr 
4/1987 väckte emellertid ett större intresse 
än vad som annars är vanligt, och den har 
citerats i såväl dagspress som personaltid-
ningar och branschorgan. Språknämnden 
har också fått en hel del brev och telefon-
samtal med anledning av artikeln och även 
efter ett uttalande som jag gjorde i radio-
programmet Vetandets värld året innan. 
Många läsare och lyssnare uttrycker sin 
tillfredsställelse med att nämnden rekom-
menderar datumskrivning på traditionellt 
sätt, och deras reaktion är, i förkortad 
version, följande: "Vi trodde att det fanns 
någon bestämmelse som säger att man 
måste använda baklängesdatering. Tack 
för att ni säger att det är tillåtet att tänka 
själv. Nu återgår vi till det gamla skrivsät-
tet." Emellanåt följer ytterligare rappor-
ter om baklängesdatum som förväxlats 
med andra datum, telefonnummer, kund-
nummer mm. 

Klara besked i den här frågan gavs re-
dan i Språkvård 1/1975, i Bertil Moldes 
artikel "Irrationell rationalisering". Men 
det är uppenbart att språkvården behöver 
upprepa sina rekommendationer. 

Kritiska röster har också höjts: "Skrivsät-
tet 1988-09-16 är mer logiskt. Sverige bör 
dessutom följa internationell standard." 

"Skriv som förr" 
Dagen efter radioprogrammet fick de an-
ställda vid företaget Sapa i Vetlanda 
följande meddelande: "Med stöd från 
bland annat Svenska språknämnden änd-
ras härmed dateringssättet på Sapa med 
omedelbar verkan. Alla datum skall 
skrivas med dag, månad, år." 

Gösta Leijon vid Företagskommunika-
tion AB i Stockholm skriver: "Artikeln 
'Om baklängesdatering' var ett ord i rät-
tan tid. Jag har träffat massor av i övrigt 
välinformerade personer som tror att bak-
längesdateringen är dels internationellt ac-
cepterad och använd, dels det enda som 
man numera 'får' använda. Så är ju inga-
lunda fallet. 

Kanske har vi svenskar alltför lätt att stå 
med mössan i hand och bocka och tacka 
för allehanda stolligheter, så snart det på-
stås att de är internationellt accepterade." 

(Gösta Leijon framhåller också en an-
nan sida av saken än själva datumordning-
en, och här är det bruket av månadernas 
namn han förespråkar: "Sifferspråket är 
helt doftlöst, men det är sannerligen inte 
våra månadsnamn. Står det inte en doft av 
hägg och syren kring ordet juni? Finns det 
något mer vårkvittrande än april? Något 
mer höstmörkerdovt än november?") 

Svenska Dagbladets Marginalsida refe-
rerar artikeln, tackar för den och avhånar 
baklängesdateringen. 

Föreståndaren för institutionen för 
svenska vid universitetet i Lampeter i Wa-
les, Laurie Thompson, skriver att han an-
vänder artikeln som översättningsövning 
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och "för allt slags propaganda" Han 
brukar själv, säger han, börja sina svar på 
svenska brev med baklängesdatum med 
ungefär "Tack för ert brev, daterat på ett 
så besynnerligt sätt att jag omöjligen med 
säkerhet kan säga när det är skrivet". 

Statens provningsanstalt har satt in arti-
keln i sina skrivregler. 

Baklängesdatering på annat håll 
Några läsare och lyssnare har gjort oss 
uppmärksamma på att baklängesdatering-
en existerar även på annat håll i världen. 
Att man i Kina och Japan skriver datum 
med året till vänster och dagen till höger 
har redan konstaterats. Robert Pecher på-
pekar att ungerskan har dateringssättet år-
månad-dag: 1848. mdrcius 15. eller 1848 
III. 15. Skillnaden är dock att här används 
denna ordning också i tanke och tal. 

Bill Leksén, översättare från polska, 
meddelar att "det här erbarmliga bak-
längessystemet nu spritt sig till Polen". 
Han har i en rad polska dokument funnit 
exempel på baklängesdatering. Det före-
faller dock här som om det är det svenska 
bruket som bildat mönster, inte den inter-
nationella standarden. Polska myndighe-
ter har studerat det svenska försäkrings-
kassesystemet, och därtill tar många en-
skilda polacker i sina kontakter med sven-
ska myndigheter över dateringssättet och 
även andra särdrag från svenska skrivel-
ser. 

Att baklängesdateringen inte är unik för 
vår tid framhålls av Stig Djure, som i en 
insändare i Svenska Dagbladet återger ut-
drag ur en kyrkbok från 1700-talet med 
följande uppställning: 

Hans Ersson f. 1722-12-11 
Lars Ersson f. 1724-12-01. 

Här har vi grunden för våra personnum-
mer. Att man i register o.d. skapar egna 
system för dokumentets särskilda syften är 
dock en sak för sig. Vi tilltalar ju och 
adresserar varandra i ordningen Kalle 

Svensson, även om de flesta register han-
terar oss i ordningen Svensson, Kalle. 

"Mera logiskt" 
Tillskyndarna av bak längesdateringen 
framhåller att detta system är mer logiskt 
än det traditionella, därför att det följer 
reglerna för skrivning av sifferuttryck i de-
cimalsystemet. Man börjar med de största 
enheterna och går mot de mindre. Som 
parallellexempel anförs sättet att ange pri-
ser, klockslag och telefonnummer: 25.50 
kr, kl. 8.35, 08-668 01 50, anknytning 211. 
"Jag kan inte se annat än fördelar med att 
indoktrinera logiskt tänkande i ett samhäl-
le som slingrar fram (?) i ologiska, oratio-
nella myndighetsbeslut" skriver en radio-
lyssnare till producenten av Vetandets 
värld. 

1 uttalandena från Språknämnden häv-
das ingenstans att baklängessystemet skul-
le vara mindre logiskt än det traditionella. 
Båda dateringssätten har sin logik. Att gå 
från det större till det mindre är ett logiskt 
system, att gå från det mindre till det stör-
re ett annat. Det senare använder vi bl.a. 
vid adressering i Sverige: namn, gata, ort, 
land. Som barn prövade vi denna logiska 
ordning och lade till Europa, Jorden, 
Världsrymden. 

Frågan huruvida det ena eller det andra 
systemet är mer eller mindre logiskt är 
egentligen ointressant. Vad det rör sig om 
är att använda det system som fungerar 
mest rationellt. Och rationellt är det sys-
tem som överensstämmer med vårt sätt att 
i tanke och tal ordna datum. 

1 flera av breven från baklängesdate-
ringens supportrar framskymtar en förkär-
lek för systemet för systemets egen skull. 
Det antyds i skiftande ordalag att miss-
nöjet med det beror på ofullkomlighet inte 
hos systemet utan hos språkbrukarna - på 
konservatism, på bristande förmåga att 
hantera den sköna ordningen, på bristan-
de vilja att underkasta sig standardise-
ringsorganens beslut såväl här i Sverige 
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som i världen i övrigt. Språkvårdens argu-
ment att det traditionella systemet skapar 
färre problem än det nya kritiseras av 
bland andra John Pared, som skriver: 
"Målet" (dvs, för språkvården) "tycks 
alltså vara att göra allting så enkelt som 
möjligt, att anpassa allt eller i alla fall 
mycket efter om inte de dummaste, så i 
alla fall till medelmåttan eller knappt 
det." - Man frågar sig: För vilka är bak-
längesdateringen egentligen skapad? 

Några av kritikerna vänder sig mot ter-
men baklängesdatering. Till dem hör Has-
se Billman, som föredrar framlängesdate-
ring. Att systemet inte slagit igenom inter-
nationellt beror, skriver han, på att sådant 
tar tid - det tog 170 år innan den gregori-
anska kalendern infördes i Sverige. 

Benämningen baklängesdatering säger 
emellertid att vi rör oss med en baklänges-
ordning i förhållande till vårt sätt att i 
löpande tal och skrift ange datum. 

Mikael Parkvall, "gymnasiestuderande 
och språkintresserad naturvetare", tycker 
att "Catharina Grunbaum tenderar att bli 
lite väl naiv. Hon försöker stundtals 
(bland annat i exemplet med Gustav II 
Adolf) skapa en motsättning mellan 'bak-
längesdateringen' och den alfanumeriska 
metoden (6 november 1632). Ingen har 
någonsin försökt få 'baklängesdateringen' 
att konkurrera ut den alfanumeriska! Det-
ta är mycket viktigt att ha klart för sig, då 
en stor del av resonemanget tycks bygga 
på denna missuppfattning." 

Ack, om det vore så väl. Men med den 
massiva propaganda som, i synnerhet i 
systemets barndom, fördes från standardi-
serarhåll är det knappast rimligt att tala 
om något missförstånd. 1 tidskriften Eko-
nomen 9/1972 presenterades systemet av 
en av Standardiseringskommissionens 
medlemmar under rubriken "Nu lär vi oss 
skriva datum" med bl.a. följande ord: 
"En viktig detalj att notera för korrespon-
denter, protokollskrivare och sekreterare 
är skrivanvisningarna för datum i nume-
risk form, inlagt i löpande text, t.ex.: 

Ert brev 1972-03-28 
Sammanträde onsdag 1972-03-29." 

1 samma bruksanvisning får vi veta hur vi 
skall hantera det nya dateringssättet inte 
bara i löpande text utan även i tal: 

"En annan viktig paragraf är den som 
innehåller uttalsanvisningarna, brev måste 
ju kunna dikteras och protokoll läsas upp: 

1972 -03-28 kl 09.00 
bör utsägas 'nittonhundrasjuttiotvå nolltre 
tjugoåtta klockan nollnio nollnoll'." 

Jag överlåter eventuella värderingar åt 
läsaren. 

