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De rätta orden 
Språket använder vi för att förmedla föreställningar om verk-
ligheten. Nu finns det en ganska utbredd föreställning om att 
det råder en överensstämmelse mellan företeelserna och or-
den: bara man använder de rätta och riktiga orden när man 
talar eller skriver om något, så kommer saken att stå klar för 
lyssnarna eller läsarna. Men det är ju inte alltid givet vilket 
uttryck som är det rätta och riktiga. De uttryck vi använder är 
ofta beroende av den kulturkrets eller grupp vi tillhör eller vill 
tillhöra. Sådant kulturbundet språkbruk förekommer i prak-
tiskt taget alla sammanhang, men vi är själva inte alltid med-
vetna om det utan menar att vi uttrycker oss fullständigt 
"naturligt". 

1 det här numret tar Gunnar Fredriksson upp skillnader i 
politisk kultur och politiskt språkbruk, i anslutning till ett 
nyskrivet avsnitt i den nya upplagan av hans bok "Det politi-
ska språket". Niklas Schiöler diskuterar de rätta orden i 
bordtennissporten. Vidare presenterar Lars Melin en under-
sökning av hur förtydligande av sammanhangen kan göra 
texter lättare att läsa och förstå. Bengt Sigurd förklarar en 
språklig kullerbytta och Peter Löfström visar hur man kan 
klara sig utan å, ä och ö, om man måste. 

Numret innehåller också som vanligt Insändare och Frågor 
och svar. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 

Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 

allmänt intresse. Obs! Det är skribenterna själva som står för 

de åsikter som framförs i insändarna, inte Språkvårds redak-

tion. 

Om "STOP" 
Medlemmar av Nya Tungomålsgillet har 
(enligt Språkvård 2/91) sänt 42 brev till 
regeringen för att protestera mot ett tra-
fikmärke, som bär bokstäverna "STOP". 

Så må engelsmän skriva, menar man, 
men här i Sverige ska det banne oss heta 
"STOPP". Detta förtjänar ytterligare en 
kommentar. 

Det var på 1960-talet som man ville 
komma överens om ett gemensamt inter-
nationellt stoppmärke. 

Fransmännen stred härvid heroiskt för 
rätten att - inom Frankrikes gränser - an-
vända bokstäverna "ARRET" på sitt 
stoppmärke. Andra länder ställde motsva-
rande krav, baserade på det egna landets 
modersmål och språkbruk. 

Vi kan fundera över vad som hade hänt, 
om varje land hade valt att skriva "STOP" 
på sitt (eller sina) modersmål. Tyskarna 
skulle måhända ha skrivit "HALT". Var-
vid svenska vägfarare kunde tänkas ta 
fram dubbdäcken. 

Och vad heter "STOP" på ungerska? 
Saken har självklart en allvarligare sida. 

Olika nationella bokstavskombinationer 
kunde ha givit upphov till många - och 
livsfarliga - missförstånd. 

Lyckligtvis kunde man enas om en kom-
promiss: alla borde använda en och sam-
ma bokstavskombination, STOP. 1 trafik-
säkerhetens intresse. 

Det var alltså inte något högaktnings-
fullt svenskt bugande inför det engelska 
språket, utan en anpassning till en gemen-
sam, internationell trafikkultur. Enklare  

uttryckt: man vill minska risken för olyc-
kor. 

Man kan sedan ha delade meningar om 
huruvida bokstäver och ord alls bör före-
komma på allmänna skyltar och vägmär-
ken. Det finns tom. experter som ifråga-
sätter om bokstaven "P" bör stå för "Par-
kering", utifrån ett sant internationellt 
perspektiv. Vårt svenska vägmärke "M" - 
för "Mötespiats" - är väl i så fall än mer 
tvivelaktigt. 

1 just fallet med STOP-märket ansåg 
experter och forskare (från många länder) 
att trafiksäkerheten skulle förbättras om 
man komponerade in bokstäverna 
"STOP" på märket. 

Vi kan alltid hävda att experterna hade 
fel i fråga om trafiksäkerheten; men det 
var så här man resonerade. 