Även om Standardiseringkommissionen 
senare i sina anvisningar tydligare angivit 
att alfanumerisk datumangivelse är lämp-
lig i löpande text, är skadan redan skedd. 
Det finns väl ingen som inte i sin hand fått 
baklängesdaterade skrivelser om samman-
träden, resor, sjukskrivningar, jullov 
M.M. 

Standard, ej praxis 
Den avgörande invändningen mot bak-
längesdateringens förmenta internationa-
lism formuleras av Stockholms handels-
kammares VD Sven Swarting. 1 Handels-
kammartidningen nr 7/1988 bemöter han 
Standardiseringskommissionens (SIS) häv-
dande att Sverige i baklängesdateringen 
följer internationell standard. Han 
skriver: 

"Som framgår av SIS-chefens inlägg har 
många i Sverige anpassat svensk standard 
och praxis till en 'internationell standard'. 
Övriga länder har däremot inte visat nå-
gon ambition att ändra sin praxis. 

Många med mig har nog uppfattat be-
greppet internationell standard som en 
standard som används internationellt. Här 
[dvs. i detta att standardiseringsorganen 
definierar standard som en rekommenda-
tion från standardiseringsorganen, vare sig 
den tillämpas eller ej] är alltså förklaring-
en varför SIS fortfarande kallar baklänges- 
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dateringen för en internationell standard i 
stället för ett globalt misslyckande?" 

Det är uppenbart att språkbrukarna i 
andra länder än Sverige i detta fall inte är 
särskilt benägna att lyssna på sina standar-
diseringsorgan. Kanske hade utsikterna 
till en mera spridd internationell standard 
varit större om standardiseringsorganen 
lyssnat till språkbrukarna. Då hade date-
ringssättet snarast fått ordningen dag-må-
nad-år. 

Sven Swarting upplyser att av de om-
kring tusentalet affärsbrev som under den  

senaste tiden från världens alla hörn in-
kommit till Handelskammaren hade 
99,5 % årtalet sist och 0,5 % datering en-
ligt den internationella standarden. "Slut-
satsen", skriver han, "måste därför kvar-
stå: Skriv så att den övriga världen förstår 
oss!" 

Jag skulle vilja tillägga att det är viktigt 
att vi redan inom Sveriges gränser skriver 
så att ingen behöver sväva i tvivelsmål om 
dateringen. Och då är den traditionella 
ordningen dag-månad-år överlägsen. 

Redaktionellt tillägg 
Det viktigaste när man skriver datum är 
att göra det tydligt. Eftersom sifferdatum 
lika ofta skrivs i den ena som i den andra 
ordningen i Sverige numera, vill Språk-
nämnden varna för skrivsätt där årtalet 
förkortats. Detta blir särskilt viktigt inför 
sekelskiftet. Varken 10.1.02 eller 02-01-10 
kan anses vara särskilt tydliga sätt att ange 

datum. Ännu otydligare blir skrivsätten 
utan tecken mellan: 100102 eller 020110. 
Använder man något av dessa skrivsätt 
bör man skriva 10.1.2002 respektive 2002-
01-10. 

Bäst är dock att skriva (den) 10 januari 
2002 eller 10 jan. 2002 eller 10/1 2002. 
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Jan 	 När bilderna bleknar - synpunkter 
Svanlund 

på metaforers intensitet 
Språket är fullt av bildliga uttryck, metaforer. Ibland har den 

ursprungliga betydelsen bleknat bort, i andra fall lever den 

kvar. Hur det förhåller sig med uttrycken aspekt, perspektiv, 

synpunkt och synvinkel i detta avseende utreds här av fil. 

kand. Jan Svanlund, vik. forskningsassistent vid Svenska 

språknämnden. 

Vårt gemensamma språk består till stor 
del av uttryck som används i överförd be-
tydelse - bildliga uttryck, metaforer. Fra-
ser som bergets fot, sätta något i fokus, 
komma i kläm är exempel på sådana 
språkliga bilder, liksom ord som försjun-
ka, trädkrona, bergsäker. 

De bildliga uttrycksmedlen är alltså inte 
bara retorisk eller poetisk utsmyckning, de 
ingår som en viktig del i vårt vardags-
språk. Med metaforen beskriver vi en 
företeelse genom att använda ord från en 
annan begreppssfär. Ett banalt exempel: 
tid är pengar. Ofta överensstämmer flera 
metaforer med varandra och bildar mer 
eller mindre sammanhängande system. 
Samma syn på tid som en resurs speglas 
också i uttryck som tidsbrist, ha ont om tid, 
jag ger dig högst fem minuter, vi har lite tid 
kvar etc. Metaforen tjänar som ett medel 
för oss att förstå vissa aspekter av en före-
teelse. Det är t.ex. därför vi gärna använ-
der konkreta bilder för att beskriva ab-
strakta företeelser. 

(Metaforen får i fortsättningen stå för 
bildspråk i allmänhet. Det jag säger om 
metaforer gäller således i stor utsträckning 
även för metonymi, synekdoke, personi-
fiering etc.) 

Språket har ibland kallats ett galleri av 
bleknade metaforer eller en kyrkogård av 
döda metaforer. Och börjar man reflekte-
ra över de språkliga uttrycken slås man av 
hur många ord och vändningar som verkli-
gen har något slags metaforiskt ursprung. 
Många är visserligen just bleka (som koka 
ihop något) eller rent av döda (som släcka  

sin törst). Men de är ändå i någon mening 
metaforer. De beskriver en företeelse med 
ord som stammar från en annan be-
greppssfär. 

Det finns forskare som menar att även 
våra begreppsstrukturer delvis är upp-
byggda med hjälp av metaforer, att bilder-
na spelar en grundläggande roll för vårt 
sätt att tänka och handla. 1 många fall är vi 
inte längre medvetna om det bildliga i ett 
begrepp; det har blivit så självklart för oss 
att bilden ingår i själva begreppet. Det är 
bland annat just detta som är spännande 
med metaforerna i vardagsspråket. De ak-
tualiserar den gamla frågan om förhållan-
det mellan språk och tanke - om språkets 
makt över tanken. 

Frågan är emellertid hur man skiljer 
mellan etymologin och nuet, och hur man 
särskiljer olika grader av bildlig intensitet. 
Det är uppenbart att stelnade metaforer 
har kvar olika mycket av sin bildliga kraft. 
En del fasta fraser innehåller t.ex. bilder 
som flertalet språkbrukare inte längre för-
står den bokstavliga betydelsen av. Om 
man inte vet vad faggor är ser man knap-
past någon bild framför sig när man hör att 
något är i faggorna. 

Även om vi normalt inte är medvetna 
om det metaforiska i många ord och fraser 
kan bilderna ändå vara fullt åtkomliga för 
oss. Vi kan på olika sätt bli medvetna om 
dem, bl.a. genom att reflektera över 
språkliga uttryck. Alla har vi väl haft aha-
upplevelser när vi plötsligt insett vilket 
tänkande som ursprungligen ligger bakom 
ett visst uttryckssätt. När vi lär oss främ- 
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mande språk reflekterar vi ju ständigt på 
detta sätt över uttryck som skiljer sig från 
de motsvarigheter vi har i vårt eget språk. 
Döda metaforer kan också återupplivas 
genom att de byggs ut med nya metaforer. 
Erik Wellander har i Riktig svenska bl.a. 
exemplet "1-lär belyses Birkas fornminnen 
med forskningens strålkastare", där den 
matta metaforen belysa får ny energi. 

Bildliga uttryck tas då och då också upp 
i språkvårdsdebatten. Det har t.ex. disku-
terats ifall man kan säga dra en lans, om 
det heter hårdra eller hårddra, på Tät eller 
rätt köl. En av de mest klassiska språk-
vårdsfrågorna gäller ordet synpunkt. Kan 
det heta ur en synpunkt eller strider prepo-
sitionen mot den bild som ordet uttrycker? 
Ibland förs även synvinkel in i diskussio-
nen. Bertil Molde har naturligtvis behand-
lat frågan, bland annat i Språkvård 
(4/1965). Han konstaterar där att ordet 
synpunkt inte används i egentlig betydelse 
och att det tydligen ofta inte alls förbinds 
med ordet punkt. Frågan gäller alltså om 
ordet är en levande metafor, om det har 
kvar något av sin bildliga kraft. Hur före-
ställer vi oss egentligen en synpunkt? Och 
om synpunkt ska betraktas som en levande 
metafor, hur ska vi då ställa oss till syno-
nymerna aspekt, perspektiv och synvinkel? 
Alla orden används i dag i bildlig betydel-
se. 

Hur känner man igen levande 
metaforer? 
De här frågorna rör vid ett viktigt pro-
blem: Hur ska vi kunna bedöma vilken 
bildverkan ett ursprungligen metaforiskt 
uttryck ännu har kvar? Problemet berör 
naturligtvis inte bara ställningstaganden 
inom språkvården. Det har många impli-
kationer. En gäller t.ex. frågan om hur 
vårt mentala lexikon är organiserat; har 
ett bildligt använt ord en eller flera bety-
delser? En annan rör vilka bilder som 
ännu har möjlighet att påverka vårt sätt 
att tänka - eller om man vill vända på 

steken: vilka bilder som speglar vårt sätt 
att tänka. Problemet är ingalunda enkelt. 
Wellanders Birkaexempel ovan visar ju att 
även till synes döda metaforer kan behålla 
en metaforisk potential. Så hur avgör vi 
vilka metaforer som fortfarande har en 
viss livskraft och vilka som definitivt är 
döda? 

Ett sätt är förstås att gå till sin egen 
språkkänsla, sin egen intuition. Man 
känner helt enkelt efter: Ser jag någon 
bild framför mig när jag hör uttrycket X? 
Jag tror att man visst kan komma en bit på 
väg på det sättet, men det är en vansklig 
metod. Våra mentala processer är ofta 
undermedvetna; de är således inte alltid 
åtkomliga för medveten reflektion. Vill vi 
undersöka hur språket eventuellt styr vårt 
tänkande ligger det ju i sakens natur att 
det är vanskligt att komma åt detta genom 
just tänkande. 

Ett annat sätt är att använda olika typer 
av språkpsykologiska test och intervjuer. 
Den vägen är säkert fullt möjlig att gå, 
även om det måste vara svårt att utforma 
dessa test. 

Ett tredje sätt är att söka indirekta tec-
ken på metaforers bildkraft genom att stu-
dera hur de används i det nutida språket, 
vilka grammatiska konstruktioner de ingår 
i etc. Det är denna metod jag har tänkt 
leka med i den här artikeln. Jag har roat 
mig med att titta lite på hur de fyra orden 
aspekt, perspektiv, synpunkt och synvinkel 
används i dag. 

De fyra ordens bakgrund 
Innan vi ger oss ut och letar efter sådana 
tecken på bildkraft är det kanske på sin 
plats med lite språklig arkeologi. Både 
aspekt och perspektiv utgår från det latin-
ska verbet specere, 'se'. Latinets a(d)spec-
tus betyder 'betraktande, anblick, åsyn'. 
Ordet lånades in i svenskan redan på 1500-
talet, men användes då som astronomisk 
fackterm om de lägen som solen och pla-
neterna intar i förhållande till varandra, 
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sedda från jorden. Den betydelse aspekt 
har i dag utvecklades först mot slutet av 
1800-talet. 

Perspektivbegreppet är ett arv från re-
nässansen. Ordet perspektiv inlånades un-
der 1500-talet i svenskan och användes då 
om avbildningar med djupverkan. Poäng-
en är att avbildningen återger föremålet 
som det ter sig för en betraktares öga från 
en viss punkt, ögonpunkten eller synpunk-
ten. Betydelsen har sedan utvidgats, först 
till att omfatta det sätt på vilket föremål 
ter sig från en viss punkt, sedan rent bild-
ligt om sätt att uppfatta abstrakta företeel-
ser. Ordet har tidigare också kunnat bety-
da 'kikare'. 

Ordet synpunkt hänger således samman 
med perspektivbegreppet. Vi har förmod-
ligen fått det via tyskan. Albrecht Diirer 
myntade uttrycket Gesichtspunkt i sin 
perspektivlära i början av 1500-talet. Det 
finns också motsvarande uttryck i engels-
kan (point of view) och franskan (point de 

vue), och även latinet har ett motsvarande 
uttryck. Under 1600-talet började så ordet 
användas bildligt i tyskan. 1 svenskan finns 
synpunkt belagt från mitten av 1700-talet. 
Då användes det i flera både konkreta och 
bildliga, abstrakta betydelser. 1 konkret 
betydelse kunde ordet t.ex. syfta på både 
stället man tittade ifrån och det man titta-
de på. Ingen av dessa användningar verkar 
dock någonsin ha varit särskilt vanlig. Re-
dan en bit in på 1800-talet dominerar de 
abstrakta, överförda användningarna helt. 
Man kan nog säga att vi övertog ordet i sin 
helhet, med den betydelseutveckling som 
redan skett i tyskan. 

Motståndare till konstruktionen ur en 

synpunkt brukar ibland förhåna preposi-
tionsvalet med formuleringar som antyder 
att det skulle vara skiljetecknet punkt eller 
något annat prickaktigt tecken som ingick 
i synpunkt. Den stackars betraktaren ska 
då tydligen uppfattas som instängd i punk-
ten, förtvivlat skådande ut över världen. 
Här ett citat från en fråga till Svenska 
Dagbladets språkspalt 1955: "Vore jag  

kriarättare, skulle jag inte tveka att sätta 
bock i kanten. Därvid skulle jag ingalunda 
bevekas av de svårigheter vederbörande 
måste ha haft för att komma ur en punkt - 
för att inte tala om hur besvärligt det mås-
te ha varit att först komma in i den." 

Syn-punkten är dock inte identisk med 
skiljetecknet. Ordet punkt går tillbaka på 
latinets punctum, som betyder 'stick', 
'styng'. Stickandet syftar i det här fallet på 
olika sätt att göra markeringar, t.ex. med 
en griffel på en vaxtavla. Den bildliga an-
vändning av punkt som synpunkt är ett 
exempel på utgår från ett abstrakt geomet-
riskt grundbegrepp. En sådan punkt 
brukar sägas ha ett visst läge men sakna 
utsträckning. Den syns så att säga inte. 1 
överförd bemärkelse används ordet t.ex. 
om geografiska förhållanden, som bergets 
högsta punkt, utsiktspunkt etc. Jämför 
också med tyngdpunkt. Ytterligare ab-
straktionsnivåer kan exemplifieras med 
tidpunkt, kokpunkt, punkt i en framställ-
ning, anklagelsepunkt - och varför inte 
synpunkt i betydelsen 'ståndpunkt' (ännu 
ett exempel), 'uppfattning'. 

Ordet synvinkel lånades in i svenskan 
ungefär samtidigt som synpunkt, dvs. i 
mitten av 1700-talet. Till skillnad från syn-
punkt användes dock synvinkel under lång 
tid enbart om optiska förhållanden, främst 
som naturvetenskaplig fackterm. En syn-
vinkel är vinkeln mellan två tänkta linjer 
från betraktarens öga till ytterkanterna av 
det föremål eller område som observeras. 
Först mot senare delen av 1800-talet 
börjar ordet användas bildligt, vilket före-
faller vara ungefär samtidigt som tyskans 
Gesichtswinkel utvecklas på samma sätt. 

1 alla fyra orden används uttryck för seen-
de bildligt för att benämna något som sna-
rast händer inne i vår hjärna. Detta är fullt 
naturligt. Vi har mängder med ord och 
uttryck som betecknar mentala tillstånd 
och skeenden och är bildade till ord för 
seende. Några få exempel bland sub-
stantiven: åsikt, avsikt, insikt, syn (på sa- 
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ken), klarsyn, felsyn. Själva grundordet se 
kan också användas på detta sätt: Jag kan 
inte se några hinder för att bevilja ansökan. 
Jag kan se flera möjligheter. Jag tänker här 
inte fördjupa mig i varför det är på detta 
sätt utan bara kort konstatera att det na-
turligtvis finns en hel del likheter mellan 
att uppfatta något rent visuellt och att 
uppfatta något mentalt. Dessutom är det 
antagligen så att vi till stor del tänker i 
(ickespråkliga) bilder. Och bilder är det 
naturligt att just se för sin inre syn. 

Användning i nutida svenska 
För att få en lite mer detaljerad bild av hur 
de här orden används i nutidssvenskan har 
jag tagit hjälp av konkordanser från 
Språkdata. Det rör sig om tidningsmate-
rialen Press 65 och Press 76, romaner ut-
givna på Bonniers 1976-77 och 1980-81 
samt riksdagsdebatter 1978-79. 

Orden har minst en betydelsenyans ge-
mensam, den som uttrycker att man be-
traktar något på ett särskilt sätt - bokstav-
ligt eller bildligt. För ett par av orden är 
dock den bokstavliga visuella tolkningen 
knappast aktuell längre. Vi kan för enkel-
hets skull sammanfatta orden under be-
nämningen perspektivord. För den över-
förda abstrakta betydelsen finns inga icke-
metaforiska synonymer. 

Eftersom orden delvis är synonyma 
uppvisar de helt naturligt likheter i den 
grammatiska användningen. Man finner 
t.ex. att alla orden gärna tar samma slag 
av adjektiviska uttryck som bestämningar. 
Adjektivens uppgift här är att karakterise-
ra det betraktelsesätt som det talas om. 
Det är oftast fråga om avledningar till 
abstrakta substantiv och de används till 
stor del för att indikera ett visst ämnesom-
råde, en samhällssektor och liknande. Det 
är således vanligt att betrakta något ur 
politisk, ekonomisk, social, sociologisk, 
psykologisk, vetenskaplig, facklig, interna-
tionell, litterär, teknisk, moralisk aspekt 
etc. Naturligtvis finns det också gott om  

bestämningar som signalerar vems betrak-
telsesätt man talar om: ur hennes synvin-
kel osv. 

Flera grammatiska konstruktioner är 
gemensamma för åtminstone aspekt, per-
spektiv och synpunkt. (För synvinkel do-
minerar konstruktionen ur en synvinkel 
fullständigt. Se nedan.) Sålunda kan man 
(an)lägga såväl aspekter som perspektiv 
och synpunkter på något. Samma sak gäl-
ler beakta, betona, understryka, ta upp, gå 
igenom, ta hänsyn till, peka på och en del 
andra konstruktioner. Ingen av dessa 
(utom eventuellt den sista) ger några klara 
visuella associationer. De flesta av dessa 
verbfraser är i sig metaforer vars egna 
bildinnehåll rimmar direkt illa med per-
spektivordens bildliga ursprung. Flera av 
dem skulle kunna betecknas som "diskurs-
verb"; de talar om vad deltagarna i en 
diskussion gör (inte vad de ser). 

En annan likhet mellan perspektivorden 
är att alla (utom synvinkel) i första hand 
konstrueras med prepositionen på. Man 
tar upp olika aspekter, perspektiv och syn-
punkter på ett problem, t.ex. Jag återkom-
mer till de prepositioner som står före or-
den. 

Åtminstone tre av orden kan användas i 
abstrakta sammansättningar: personlig-
hetsaspekt, kulturperspektiv, hälsosyn-
punkt. Däremot verkar synvinkel inte gär-
na ingå i sammansättningar över huvud 
taget. Sammansättningar som kan associ-
eras med synintryck hittar man egentligen 
bara för perspektiv i en del ord från per-
spektivläran. 