Nå, kan någon invända, inte skulle väl 
de andra länderna misstycka, om vi satte 
dit ett extra litet svenskt P på våra skyltar? 
Det blir ju begripligt ändå. Inte ska vi väl 
behöva vara så förskräckligt internationel-
la. 

Det är fullt tänkbart att tyskar, spanjo-
rer eller schweizare skulle acceptera detta. 
Och de skulle göra det med ett brett leen-
de. Varje land har ju rätt att odla sina 
stora, nationella hjärtefrågor. 

Om språkvården ska vinna gehör för sitt 
viktiga uppdrag, och vinna nya anhängare 
för sin goda sak, då vill det till att man 
prioriterar med omsorg. 

Bengt Norbrink, Uppsala 
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Ett språk för hela världen 

Språkvård nr 1/91 handlade till största de-
len om översättning, bl.a. om datoriserad 
sådan, vilken är aktuell inom EG. Den 
danska dokumentalisten där, Karin Ben-
nedsen, talar i en artikel om hur missför-
stånd kan uppstå vid översättning med 
"korkade" datorer. Icke så om esperanto 
används som brospråk. Därför har också 
EG beställt ett system med "distribuerad 
datoröversättning" (samtidig översättning 
till alla språken) med just esperanto som 
brospråk, det enda som visat sig tillräck- 
ligt logiskt och entydigt. (Modellen har 
utarbetats av en svenska, fil, dr Siv Sjö- 
gren, och tagits upp av en holländsk dator- 
firma.) Om projektet blir lyckat, vilket 
kan väntas (men det tar tid!), innebär det 
en väsentlig besparing; nu förorsakar 
språktjänsterna en tredjedel av EG:s kost-
nader. Stadgan föreskriver att alla språken 
skall vara jämställda, men i den muntliga 
kommunikationen används bara franska 
och engelska, och nu tvistar tyskar och 
fransmän om företrädet. Att de små språ- 
kens användare skall vara diskriminerade, 
anses självklart. Det finns bara en enda 
rättvis, praktisk och billig lösning: espe-
ranto för alla, ja inte bara muntligt utan 
också användbart för dokumenten. 

Esperanto fungerar utmärkt på rörel-
sens egna kongresser, vid vilka också sam- 
manslutningar för olika yrken och intres-
sen, t.ex. läkare, järnvägsmän, ornitolo-
ger, blinda, har egna kongresser. 

Genom sin absoluta regelbundenhet är 
esperanto mycket lättlärt. Då form och 
kategori alltid motsvarar varandra, ger det 
också en intuitiv känsla för allmän gram-
matik, en hjälp för andra språkstudier. 
Lagt i botten stjäl det inte tid från dessa; 
man tjänar in den tid det tagit. 

Vi svenskar kommer givetvis även i fort-
sättningen att studera främmande natio-
nalspråk men då förhoppningsvis av in-
tresse eller för speciella behov, inte av 
nödtvång, ett tvång att uppnå perfektion  

för jämställdhet med "infödingar" (något 
som endast en elit uppnår). Vi kunde då 
också öka valmöjligheterna. Engelskan 
bör bli ett tillvalsspråk bland flera och inte 
få gratisskjuts till att bli världsspråket i 
stället för ett världsspråk bland flera. Den 
skulle inte duga som allas andraspråk. Ki-
neser och japaner klarar den inte - de 
gillar esperanto. Också för andra är den 
för svår, alltför nyckfull, i synnerhet i utta-
lets förhållande till stavningen. Tom, lä- 
rare i England klagar över att det är svårt 
att lära ut språket till engelsmännen 
själva. Framför allt är kombinationen na- 
tionalspråk och internationellt språk myc-
ket orättvis. Och engelskan hotar andra 
nationalspråk. 