Det klart vanligaste av de fyra orden är 
synpunkt. Nära två tredjedelar av de 
sammanlagt över tre tusen beläggen för de 
fyra orden i Språkdatas material står syn-
punkt för. Sedan följer perspektiv som 
upptar knappt 20 procent av beläggen, 
aspekt med drygt 10 procent och synvinkel 
med ungefär 5 procent av beläggen. 
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Aspekt 
Orden varierar kraftigt med tanke på hur 

stor del av användningen som upptas av 

"rena" perspektivkonstruktioner, dvs, det 

att man betraktar något från en viss ut-

gångspunkt, för att använda en annan me-

tafor. Med rena perspektivkonstruktioner 

menar jag alltså prepositionsstyrda an-

vändningar, som ur en aspekt. För just 

aspekt är andelen rena perspektivkonst-

ruktioner mycket blygsam, cirka 10 pro-

cent. 1 stället används till stor del de kon-

struktioner som ovan angetts som gemen-
samma för perspektivorden. De enda an-

vändningar som minneT om den ursprung-

liga betydelsen är de med verbet se, t.ex. 

se till en aspekt och se något ur en viss 
aspekt. Detta är nu knappast något starkt 

argument för bibehållen bildkraft, vare sig 

för aspekt eller för de övriga orden. Dels 

har sådana mer eller mindre stående kon-

struktioner en tendens att stelna och leva 

kvar efter att bildassociationerna försvun-

nit; konstruktioner som inte stämmer med 

det ursprungliga bildinnehållet har därför 

större bevisvärde för bedömningen av 

bildkraften än sådana som stämmer. Dels 

kan ju som nämnts verbet se i sig användas 

om mentala processer. 
1 dag används aspekt aldrig i någon sorts 

konkret visuell bemärkelse, om man bort-

ser från den astronomiska facktermen. De 

adjektiv som används som bestämningar 
till aspekt är också generellt abstrakta. Vi 

finner egentligen inga spår av konkret se-
ende i användningen av aspekt, förutom 
se-konstruktionerna, som alltså har be-

gränsat bevisvärde. Man kan visserligen 

hitta något enstaka exempel på visuella 
metaforer som hålla ögonen på denna 
aspekt, men det är knappast ordets ur-

sprungliga betydelse som inspirerar till så-

dana formuleringar. 1 konstruktioner som 

understryka och väga in andra aspekter 
kombineras ordet med andra, ickevisuella 
metaforer. 

Om man dömer efter dagens språkbruk 

måste slutsatsen bli att aspekt i stort sett  

kan dödförklaras som metafor. Ordet har 

knappast någon bildlig potential kvar. 

Perspektiv 

Det är betydligt lättare att hitta spår av 
seende i användningen av perspektiv. 
Först och främst kan ordet ännu brukas 

om rent visuella iakttagelser. 1 Språkdatas 

material finns en hel del exempel: 

det begränsade perspektiv som ki-
karsiktet erbjuder 

Härnere på torgplanet blir perspektivet 
ett annat. 

En bit bort låg stan, i ett nytt och 
större perspektiv, järnverket i fonden, 
kyrkan längst bort 

Vi har konstruktioner som betrakta/se nå-
got i/ur ett visst perspektiv, teckna ett visst 
perspektiv, belysa något ur ett visst per-
spektiv, förvrida/förskjuta ett perspektiv, 
begränsa/förminska/förlänga/öppna/ vidga 
ett perspektiv. Det är konstruktioner som i 

en bokstavlig tolkning anspelar på kons-

tens perspektivlära eller på seende eller 

åtminstone på något rumsligt. 

Ordet ingår också i sammansättningar 

som har samband med perspektivläran: 
grod-, fågel-, central-, linjeperspektiv. 

Bland adjektivbestämningarna finns 

även här en mängd som beskriver abstrak-

ta företeelser. Men det finns också många 

som i förstone verkar hänföra sig till fysis-
ka ting som har utsträckning i rummet. Ett 

perspektiv kan således vara trångt, litet, 
brett, vidsträckt, stort, globalt eller rent av 
kosmiskt. (De företeelser som beskrivs 

med dessa adjektiv är emellertid i regel 
abstrakta.) Även uttryck som kort, långt, 
snävt perspektiv verkar ha att göra med 
något rumsligt. Men faktum är att dessa 

bestämningar nästan enbart används om 

tid. Att uttrycka tidsdimensioner är i 

själva verket en av perspektivbegreppets 

huvudfunktioner. Vi talar gärna om tiden 

som om vi kunde se den genom olika pers-

pektiv. Vi har sammansättningar som tids-

perspektiv, framtidsperspektiv och formu- 
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leringar som historiskt perspektiv, evighe-
tens, tjugofem års perspektiv, kortsiktiga 
och långsiktiga perspektiv etc. Fler exem-
pel: 

de ville förlänga perspektivet bak-
åt, bortom Bach. 

IVA tecknar därför ett längre perspek-
tiv, ett långt skede av industriell tillväxt 

Tiden är för de flesta av oss en storhet som 
är svår att begripa riktigt. För att göra den 
mer gripbar tänker vi oss den ofta, mer 
eller mindre omedvetet, som något nästan 
fysiskt, rumsligt. Det finns t.ex. flera ut-
tryck som antyder att tiden förflyttar sig 
med olika hastighet, att den har position 
(tidpunkt, tidsaxel) och rumsutsträckning 
(tidrymd, tidsbegränsning). 

Det som existerar i rummet kan vi också 
se. Det är nog bl.a. därför det är möjligt 
att använda ord som rymmer begrepp för 
seende när vi talar om tid, särskilt om 
framtiden. Om detta vittnar t.ex. uttryck 
som vision, se in i framtiden, fjärrskådare, 
avsikt, syn, synsk, framsynt, framtidsut-
sikt, förutse, se tiden an, emotse, se fram 
emot, på kort/lång sikt. Alla dessa uttryck 
är i någon mening metaforiska, åtminsto-
ne i etymologisk bemärkelse. Det är då 
knappast märkligt att även de synmetafo-
riska perspektivorden kan användas för 
detta skådande in i tiden. Som vi sett gäl-
ler det i hög grad just ordet perspektiv, 
men vi kan också tala om tidsaspekter och 
vi kan t.ex. skildra något ur historisk syn-
punkt/synvinkel. 

Vi återvänder till spåren av visualitet i 
användningen av perspektiv. Intressant är 
att adjektiven kort och lång i de här sam-
manhangen nästan uteslutande används 
om tidsperspektiv, medan bred och vid 
(och ibland stor) tenderar att användas om 
verkligt rumsliga (geografiska) perspektiv 
eller om samhällssektorer och liknande. 

Det finns otaliga adjektiv som beskriver 
det intryck en företeelse ger när den ses i 
ett visst perspektiv. Här kan man tala om  

en glidande skala från ord som i bokstavlig 
tolkning främst associerar till själva synin-
trycket till formuleringar som mer allmänt 
indikerar vilka känslor det beskådade väc-
ker hos betraktaren. Man kan tala om 
mäktiga, väldiga, hisnande, skrämmande, 
oroande, dystra, kärva perspektiv och om 
att perspektivet svindlar. Naturligtvis an-
vänds även dessa ord för det mesta bildligt 
i de här sammanhangen. Poängen är att 
flera av dessa metaforer stämmer överens 
med den ursprungliga visuella metaforen 
och hjälper till att hålla den levande. 

Det visuella i perspektivbegreppet är så 
pass levande för dagens språkbrukare att 
det går utmärkt att bygga ut metaforen 
med andra bildliga element: 

Sen drog han ut perspektivet mot tred-
je världen. 

Jag såg mitt liv i fullkomligt klart per-
spektiv. 

breddade min syn, fördjupade mitt 
perspektiv . 

1 och med att perspektiv oftast används 
som abstrakt begrepp finns det förstås 
även exempel på formuleringar som stäm-
mer dåligt med den ursprungliga metafo-
ren: 

Varför inte i perspektivet av glädje, av 
frisk luft? 

Redan på det här stadiet kan det vara 
intressant att jämföra aspekt och perspek-
tiv. Det första ordet har helt förlorat sin 
bildliga kraft, det andra rymmer däremot 
ännu mycket av bildverkan. Båda orden är 
latinska lån, och den etymologiska ur-
sprungliga betydelsen är lika ogenomskin-
hg för dem båda. Det är alltså inte for-
mens ursprung eller genomskinligheten 
som är avgörande för bildkraften. Den be-
stäms här i stället av hur lätt det är att 
knyta visuella föreställningar till ordet. 

Synpunkt 
Innan vi går närmare in på det klart vanli-
gaste perspektivordet, synpunkt, kan vi 
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konstatera att det har två rätt väl avgrän-
sade bildliga användningar. Vi har dels 
den rena perspektivkonstruktionen (att se 
något från/ur en synpunkt), dels den an-
vändning som närmast är synonym med 
'uppfattning, ståndpunkt' (t.ex. han hade 
många kritiska synpunkter). Perspektiv-
konstruktionerna utgör knappt hälften av 
beläggen på synpunkt i Språkdatas materi-
al. Ungefär samma andel gäller för övrigt 
för perspektiv. 

Något belägg på synpunkt i konkret vi-
suell användning hittar man inte i Språk-
datas material. Däremot finns det gram-
matiska konstruktioner som minner om 
uttryckets metaforiska ursprung. Det är 
framför allt den redan nämnda rent per-
spektiviska konstruktionen: att se/betrakta 
något ur/från en viss synpunkt. 

1 övrigt finns nästan inga spår av visuella 
synpunkter. Vanliga konstruktioner är ha, 
ge, lämna, framföra, anföra, framlägga, 
(an)lägga, redovisa, utveckla synpunkter 
på något, ta ställning till en viss synpunkt 
osv. Inget av dessa uttryck ger associatio-
ner till seende. 

Adjektivbestämningarna är i regel ab-
strakta. Det kanske bör påpekas att den 
mest typiska användningen inte är att man 
ser något utifrån en persons eller någon 
annan handlande aktörs synpunkt, även 
om den användningen också är vanlig. Det 
mest typiska är att man ser något i ett 
abstrakt perspektiv, alltså ur/från demo-
kratisk, politisk, medicinsk etc. synpunkt. 

Ytterligare tecken på hög abstraktions-
nivå är att det tydligen går utmärkt att 
kombinera synpunkt med andra bildliga 
uttryck som skär sig mot grundbilden. Det 
är exempelvis fullt möjligt att kombinera 
denna synmetafor med hörselmetaforer 
och andra hörseluttryck: 

Inte heller där fick han gehör för sina 
synpunkter. 

lyhörda för löntagarorganisatio-
nernas synpunkter... 

lyssna till företagarnas önskemål 
och synpunkter... 

Detta kan låta upprörande från den 
synpunkten att... 

Det var en intressant synpunkt som 
hon inte hade hört förut. 

rytmisk synpunkt 
ett från lyssnarnas synpunkt gott 

resultat. 

Sådana formuleringar är legio. Här kan 
man invända att dessa hörselmetaforer 
själva är så urblekta att det därför inte är 
så märkligt att de kan kombineras med 
synmetaforer. Emellertid är de säkerligen 
inte blekare än synpunkt. Alla dessa ut-
tryck används ju fortfarande i samband 
med sinnesförnimmelser, till skillnad från 
synpunkt. 

Det finns även andra metaforer som 
rimmar illa med synmetaforen och som vi 
knappast reagerar över: 

uttalar en särskilt tungt vägande syn-
punkt... 

Det är däremot svårt att hitta formulering-
ar där synpunkt byggs ut med andra syn-
metaforer. Möjligen är detta två exempel: 

Från denna synpunkt kan man ana 
varför 

Från den synpunkten åligger det mig 
att hålla ett öga på saker och ting. 

(Synpunkten i det sista exemplet är likty-
dig med "det som är bra för provinsen". 
Jfr hålla ögonen på denna aspekt ovan.) 

Faktum är att det ibland kan uppstå 
märkliga effekter när någon försöker blan-
da in andra synbegrepp: 

Denna sista synpunkt kan också ses 
från andra hållet. 

Det är väl här oklart om några visuella 
föreställningar verkligen har föresvävat 
författaren, och i så fall vilka. 

Sammantaget finns det inte mycket som 
talar för att synpunkt i dag upplevs som en 
levande bild. 

Synvinkel 
Ordet synvinkel, till sist, är det minst van-
liga av de fyra. Det används nästan enbart 
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i rent perspektiviska konstruktioner. Man 
kan således inte lägga några synvinklar på 
en fråga eller tillbakavisa någon annans 
synvinkel. Det man kan göra är just att sel 
betrakta något ur en viss synvinkel. Den 
användningen (med eller utan verb) upp-
tar cirka 90 procent av beläggen i Språkda-
tas material. 

Synvinkel används förhållandevis oftare 
än synpunkt när man talar om konkreta 
personers eller aktörers sätt att se på en 
sak, alltså när man ser något ur regering-
ens, pojkens, kung Oscars, etablissemang-
ets, konsumenternas etc. synvinkel. Natur-
ligtvis hittar man dock även här de ab-
strakta adjektivbestämningarna. Man 
finner också några enstaka exempel på 
konkret visuell användning: 

och glodde på honom förbi näsan 
som ur hans synvinkel måste se ut som 
den röda lampan vid ändan av en start-
bana. 

och fick nu en mera direkt synvin-
kel så att han såg vad som tidigare hade 
varit dolt 

Det är dock knappast den ursprungliga 
optiska betydelsen som åsyftas i de här 
fallen. Jag återkommer till detta längre 
fram. 

Ett exempel på en förstärkt bildlig an-
vändning är kanske detta: 

skulle vi kunna filma alltsammans 
helt ur er synvinkel. 

Precis som när det gäller synpunkt blir det 
ibland konstigheter när någon försöker an-
vända synvinkel på ett påtagligt bildligt 
sätt: 

riktat synvinklarna mot olika fält 
av skånsk kultur.. 

tvingar uppmärksamheten in i and-
ra synvinklar 

Inte heller här är det den ursprungliga 
optiska betydelsen som ligger till grund för 
metaforen. 

Uttryckens olika bildkraft 
Att döma av den här genomgången får 
aspekt numera betraktas som ett fullstän-
digt abstrakt ord i allmänspråket. Inte hel-
ler synpunkt förknippas med några tydliga 
föreställningar om seende, medan synvin-
kel verkar ha bevarat lite mer av visuell 
associationskraft. Det ord som har klart 
mest bildverkan kvar av de fyra är per-
spektiv. 

De indikationer på metaforisk blekhet 
och förlorad bildkraft som jag använt skul-
le kunna sammanfattas sålunda, utan hän-
syn till någon inbördes rangordning: 

Uttrycket har inga ickemetaforiska sy-
nonymer. 

Uttrycket ingår i sammansättningar 
som inte stämmer med den ursprungliga, 
visuella betydelsen. 

Uttrycket används aldrig i ursprunglig 
eller bokstavlig betydelse. 

Uttrycket ingår i mer eller mindre fasta 
konstruktioner som inte stämmer med den 
ursprungliga, visuella betydelsen. 

Uttrycket kan kombineras med nya 
bilder som inte stämmer med den ur-
sprungliga. 

De första två punkterna gäller i princip 
allmänt för de fyra orden (med reservation 
för att aspekt skulle kunna betraktas som 
ickemetaforisk synonym till de övriga, och 
att synvinkel inte gärna används i 
sammansättningar). 

Faktorer som indikerar bibehållen bild-
kraft är i princip omvändningen av ovan-
stående. Ytterligare en indikator skulle 
kunna vara att metaforen ingår i ett 
sammanhängande system av metaforer, 
som exempelvis de visuella tidsmetaforer-
na gör när det gäller perspektiv. Emeller-
tid har indikationerna för bildkraft genom-
gående mindre värde än indikationerna 
för bildlöshet. Det är alltså lättare att kon-
statera ett uttrycks avsaknad av bildlig 
verkan än att bekräfta den. 
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Språkvårdsdiskussionen 
Slutligen återkommer frågan vad allt detta 
innebär för språkvårdsdiskussionen, både 
generellt och för det konkreta fallet med 
synpunkt. 1 genomgången ovan har jag 
medvetet hoppat över redovisningen av 
vilka prepositioner som står före uttryc-
ken, och jag ska här bara ge några korta 
kommentarer utan hänsyn till eventuella 
betydelseskillnader. Alla fyra orden kan 
konstrueras med ur. För synvinkel är do-
minansen för ur mycket kraftig (ca 90 pro-
cent). Även beträffande aspekt och syn-
punkt är ur-konstruktionerna i majoritet. 1 
fallet synpunkt får ur emellertid hård kon-
kurrens av från, som står för nästan hälf-
ten av prepositionsanvändningarna. Per-
spektiv konstrueras däremot oftast med i. 

Konstruktionen ur en synpunkt har 
ibland förklarats som en kontamination 
(sammanblandning) med ur en synvinkel, 
men den förklaringen håller knappast, av 
flera skäl. Den bildliga användningen av 
synvinkel utvecklades mer än ett sekel se-
nare än motsvarande användning av syn-
punkt. Prepositionsbruket verkar också ha 
stabiliserats långt senare för synvinkel. Att 
döma av Svenska Akademiens ordsamling 
(som ligger till grund för Svenska Akade-
miens ordbok) blev ur en synvinkel den 
normala konstruktionen så sent som under 
första halvan av 1900-talet, medan fördel-
ningen mellan ur och från en synpunkt 
verkar ha stabiliserats ca hundra år tidiga-
re. Det kan nämnas att i och under ofta 
fick styra båda orden i början av deras 
svenska historia. 

Ordfrekvenser för äldre språkskeden är 
det i brist på ingående undersökningar 
säkrast att lämna därhän, men åtminstone 
under senare delen av 1900-talet är syn-
punkt minst tio gånger vanligare än syn-
vinkel. (Delmaterialen växlar här mellan 
fem och tjugo gånger högre frekvens för 
synpunkt.) En rimligare slutsats vore där-
för att användningen av synvinkel har in-
spirerats av bruket av synpunkt, dels vad  

gäller den bildliga betydelsen i sig, dels 
kanske också beträffande prepositionsbru-
ket. 

Det är osäkert hur stor vikt man bör 
tillskriva prepositioners metaforiska roll. 
En viss försiktighet härvidlag är nog på sin 
plats, eftersom prepositioner generellt sett 
bär mycket lite av egen betydelse. Men i 
fallet synpunkt skulle man kanske kunna 
se det myckna bruket av ur som ett tecken 
i sig på att ordet har mist sin bildliga kraft. 

Omvänt kan man fråga sig om det domi-
nerande bruket ur en synvinkel indikerar 
att det ordet har behållit mer av sin bild-
verkan, eftersom ur brukar anses vara den 
bildmässigt mest korrekta prepositionen i 
detta fall. Så är knappast fallet, även om 
genomgången ovan skulle kunna tyda på 
att ordet har behållit lite mer av sin bildli-
ga verkan. 1 själva verket kan man ju ifrå-
gasätta det "logiska" i den bildliga an-
vändningen av synvinkel. Detta har också 
gjorts, t.ex. av signaturen "Plågad ögonlä-
kare" i en fråga till Svenska Dagbladets 
språkspalt 1962: 

"Bilden på näthinnan av ett föremål be-
gränsas av de strålar, som utgå från före-
målets yttergränser och som via en punkt i 
ögat nå näthinnan. Vinkeln mellan dessa 
strålar kallas synvinkel. Allt efter föremå-
lens storlek och avstånd ses de under olika 
stor synvinkel. Denna är alltså ett kvanti-
tativt begrepp och icke ett utgångsläge för 
iakttagelser." 