Att det lönar sig att lära esperanto, visar 
experiment. 1 England lät man i klasser 
som läst franska ett år den ena hälften 
fortsätta med franska, medan den andra 
läste esperanto. Tredje året läste alla 
franska, och inom kort hade esperantister-
na hunnit ifatt och var tom. duktigare i 
franska! 1 Somero i Finland fick en ny-
börjarklass läsa tyska, parallellklassen es-
peranto. Den senare hade också geografi-
lektionerna på esperanto, men läroboken 
var på finska. Andra och tredje året läste 
alla tyska; esperantisterna hann ifatt och 
var säkrare i att tala tyska. 

På 50-talet tillkom en konkurrent till 
esperanto, nämligen interlingua. Båda har 
hämtat ordrötter eller hela stammar från 
latinet och grekiskan, interlingua till 100 
procent, esperanto till 80, resten från ger-
manska och slaviska språk. 1 esperanto 
liknar avlednings- och sammansättnings-
systemet det finsk-ugriska med prefix och 
suffix fogade direkt till rötter och stammar 
utan ändring av dessa. - 1 interlingua har 
man högst ofullständigt slipat av de ro-
manska språkens oregelbundenheter (så-
dana finns i alla nationalspråk) och det 
kan betecknas som ett romanskt hjälp-
språk, inte som ett internationellt. Det är 
väl den närmare anknytningen till de ro-
manska språken som gör att anhängarna 
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anser det språket mer levande och natur-
ligt; absolut regelbundenhet anser de "fyr-
kantig". Så upplever inte esperantisterna 
sitt språk. Interlinguaanhängarna framhål-
ler också att över en kvarts miljard männi-
skor utan vidare förstår interlingua, me-
dan man måste lära sig esperanto. Men 
jordens övriga miljarder då? Och att för-
stå ett språk betyder inte att kunna använ-
da det. 

Trots sin västerländska slagsida är espe-
ranto populärt i alla världsdelar. Det har 
också återtagit sin position i Osteuropa 
efter bakslaget då Hitler och Stalin för-
bjöd det (symptomatiskt!). Esperanto är 
examensämne vid flera universitet runtom 
i världen, bl.a. i England. 1 Kina startas en 
internationell teknisk högskola med espe-
ranto som enda studiespråk. Det finns in-
ternationella tidningar på esperanto och 
en rik litteratur både i original och i över-
sättning (ett bibliotek i England har ca 
30000 böcker på esperanto). 

Anhängare av båda dessa språk för-
kastar engelskan som allas andraspråk. En 
undersökning i början av 1970-talet har 
visat att t.o.m. i engelska parlamentet var 
45 % positivt inställda till esperanto. En-
dast 14% var motståndare eller ansåg att 
engelskan borde vara det internationella 
språket. 13 % var "icke motståndare" till 
esperanto, och 28 % hade ingen bestämd 
uppfattning. Bland de positiva var Georg 
Thomson, tidigare minister för EG-frågor. 
8 ledamöter kunde redan esperanto, bland 
dem Harold Wilson. 

Låt oss följa de engelska och finska 
exemplen, först i ett par skolor, sedan 
mera allmänt. Sverige kunde då driva sa-
ken i FN. Där har för övrigt Unesco re-
kommenderat esperanto, och ett upprop 
från Sverige för detta språk var underteck-
nat av en mängd kulturpersonligheter och 
politiker. 

En gammal slogan är fortfarande giltig: 
"Om alla lär sig esperanto nu, kan jordens 
folk tala med varandra inom två år." 

Karin Johansson, Malmö 

Debatten om du, ni och vous 

Sigvard Jarvins inlägg i Språkvård 3/1991 
om min artikel "Vad säger du, ers högväl-
borenhet?" i Språkvård 4/1990 är en kritik 
dels mot det allmänna svenska duandet, 
som jag gillar och för övrigt inte kan göra 
något åt, dels mot mina åsikter om före-
komsten av tu och vous i franskan och 
översättningen av vous till svenska. Jag 
uttalade mig inte som lingvistisk expert 
utan enbart på grundval av egna erfaren-
heter, bland dem en nästan daglig läsning 
av fransk press sedan 1946. Men visst är 
ens erfarenheter av franska tilltalsord be-
roende på vilka kretsar man huvudsakli-
gen umgås i och med! Och visst har an-
vändningen av tu eller vous med sam-
hällsklass och politiska åsikter att göra! 