"Plågad ögonläkare" ville att vi skulle 
sluta använda synvinkel bildligt och hålla 
oss till synpunkt i stället. Poängen kanske 
kunde uttryckas så här: Det är synvinkelns 
storlek tillsammans med vår uppfattning 
om avståndet till det betraktade föremålet 
som avgör vår bedömning av föremålets 
storlek. Om vi nu går runt ett föremål och 
behåller samma avstånd ser vi det således 
egentligen med samma synvinkel, dvs, den 
blir lika stor. Men det är ju inte så vi 
brukar använda begreppet i överförd be-
märkelse. 1 vår överförda användning har 
vi alltså förändrat även själva grundbe- 
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greppet en smula. Att i ett sådant läge 
diskutera vilken preposition som är mest 
bildenlig eller mest logisk förefaller täm-
ligen poänglöst. 

Oavsett om man fäster någon vikt vid 
prepositionsbrukets metaforiska roll eller 
inte så har genomgången ovan visat att 
synpunkt i dag inte används konkret och 
att dess bildliga kraft nästan helt har upp-
hört. Avmetaforiseringen av ordet har sä-
kert underlättats av flera faktorer. För-
leden syn kan ensam användas om 'upp-
fattning, utgångspunkt', precis som syn-
punkt: Jag vill lägga fram min syn/mina 
synpunkter på saken. Syn associeras inte 
heller lika starkt till betydelsen 'vy, utsikt' 
som de engelska och franska motsvarighe-
tema view respektive vue. Den abstrakta 
användningen av punkt har dessutom 
många paralleller, som vi redan sett. Två 
närliggande ord är ju t.ex. ståndpunkt och 
utgångspunkt. Det förra har en betydelse-
utveckling som liknar den för synpunkt 
och används i dag inte heller konkret. 

Att synpunkt ändå inte helt förlorat sin 
bildpotential visas av att en del människor 
reagerar mot användningen av preposi-
tionen uri sammanhanget. Det är i och för 
sig naturligt att en metafor som bleknar 
väcker olika mycket bildassociationer hos 
olika människor. Med tanke på att frågan 
så ofta figurerar i språkvårdsdiskussioner 
och att användningen fördömts av många 
som anser sig veta vad som är korrekt, kan 
man emellertid misstänka att bildassoci-
ationerna framtvingas av själva språk-
vårdsdebatten. Det verkar alltså i hög  

grad vara fråga om vad Ulf Teleman kallat 
inlärd irritation. 

Rent generellt finns här förstås ett di-
lemma för språkvården. Det existerar helt 
klart en mängd bleka metaforer som inte 
tål vilka obildenliga konstruktioner som 
helst. Å andra sidan går det inte att hävda 
att alla ursprungligen metaforiska uttryck 
ska behandlas som om de vore bokstavli-
ga. Då skulle man tvingas rensa ut åtskilli-
ga funktionella konstruktioner ur den 
samtida svenskan. Man måste bedöma 
graden av blekhet från fall till fall. 1 fallet 
synpunkt är det föga meningsfullt att för-
söka tvinga på sina medspråkbrukare ett 
bildtänkande som är dem främmande. För 
de allra flesta tycks ordet synpunkt vara 
dött som metafor, och det tjänar inget 
rimligt syfte att försöka återuppliva bild-
en. Man finner i alla händelser inget stöd 
för något sådant i bruket av ordet i övrigt. 
Det är ju också lite märkligt detta att ur-
sprungsbilden bara ska respekteras i en en-
da av ordets användningar. Det höjs sällan 
några protester mot konstruktioner som 
ha synpunkter på något, osv. Hur ska man 
för övrigt, från bildmässiga utgångspunk-
ter, ställa sig till prepositionsbruket beträf-
fande de tre synonymerna? 

Erik Wellander hörde till dem som mot-
arbetade prepositionen ur i detta samman-
hang, dock inte alltid särskilt intensivt. 
Han råkade emellertid själv skriva ur en 
synpunkt några gånger i Riktig svenska. 
Det är väl ett av många tecken på att 
tanken inte har oinskränkt makt över 
språket. 
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Lena 	 En studie i grönt 
Moberg 

1 språket sker hela tiden förändringar. Det gäller naturligtvis 
särskilt inom ordförrådet. Men det är inte bara så att nya ord 
tillkommer och gamla dör ut, utan gamla ord kan få nya 
betydelser. Vad som har hänt med ordet grön diskuteras här 
av fil. mag. Lena Moberg, forskningsassistent vid Svenska 
språknämnden. 

Dagens svenska skiljer sig i många avseen-
den från gårdagens. Samhällsförändring-
ar, ändrade levnadsvillkor, nya ideologier 
och livsrnönster, tekniska framsteg och 
nya vetenskapsområden avspeglar sig på 
olika sätt i språket, men tydligast i ordför-
rådet. Gamla ord faller bort, och nya till-
kommer. 

När åsikter luftas om svenskan av i dag 
får diskussionerna ofta en "svengelsk" 
slagsida. Språkliga nytillskott tenderar att 
identifieras med engelska lånord, vare sig 
dessa sedan betraktas som ett hot mot 
språket eller som ett inträdeskort till inter-
nationellt samarbete och samförstånd. 
Bortsett från vissa stil- och fackområden, 
där engelska lånord av olika skäl fått en 
stark ställning, tycks behovet av nya ord 
och uttryck i svenskan ändå täckas huvud-
sakligen genom att man utnyttjar de egna 
resurserna. Det framgår inte minst av ord-
boken Nyord i svenskan där bara cirka 
5 % av de 7500 nyorden utgörs av direkta 
lån, medan resten är svenska bildningar, 
låt vara i vissa fall tillkomna efter främ-
mande mönster. 

Men förändringar i ordförrådet innebär 
inte bara att nya ord kommer till och gam-
la försvinner. Gamla ord kan också börja 
användas i nya betydelser. Oftast är det då 
frågan om en lätt betydelseförskjutning el-
ler en naturlig utvidgning av den tidigare 
användningen av ordet, mera sällan om en 
helt ny betydelse som totalt avviker från 
den tidigare. Den här sortens förändringar 
sker ofta omärkligt och över en längre 
period, och inte sällan genom påverkan 
från andra språk. 

Om man jämför ordlistor och ordböcker 
som utkommit under olika tider kan man 
få en god överblick över vad som tillkom-
mit i ordförrådet under tiden som förflutit 
mellan olika ordboksutgåvor. Låt oss till 
exempel se närmare på det vanliga adjek-
tivet grön. Att mycket har inträffat på de 
60 år som gått sedan artikeln grön i Sven-
ska Akademiens ordbok (SAOB) trycktes 
1929, ser man redan vid en ytlig jämförel-
se med motsvarande artikel i Svensk ord-
bok (2 uppl. 1988). Självklart är det myc-
ket i en så omfattande ordbok som SAOB 
som inte tas med i en enbandsordbok av 
den typ Svensk ordbok representerar. 
Främst gäller det givetvis betydelser och 
användningar som inte längre är levande i 
språket. Numera använder man t.ex. inte 
ordet grön i betydelsen 'färsk' som man 
gjorde förr, då förbindelser som gröna 
gäddor och grönt fläsk inte alls gav de 
obehagliga associationer de ger i dag. 

1 den nya ordboken upptas nästan hälf-
ten av artikelutrymmet av betydelseupp-
gifter och exempel på ordets användning 
som inte redovisas i SAOB och som alltså 
uppenbarligen blivit aktuella i svenskan 
först efter 1929. Att ordboken i likhet med 
andra nyare ordböcker ändå inte tagit med 
en i dag mycket aktuell betydelse hos or-
det grön skall jag strax återkomma till. 

Utöver sammansättningar och förbin-
delser där grön uppvisar grundbetydelsen 
'som har färg som grönt gräs' (gröna äng-
ar, grönögd, vintergrön, blommor och 
grönt, ute i det gröna, grön av avund) 
och den bildliga betydelsen 'oerfaren, 
omogen' (ung och grön, han är ännu för 
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grön för den befattningen), som alla har 
gammal hävd i språket och följaktligen 
också redovisas i SAOB, kan man notera 
följande nyare förbindelser med grön i 
Svensk ordbok: 

Den gröna revolutionen 'införande av hög-
avkastande spannmålssorter i u-länderna'. 
Ha gröna fingrar 'vara bra på trädgårds-
och krukväxtsskötsel'. 
Grönt ljus ("som symbol för fri fram-
fart"). 
Grön våg 'samordning av trafikijus så att 
fordon med konstant hastighet kan få 
grönt ljus hela vägen'. 
Gröna vågen 'en strömning som framhäver 
lantlivets fördelar framför stadslivets'. 

Med uttrycken den gröna revolutionen och 
ha gröna fingrar, som uppenbarligen är 
direkta översättningar av engelskans the 
green revolution och to have green fin gers 
(el. green thumbs), har ordet grön i svens-
kan knappast tillförts någon ny betydelse. 
Något annorlunda förhåller det sig med de 
övriga uttrycken, som vart och ett speglar 
nya företeelser i det svenska samhället. 

Användningen av förbindelsen grönt 
ljus om klarsignal i trafik och därefter bild-
ligt också i uttryck som få grönt (ljus) för 
ngt 'få klarsignal för ngt', det är grönt 'det 
är klart', likaså de mer slangspråkliga gå 
grön el. göra sig grön 'klara sig', vara grön 
'vara klar el. fri' har givetvis ett samband 
med att man införde ljussignaler i trafi-
ken. 