När jag 1946-1947 bodde tretton måna-
der i Paris som fransk statsstipendiat efter 
min svenska läkarlegitimation umgicks jag 
framför allt med studenter och arbetare 
och med intellektuella som varit aktiva i 
motståndsrörelsen under den tyska ocku-
pationen. Som medlem i Parti Communis-
te Franais var det självklart för mig att 
tilltala alla från den vanlige partimedlem-
men till partiledaren och vice premiärmi-
nistern Maurice Thorez med tu. Också i 
det gamla neurologiska sjukhuset La Sal-
pétrire var tilltalsordet tu vid lunchbordet 
för ett tjugofemtal internes, den fempro-
centiga eliten av medicinstuderande. Någ-
ra eller de flesta bodde inom sjukhuset. 
Alla fungerade i praktiken som underläka-
re och hade eget lunchrum. Jag och min 
hustru, fransktalande efter att ha arbetat 
som au pair i Frankrike kort före kriget 
och även hon nybliven läkare, ingick från 
den allra första lunchen i denna tu-gemen-
skap. Franois Mitterrand, som Sigvard 
Jarvin hänvisar till, är ett udda exempel 
även i Frankrike. När han första gången 
valdes till president raljerade franska med-
ier om att han var "mer monarkisk än de 
Gaulle". Bland annat ironiserades om 
hans avsky mot att enligt sedvanan bli till- 
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talad med tu i sitt eget parti. 1 en seriös 
och rolig artikel påstods att Mitterrand var 
tu med högst tjugo personer utanför fa-
miljekretsen. En av dessa tjugo var en av 
högerledarna, Raymond Barre om jag inte 
minns fel. Socialister på baspianet tilltala-
de varandra i regel med tu, och jag vet att 
tutoyer-andet, duandet, åtminstone under 
efterkrigsåren var vanligt också mellan so-
cialister och kommunister på alla nivåer. 

Så till frågan om översättningen av vous 
till svenska. Jag kan ta ett relativt färskt 
exempel från min egen erfarenhet. Den 9 
november 1990 mötte jag för första och 
hittills enda gången professor Philippe Bo-
uquet som inför Arbetarnas Kulturhisto-
riska Sällskap presenterade den svenska 
översättningen, "Spaden och pennan" 
(Carlsson 1990), av sin bok om de svenska 
proletärförfattarna "La béche et la plu-
me" (Editions Plein Chant 1990). Bouquet 
talar svenska som en infödd svensk, utan 
någon brytning. Det var självklart att han 
och jag duade varandra när vi talade 
svenska, och det var lika naturligt att vi 
sade vous när vi ibland övergick till frans-
ka. Hur ska man då översätta en konver-
sation på franska mellan oss två till svens-
ka? Med de tilltalsord som Philippe 
Bouquet och jag använder när vi talar 
svenska med varandra? Eller vous med ni? 
Svaret kan knappast bli mer än ett. 

Redaktionens korta kommentar till Sig-
vard Jarvins inlägg är klargörande. När du 
i Sverige "genomfördes i olika offentliga 
förvaltningar var detta en följd av det re-
dan spridda bruket, inte en orsak till det". 

Mitt inlägg nu ger mig tillfälle att nyan-
sera min tidigare artikel på två punkter. 
Jag skrev att duandet som sedvana "kom 
väl gradvis och språngvis in i svenska språ-
ket mellan 1970 och 1980". Redaktionens 
anmärkning att det allmänna duandet kom 
- eller inleddes - på 1960-talet är givetvis 
korrekt. Jag undrar vilken roll bensinmac-
karna och den då snabbt ökande bilismen 
hade i denna frammarsch. Efter att ha 
undersökt zigenarna i Stockholm fortsatte  

jag 1963-1965 min socialmedicinska un-
dersökning av landets alla zigenare mellan 
Malmberget och Ystad, redovisad i "The 
Gypsies in Sweden" (Liber 1976). Jag res-
te drygt 39000 kilometer med bil. Jag titu-
lerades fortfarande doktorn i receptioner-
na till de flesta av de mer än ett hundra 
hotell och motell där jag övernattade. 
Men jag duades i bensinmackarna och of-
tast också i motellets barserveringar. Ben-
sinhandlarna och de flesta kunder hörde 
till ortens befolkning. De kände och dua-
de varandra. Men i bensinmackarna gjor-
des ingen skillnad mellan lokalbefolkning, 
långtradarchaufförer och andra kunder. 

Min yngste bror Knut, som under 
många år varit lärare i vår gemensamma 
hembygd, gjorde en berättigad invändning 
mot mitt påstående i artikeln att "alla sa 
du till alla i alla åldrar utom till the upper 
ten" i vår hemkommun i södra Värmland. 
Han erinrade om att det ålderdomliga till-
talsordet 1 kunde förekomma ännu i 
början av 1930-talet. 1 en familj tilltalade 
barnen, som var i min och mina syskons 
ålder, sina föräldrar med I. Att Knut - och 
nu också jag - så väl kommer ihåg denna 
familj kan tyda på att 1 blivit en min-
nesvärd kuriositet från att tidigare ha varit 
ett vanligt tilltalsord. Men 1 förekom då 
också fortfarande någon gång som ett 
mera neutralt tilltalsord till en främmande 
person än ni, som Språkvårds redaktion 
på goda grunder betecknar som "nedlå-
tande" för tiden före det allmänna duan-
det. 

John Takman 
* 

Ett litet påpekande till Sigvard Jarvins in-
sändare i Språkvård 3/1991. Franois Mit-
terrand stavar sitt namn med två r. 

Allan Borgarvad, Stockholm 
ex professo 
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Mer om DTP 

"Datorstödd trycksaksproduktion" före-
slår språkkonsulten Björn Dahlborn som 
svensk beteckning på desktop publishing. 

Desktop publishing är, om någon und-
rar, redigering av hela tidningssidor, med 
rubriker och bilder, på dataskärmar. Det-
ta innebär i teorin, och ibland även i prak-
tiken, dels att tidningens redaktion får 
bättre kontroll över slutresultatet, dels att 
man kan hoppa över ett eller flera led i 
produktionen och spara tid och pengar. 

Man skulle kunna avfärda Bengt Dahl-
borns förslag med att beteckningen "desk-
top" redan har slagit rot. Man kunde lika 
gärna försöka införa ett svenskt ord för 
"layout". "Desktop" är kort, uttalbart, 
kan böjas och avledas; dessutom har ordet 
ingen konkurrerande betydelse på svens-
ka. 

Men eftersom Dahlborn gjort sig av-
sevärt besvär med att sprida sitt förslag - 
jag har sett hans insändare i flera datatid-
ningar - förtjänar han ett bemötande. 

Hans förslag är tyvärr inte så lyckat. 
1. Journalister och tryckare brukar skil-

ja mellan tidningar och trycksaker. Tryck-
saker är broschyrer, informationsbiad och 
liknande: vad som även kallas tillfällig-
hetstryck. När numera även dagstidningar 
görs med desktop publishing-teknik är or-
det "trycksak" definitivt för snävt. Tyvärr 
saknas en sammanfattande beteckning. 

2. "Produktion" syftar i tidningsbran-
schen av hävd på de icke-redaktionella ar-
betsmomenten: repro, tryckning med 
mera. De som "jobbar i produktionen" 
har overall. Det redaktionella arbetet, 
som gäller tidningens innehåll och utform-
ning, kallas inte för "produktion". (Där-
emot talar man om att "göra tidning".) 

För att Björn Dahlborns förslag ska slå 
igenom måste det alltså övervinna två in-
grodda uttryckssätt. 

Mer acceptabla beteckningar - det är 
inga förslag - vore "datorstödd original-
framställning" eller "datorstödd helsides-
framställning". De uttrycken kan inte för-
kortas till DTP. Det gör inget: jag har 
aldrig hört någon säga "DTP". Förkort-
ningen tycks bara förekomma i skrift. 