Enligt Trafiksäkerhetsverket sattes de 
första svenska trafikljusen upp i januari 
1925 i korsningen Kungsgatan—Vasagatan 
i Stockholm och på hösten samma år också 
i gatukorsningen Kungsgatan—Drottning-
gatan. Men egendomligt nog tycks inte 
förbindelsen grönt ljus vare sig i konkret 
eller bildlig betydelse finnas belagd förrän 
1964, då den tas upp i den tredje utvidga-
de upplagan av Illustrerad svensk ordbok 
(red. Bertil Molde), däremot inte i de för-
sta och andra upplagorna 1955 resp. 1958. 

Man kan tänka sig flera anledningar till 
att uttryck som bygger på symbolen grönt 
ljus inte tycks ha kommit i bruk i svenskan 
förrän i början av 1960-talet. Först i slutet 
av femtiotalet och början av sextiotalet 
tog privatbilismen fart på allvar. 1 och med 
att bilen blev så gott som var mans egen-
dom var det naturligt att också företeelser 
förknippade med bil och bilkörning fick 
fäste i det allmänna medvetandet och där-
med också började prägla språkbruket. 
Ljussignalerna i trafiken är onekligen ett 
inslag i många bilförares tillvaro som kan 
inspirera till språkliga aktiviteter av skif-
tande slag. 

Men också i andra språk finns uttryck 
motsvarande svenskans det är grönt (ljus) 
(för ngt el. ngn) som kan ha bidragit till 
uppkomsten av det svenska uttrycket. 1 
engelskan har man använt (to give) the 
green light i betydelsen '(to give) permis-
sion to proceed on a course of action' 
åtminstone sedan 1930-talet att döma av 
The Oxford English Dictionary (2 uppl. 
1989). Det tyska gränes Licht fär etwas 
geben verkar däremot vara av senare da-
tum. 1 Duden Stilwörterbuch tas uttrycket 
upp först i den sjätte upplagan 1971. 

På samma sätt kunde det vara rimligt att 
anta att också uttrycket grön våg om sam-
ordning av trafikljusen för en jämnare tra-
fikrytm tillkommit genom påverkan från 
andra språk. 

1 Sverige började man pröva ett tra-
fikljussystem av denna typ på 1950-talet. 
Illustrerad svensk ordbok tar upp uttryc-
ket grön våg i den tredje upplagan 1964. 1 
detta fall tycks det alltså inte ha dröjt så 
länge innan det språkliga uttrycket för den 
konkreta företeelsen kommit i allmänt 
bruk i svenskan och därmed också tagits 
upp i ordböckerna. Tidigare belagt är 
danskans grØnn bølge (1960), men ur-
sprunget till det svenska uttrycket är nog 
snarast det tyska die gräne Welle, noterat i 
den femte upplagan av Duden Stilwörter-
buch 1963. Ett engelskt the green wave tas 
däremot upp först 1970 i Svenska Bokför- 
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lagets Svensk-engelsk ordbok (första-upp-
lagans andra tryckning). Enligt lektor V. 
Petti togs det då med efter en direkt för-
frågan hos brittiska polismyndigheter om 
uttryckets förekomst. Det är emellertid 
påfallande att uttrycket under årens iopp 
inte tycks ha noterats i en enda enspråkig 
ordbok på engelskspråkigt område, inte 
ens i den nyaste utgåvan av The Oxford 
English Dictionary 1989. Förmodligen har 
det aldrig haft någon allmän spridning i 
engelskan, och följaktligen heller inte haft 
någon betydelse för det svenska grön våg. 

Gröna vågen kallas med en samlande be-
nämning också de strömningar som i 
början på 70-talet fick storstadsmänniskor 
att flytta ut till landsbygden i protest mot 
det moderna samhällets storskalighet och 
industrialisering. Att uttrycket har sin 
ideologiska förutsättning i 60-talets miljö-
debatt och följaktligen också en politisk 
laddning framgår inte av förklaringen i 
Svensk ordbok men framhävs tydligt i 
Nyord i svenskan med stilmarkeringen 
"polit.". Detta bekräftas också av ett citat 
ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
den 23.6.1972 med ett av de tidigaste be-
läggen på uttrycket: 

Somliga politiker talar fortfarande häck-
lande om sörgårdsromantik och dagslände-
filosofi. Andra påstår att 70-talet blir grönt. 

Vad innebär då detta gröna? Inte bara en 
återgång till torvan och ett liv på landet. 
Det var inte enbart miljödebatten som drev 
upp den gröna vågen. Miljön är en viktig 
faktor men lika viktiga är frågorna om na-
turresurser, industrialisering, befolknings-
tillväxt, livsmedelsförsörjning - hela den 
ekonomiska tillväxten. 

Man kan lägga märke till att ordet grön 
här används också ensamt med syftning på 
den politiska ideologi som beskrivs. 1 fort-
sättningen av samma citat möter också ett 
tidigt belägg på de gröna som benämning 
på anhängare av denna ideologi: 

En del påstår att det är grönt att vara  

emot fortsatt ekonomisk tillväxt. 1 varje fall 
är de gröna emot att tillväxten mäts i form 
av ökad bruttonationalprodukt. 

Av det korta utdraget framgår inte om 
benämningen "de gröna" här syftar på 
svenska företrädare för rörelsen eller av-
ser det tyska miljöpartiet "die Grilnen", 
varifrån den svenska miljörörelsen senare 
hämtade sitt namn. 

Redan långt tidigare hade emellertid 
grön använts med syftning på politiska för-
hållanden. År 1951 inleddes en regerings-
samverkan mellan socialdemokraterna 
och bondeförbundet som i tidningarna kal-
lades den rödgröna regeringskoalitionen 
(Sydsvenska Dagbladet Snällposten nr 
264). Möjligen är det just sammanställ-
ningen med det sedan länge etablerade 
röd för socialdemokratisk som här har 
framkallat benämningen grön med syft-
ning på bondeförbundet. Säkert har dock 
detta starkt landsbygdsinriktade parti as-
socierats med den gröna färgen redan tidi-
gare och åtminstone sedan 1929, då parti-
ets gröna fana antogs på en stämma inom 
partiets ungdomsförbund, SLU. 

Med 70-talet fick emellertid ordet grön, 
som vi redan sett, också i sin politiska 
användning en vidgad innebörd. Grön i 
förbindelser som grön ideologi, grön poli-
tik, gröna rörelser och gröna grupper asso-
cieras med miljövård, ekologiskt tänkan-
de, varsamhet med naturresurser, alterna-
tiva problemlösningar, småskalighet. 

Under det allt mer miljömedvetna 80-
talet har ordet fått en märkbart utökad 
användning. På högskolan i Luleå utbildas 
numera gröna tekniker (DN 13.6.1989), 
dvs, civilingenjörer med utbildning också i 
ekologi och miljövård. 1 Skåne lanseras 
grön mjölk (SDS 8.6.1989), dvs, mjölk 
(färsk får man hoppas) från kor som fått 
foder odlat utan konstgödsel och bekämp-
ningsmedel. Energiministern sägs i ett kri-
tiskt inlägg i Sydsvenska Dagbladet Snäll-
posten (29.11.1988) "forsa fram i debatten 
likt en Margaret Thatcher med gröna fart-
ränder". På grund av sina tidiga ekologi- 
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ska insikter rubriceras filosofen Schopen-
hauer i en kulturartikel som den gröne 
Schopenhauer (SvD 21.2.1988). Inte heller 
reklamvärlden försummar att utnyttja or-
dets uppenbara plusvärde, t.ex. 1 uppma-
ningen "KÖR LITE GRÖNARE" (an-
nons från NTF i Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten 11.11.1988) eller i annonse-
ringen för ett inte helt obekant öl som 
"gør livet lidt grønnere". 

På tyskt språkområde har denna nya, 
delvis politiskt färgade betydelse hos ordet 
grun ('eine alternative, bes. eine umwelt-
freundliche Haltung, Einstellung vertre-
tend') tagits med i den senaste, sjunde 
upplagan av Duden Stilwörterbuch (1988). 

Men i dagens svenska ordböcker söker 
man förgäves efter uppgifter om en mot-
svarande betydelse hos ordet grön, trots 
att den varit aktuell i svenskan i snart två 
decennier. Något säger väl detta om den 
tröghet som styr proceduren när nytt ma-
terial förs in i en ordbok - och som med 
nödvändighet måste styra den, för att inte 
tillfälliga dagsländor i språket skall få ord-
böckerna att svälla ut till ohanterlighet 
och snabbt göra dem föråldrade. Men 
mera säger det ändå om hur omärkligt 
ordens valör kan förändras. Inte ens vana 
språkiakttagare är alltid medvetna om en 
förändring förrän den är ett väl etablerat 
faktum. 
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Birgitta 	Hur många ord finns det 1 
Lindgren 

svenskan? 
Det är ganska vanligt att folk frågar hur många ord det finns i 
svenskan. Varför man inte kan lämna något enkelt och klart 
besked förklaras här av fil. kand. Birgitta Lindgren, forsk-
ningsassistent vid Svenska språknämnden. 

Det är inte ofta folk får svaret "Det vet vi 
inte", när de vänder sig till Språknämnden 
med en språkfråga. Men frågan i rubriken 
är just en sådan fråga. Inte lönar det sig 
heller att återkomma lite senare i hopp om 
att vi då skulle ha hunnit räkna färdigt. 
Saken är nämligen den att det inte går att 
räkna alla ord i svenskan. 

Vad är ett svenskt ord? 
Det finns flera anledningar till att det är 
omöjligt att fastställa antalet ord i svens-
kan. Vi kan börja bakifrån i frågan. "Hur 
många ord finns det i svenskan?" Det gäl-
ler alltså att avgöra om ett ord finns i 
svenskan, eller annorlunda uttryckt att av-
göra om ett ord är svenskt eller ej. 