Slutligen en mer allmän synpunkt. När 
man arbetar fram terminologi bör man 
tänka på slitaget. Vad finns det för kort-
former av "datorstödd trycksaksproduk-
tion"? 

Jag är en varm anhängare av svensk 
terminologi, men jag tror att vi får dras 
med "desktop", "desktoppa" och "desk-
toppare" lika väl som vi får dras med 
"layout". 

Anders Lotsson, journalist, översättare 
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Gunnar 	Om det politiska språket Fredriksson 

Här presenterar redaktör Gunnar Fredriksson huvudtankarna 
i det nya avsnitt om politisk retorik som kommer att ingå i den 
sjunde upplagan av hans bok "Det politiska språket" som 
utkommer i vår på Tidens förlag. Artikeln återgår på ett 
anförande han höll vid Språknämndens årsmöte hösten 1991. 
Efter artikeln refereras den följande diskussionen. 

Min bok "Det politiska språket" kom ut 
första gången 1962. Det var ett försök till 
granskning med semantiska metoder av 
det politiska språkets termer, argumenta-
tionsmönster, logik och övertalningsknep. 
1 en ny upplaga 1969 tog jag bl.a. upp ord 
och uttryck som blivit aktuella under 60-
talet. 1982 diskuterade jag under rubriken 
"Maktspråk" ytterligare några egenskaper 
hos språk med politisk innebörd, t.ex. by-
råkratiskt språk och sådant språk som bi-
drar till vidgade klassklyftor. 

1 sjunde upplagan, som kommer ut 
inom kort, behandlas politisk retorik i vi-
dare mening, t.ex. bildretorik och politi-
kernas hela framtoning i olika medier, 
kanske som en tillämpning av ett mera 
strukturalistiskt sätt att betrakta politiska 
diskurser och kulturer i deras helhet. 

Inom ämnet retorik, som fått nytt liv på 
senare år även i Sverige, kan man ta upp 
alla framställningar där poängen är att nå-
gon ska övertygas om något, även politi-
kernas uppträdande, hur de ibland regisse-
ras av valstrateger eller reklamexperter, 
deras utseende, kläder, åtbörder, s.k. 
kroppsspråk, miljön där de vill synas, osv. 
Det finns en tendens att all kommunika-
tion av det slaget kallas "språk" och inom 
retoriken kan man studera eller om man 
så vill avslöja sådana metoder. 

Det märkliga med retoriken är att de 
s.k. lagar som talekonsten följt under lång 
tid förblir så konstanta. Professor Kurt 
Johannesson har t.ex. visat hur de åter-
kommer i liknande former alltifrån anti- 

ken. När jag på nytt granskar de logisk-
semantiska egenskaperna i det politiska 
språket, sådana som jag beskrev dem 
1962, kan jag inte heller se annat än att 
ordförrådet visserligen ändras men att den 
grundläggande strukturen är densamma 
och endast ett fåtal exempel behöver för-
nyas. 

Bildens retorik 
Kurt Johannesson diskuterar nya metoder 
inom bildretoriken och tar upp ett fall som 
handlar om hur Volvo bemötte kritik för 
miljöförstörelse vid ett tillfälle 1987. Det 
är mycket tydligt och har intresse också 
för det politiska språket, eftersom det vi-
sar hur politiker hanterar massmedierna 
och stimuleras av modern massmedietek-
nik. Volvochefen framträder dessutom här 
som en politiker. 

När Volvo fick kritik för utsläpp av lös-
ningsmedel, råkade en av dess direktörer 
göra ett från politisk-retorisk synpunkt 
olyckligt uttalande: 

- Ska vi ha en industriell tillväxt måste 
vi acceptera korridorer genom landet där 
skogarna dör. 

Det blev konfrontation med miljöintres-
serade, där drastiska bilder av miljöförstö-
relse ställdes mot försvar för industriell 
tillväxt, eller som Johannesson skriver, 
"en kraftmätning mellan det konkreta och 
det abstrakta språket". Men även Volvos 
reklamexperter tog till ett konkret språk. 
Man införde fem helsidesannonser i alla 
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större dagstidningar med Volvochefen 
P. G. Gyllenhammar i helfigur men inte 
vid skrivbordet eller i fabriken utan "i 
seglarjacka bland klippor och någon sorts 
strandråg ute vid Vinga fyr. Redan bilden 
är ett försvarstal." 1 en text utformad som 
ett personligt brev till läsarna framställs 
Gyllenhammar och Volvo som miljövän-
ner sedan länge, samtidigt som regeringen 
kritiseras. 

Politikerna och deras experter har på 
senare tid lärt sig åtskilligt av den här 
typen av bildretorik. De är inte längre 
bara strikta män i mörka kostymer med 
slips, från vilka fosterländsk retorik, soci-
alreformatorisk agitation eller utrednings-
prosa flödar. Vi ser dem nu, när bildmedi-
er kanske blivit de viktigaste politiska 
medierna, i fritidskläder ute i skärgården 
eller med filosofisk blick vid havet, på 
besök på verkstadsgolv och byggen, sjuk-
hus och daghem, lämpligen klädda i 
skyddshjälmar och vita rockar, åkande 
med inlandsbanan eller skärgårdsbåt, el-
ler, som Thorbjörn Fälldin på en bild i en 
av Johannessons böcker, på en kärra med 
potatis. Under valrörelsen 1988, då säldö-
den var aktuell, kunde de uppträda bland 
sälar. 

Politikerns hela framtoning kallas nu-
mera ibland "retorik", till och med 
"språkspel", en känd term från Wittgen-
stein. 1 ett referat från ett av moderatleda-
ren Carl Bildts framträdanden sommaren 
1991 heter det i Dagens Nyheter (27/7): 

"1 Grisslehamn blir det följaktligen lätt 
fritidsklädsel för moderatledaren med 
långbyxor och öppen fritidsskjorta, möj-
ligen med värmande seglartröja om vädret 
skulle kräva det. Med entré i motorbåt, 
med gravid hustru och liten pratglad, och 
enligt egen partiledarutsago något svår-
begriplig, dotter som inramning. Rena 
drömmen för valstrategerna eftersom det 
är kring familjen och de gamla värde-
ringarna som det främst ska talas och ut-
lovas vårdnadsbidrag - dock först när eko-
nomin tillåter det." 

Under valrörelsen 1988 framträdde par-
tiledarna i TV och därmed också i andra 
medier t.ex. i följande uppmärksammade 
situationer: Bengt Westerberg matade 
sälar, Olof Johansson invigde en boule-
bana, Carl Bildt övade skjutning med pan-
sarraketer och Ingvar Carlsson gjorde en 
båttur på Göta kanal. 

"Påverkan genom bilder" är titeln på en 
undersökning av konstprofessorn Gert Z. 
Nordström. Bilder är inga "diskursiva en-
heter" i likhet med det "linjära", vanliga 
språket, där läsningen fortskrider från ord 
till ord i enlighet med någon form av logik 
och orsakssammanhang. Bilder ses som 
helheter, "tillstånd", betraktaren kan 
ströva fritt med ögat, associationerna upp-
kommer aktivt eller passivt, ytligt eller 
djupare, vi påverkas olika på grund av 
olika erfarenheter, stämningar, kulturer, 
värderingar osv. Påverkan kan vara avsikt-
lig, som i reklam och propaganda, den kan 
vara öppen eller dold, direkt eller in-
direkt, och vi vet alla vilka möjligheter till 
manipulation som finns. 

Nordström liksom flera andra som ana-
lyserat propaganda utgår från nazisternas 
välregisserade möten och filmer. Inte 
minst olympiaden 1936 blev en enorm 
bildsekvens, ett visuellt språk, som gick ut 
över världen och symboliserade vad man 
menade var en sorts politisk-ideologisk tri-
umf. Man talar ofta om nazismens sam-
hällssyn just som teater. Ingvar Holm har 
analyserat några aktuellare fall i en kom-
mande bok med titeln "Politik som tea-
ter". Alltmer inser man att estetisk analys 
kan behövas i politiken. 