Att orden avisera, brev, hänsyn, måste, 
sport är svenska anser säkert de flesta, 
men en etymologisk ordbok kan berätta 
att dessa ord en gång har inlånats från i tur 
och ordning: franskan, latinet via tyskan, 
danskan, tyskan och engelskan. Dessa ord 
och många, många andra inlånade ord har 
etablerat sig och blivit hemtama i svens-
kan. Men hur är det med exempelvis pe-
restrojka från ryskan och trainee från eng-
elskan? Kan man säga att de finns i svens-
kan? Är de svenska ord? Säkert är att de i 
dag används av många svenskar när de 
talar svenska - trainee används till och 
med om svenska förhållanden. Det är ock-
så högst troligt att de flesta svenskar är 
medvetna om att dessa ord kommer från 
något annat språk än svenskan. Förmod-
ligen har folk olika uppfattning om dessa 
ord tillhör det svenska ordförrådet eller 
ej 

Vi kan inte här gå för djupt in på pro-
blemet med att avgöra om, eller kanske 
snarare när, ett ord av främmande ur-
sprung är att betrakta som inlemmat. 
Klart är att ett ord som från början uppfat-
tas som ett tillfälligt citatlån senare kan få 
fullt medborgarskap, som t.ex. de ovan 
nämnda brev etc. Vi kan se på ytterligare 
några exempel: festival, bedömdes 1956 i 
en uppsats som citatord, och bikini och 
musical (numera stavat musikal), bedöm-
des i en annan uppsats så sent som 1962 på 
samma sätt. 1 dag är det väl ingen som 
tvekar att acceptera de orden som inför-
livade i svenskan? 

Bevisen för ett ords existens 
Nästa led i vår fråga "Hur många ord finns 
det i svenskan?" gäller hur man avgör om 
ett ord finns eller ej. Detta är minsann inte 
heller så enkelt. Man kan nämligen i en 
sådan här generalmönstring av svenska 
ord inte bara ta med ord som finns i ord-
böckerna. Vi måste också ta hänsyn till 
ord som, även om de inte finns i ordböc-
ker, ändå måste godtas som svenska ord 
när de dyker upp i tal och skrift - därför 
att de är rimliga ordbildningsmässigt sett. 

Från några tidningssidor plockar jag lite 
på måfå följande ord som jag inte hittar i 
någon ordbok': enminutsgräns, festbyxa, 
kvalitetsmöbler, medlemsförmån, miljö- 

Här avses följande svenska ordböcker: Bon-
niers svenska ordbok 1988, Illustrerad svensk 
ordbok 3 uppl., Nusvensk frekvensordbok, 
Svenska Akademiens ordlista 11 uppl., Svenska 
Akademiens ordbok, Svensk ordbok 2 uppl. 
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konsekvens, modeglasögon, möbellån, re-
sonemangskedja. 

Det är inget märkligt med att dessa ord 
inte tagits med i någon ordbok. De repre-
senterar en typ av ord som man kan bilda i 
bokstavligt talat oräknelig mängd, näm-
ligen sammansättningar. 1 en ordbok tar 
man därför naturligtvis bara med ett urval. 
Till och med Svenska Akademiens ordlis-
ta, som ändå ger fylliga listor med 
sammansättningar till de flesta ord (under 
ordet en exempelvis hittar man 139 styc-
ken), måste göra ett urval och avstå från 
sådana här självförklarande sammansätt-
ningar. 1 inledningen till 11 upplagan 
(1986) sägs också detta klart ifrån: "Svens-
kans möjlighet till sammansättning av ord 
gör ordförrådet till en definitionsmässigt 
öppen kategori." 

Men även andra ordbildningsmöjlighe-
ter, såsom avledning, gör ord utbyggbara. 
Till ett verb som läsa har vi: läsande, läs-
ning, läseri, läsare, läslig, läslighet, läsbar, 
läsbarhet. Tänkbar är också en kortform 
(en, ett) läs, jämförbar med kortformerna 
titt till titta, jäkt till jäkta m.fl. 

Ord i ordböckerna 
Hur många ord som skall tas med i en 
ordbok bestäms i första hand av ett i för-
väg fastställt sidantal. En anledning till att 
vissa ord tas med medan andra utesluts är 
att ordboken har en viss inriktning. Den 
avser kanske bara en viss tidsperiod (jfr 
Ordbok över svenska medeltidsspråket, 
Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal), 
eller ett visst område (jfr Skogsordlista, 
Våra vanligaste främmande ord). Den kan 
också ha urvalsprinciper som gör att t.ex. 
slangord och grova folkliga ord utelämnas 
(jfr tidigare upplagor av Svenska Akade-
miens ordlista). 

Som framgår av föregående resonemang 
kan ordböckernas urval av ord inte ge an-
nat än ett språks kärna av ord eller särskil-
da delar av ordförrådet. Man kan alltså 
inte sätta likhetstecken mellan antalet ord  

i den största ordboken och antalet ord i 
språket i fråga. 

Naturligtvis förekommer det också att 
ord som borde varit med i en ordbok helt 
enkelt glöms bort. 1 Språkvård 3/1978 på-
pekar Bertil Molde att substantivet ledd 
'dimension' då inte stod att finna i svenska 
ordböcker. Sedermera har ordet dock 
satts in. Vi kan ta ytterligare ett, kanske 
lite udda exempel: rödljus finns för närva-
rande med i Svenska Akademiens stora 
ordbok enbart som ett tillfälligt ord om en 
ficklampas röda sken. 

Eftersom det faktiskt förhåller sig på 
det sättet att alla ord inte kommer med i 
ordböckerna och inte heller kan komma 
med, så skulle man alltså för att hitta alla 
ord kontinuerligt ha registrerat allt som 
yttrats och skrivits på svenska under hela 
den period som svenskan funnits! 

Ständig nybildning av ord 
Vi har hela tiden snuddat vid det som är 
den egentliga orsaken till att det inte går 
att räkna antalet ord i svenskan: Ordförrå-
det är i ständig omvandling. Nya ord till-
kommer, inte bara genom inlån av främ-
mande ord, de bildas också med inhemskt 
material. Här är några som vi fått under 
de senaste decennierna: dator, finans valp, 
moped, prya, ragga, soloch våra, velour-
pappa. 

Men ord försvinner också ur bruk. Det 
är emellertid lika svårt, kanske till och 
med svårare, att ange datum för ett ords 
försvinnande som datum för dess uppdy-
kande. Hur skall man bedöma ord som 
gäld, löga, tarva exempelvis? Skall de tas 
med i en eventuell räkning av orden i 
svenskan? De uppfattas i dag som ålder-
domliga, och används bara i speciella fra-
ser eller i vissa stilarter. Vanligen använ-
der vi i stället skuld, tvätta (eller bada) 
respektive behöva. Däremot måste nog ett 
ord som brav ('modig') sägas vara helt 
borta och har varit så under en lång tid. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså kon- 
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statera att frågan om hur många ord det 
finns är omöjlig, därför att den förutsätter 
att orden i ett språk utgör en avgränsbar 
mängd och så är det alltså inte. 

Lika litet som man kan fastställa antalet 
ord i svenskan kan man fastställa storle-
ken av normalsvenskens ordförråd. För 
hur skulle man bära sig åt? Be en nor-
malsvensk att på heder och samvete pricka 
för de ord han kan i någon ordlista eller be 
honom räkna upp alla ord han känner till? 

Ordundersökningar 
Vi har nu konstaterat att frågan om hur 
många ord det finns i ett språk är en omöj-
lig fråga, eftersom man inte som svar kan 
ge en viss siffra utan måste nöja sig med 
att säga att orden bokstavligt talat är oräk-
neliga. 

Detta innebär inte att man måste avstå 
från att räkna och på annat sätt kvantita-
tivt undersöka ordförråd. Man skall bara 
vara medveten om att det är nödvändigt 
att precisera och avgränsa undersöknings-
materialet. Man kan ta en viss textmassa 
och räkna hur många ord som finns där 
totalt, och hur många gånger ett och sam-
ma ord används. Sådana frekvensunder-
sökningar har gjorts i svenskan liksom i 
andra språk. Se t.ex. Nusvensk frekvens- 

ordbok, där ett material på 1 miljon löp-
ord från tidningstexter presenteras. Man 
kan också gå igenom Strindbergs alla tex-
ter för att få reda på inte hur stort hans 
ordförråd var utan vilket ordförråd han 
utnyttjade i sina texter. 

Likadant i alla språk 
Man hör ofta svenskar uttrycka den upp-
fattningen att svenskan skulle vara ordfat-
tig, i synnerhet jämfört med engelskan, 
vars ordomfång folk visserligen inte anser 
sig ha precisa uppgifter om men i alla fall 
tror vara större än svenskans. Men det 
som nu har sagts om omöjligheten att fast-
ställa antalet ord gäller förstås inte bara 
svenskan, utan är giltigt för alla språk. 

1 den danska tidskriften "Nyt fra Sprog-
nvnet" och i den norska "Språknytt" ut-
given av Norsk språkråd har samma ämne 
behandlats, alltså hur många ord det finns 
i danska respektive norska, och där ges 
samma svar som i denna artikel för svens-
kans del: oändligt många. Därför lönar 
det sig inte att ge sig in i några diskussio-
ner om huruvida det ena språket har flera 
ord än det andra, för att på så sätt kunna 
värdera språken sinsemellan. Det är lika 
bra att inse först som sist att det inte går 
att med kvantitativa metoder bevisa något 
om ett visst språks kvalitet. 

Illustration ur 
"Från rondell till gräddfil", 
billighetsurgå van av 
Språknämndens nyordsbok, 
med bilder av Tor Morisse. 
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