Rockvideon är enligt Nordström karak-
teristisk för hur bildretoriken fungerar. 
Man kan tillägga att just rockmusiken 
kom att spela en kraftfull politisk roll, när 
ungdomar på båda sidor om Berlinmuren 
under åren 1989-90 höll igång konserter 
som en väldig, gemensam proteströrelse 
och inte ens polisen på östsidan kunde 
stoppa flödet. 

Ändå måste man konstatera att det van- 
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liga, "diskursiva" språket spelade en avgö-
rande roll för frigörelsen i Mellaneuropa 
under dessa år. Demokratirörelserna 
krävde helt enkelt "sanningen", t.ex. kor-
rekt information om modern historia i 
stället för den förljugna propagandans 
språk. 

Men spektakulära politiska handlingar 
kom att spela en stor roll, t.ex. när man 
bytte namn på städer och gator, rev ner 
statyer, stängde partihögkvarter och hissa-
de andra flaggor med annan symbolisk in-
nebörd. Det behövs i sådana sammanhang 
föga argumentering, vad som visas upp är 
språk nog och ingen missförstår meningen. 

Det s.k. Gulfkriget startade för den 
USA-ledda alliansens del på bästa sänd-
ningstid för TV-publiken i USA. Båda si-
dor försökte utnyttja TV-mediet i opini-
onsbildningen, fast med växlande fram-
gång. Det finns ingen ren nyhetsbild, kon-
staterar Gert Z. Nordström, som liksom 
Kurt Johannesson har analyserat svenska 
massmediers behandling av Gulfkriget. 
Bilden blir "en medlöpare i ett blandmedi-
alt språk där den sammansatta utsagan är 
betydligt mer avgörande än vad den en-
skilda bilden konkret avbildar eller doku-
menterar". Det generella problemet är att 
mycket som inte lämpar sig för framställ-
ning av det här slaget utesluts eller reduce-
ras i betydelse, vartill kommer att journa-
listiken liksom under Falklandskriget styr-
des av myndigheterna efter förmåga. In-
formationen tenderar därför att bli ofull-
ständig och vi får föga kunskap om vad 
som händer där bildmedierna inte är 
närvarande. 

Frågan hur man skulle benämna den 
s.k. alliansen blev kontroversiell. Det har 
sagts att en "korrekt" beteckning ska vara 
"FN-alliansen", i polemik mot dem som 
t.ex. använt uttrycket "USA-alliansen". 
Men 1 en kontroversiell fråga av det här 
slaget får alla beteckningar mer eller 
mindre politisk innebörd och visar något 
om den politiska ståndpunkten. Inte ens 
de båda forskarna Johannesson och 

Nordström har kunnat bestämma sig och 
använder vardera tre olika uttryck, Johan-
nesson "de allierade under USA:s led-
ning", "den USA-ledda alliansen" och 
"USA och FN-alliansen", Nordström "de 
FN-allierade", "de USA-allierade" och 
"USA och dess FN-allierade". 

Olika politiska kulturer 
Inom strukturalism av olika slag studerar 
man meningsbärande helheter, som kan 
innefatta allt som kan tolkas på något sätt, 
tal och skrift, konst och musik, seder och 
bruk, myter och sagor, psykologi och psy-
koanalys, till och med mode och matlag-
ning. Det är ofta fråga om samtidiga struk-
turer, i motsats till de vanligen historiskt 
inriktade, traditionella humanistiska studi-
erna, som lägger tonvikten på orsakssam-
band. Varje individuellt yttrande kan sät-
tas in i vad som kallas en "kontext" och 
tolkas i enlighet med någon "kod". För 
studiet av politiskt språk kan sådana teori-
er ha intresse, i den mån de bidrar till 
förståelsen av hur värdeladdade termer, 
argumentationsmönster, bilder och bete-
enden kan hänga ihop med en hel före-
ställningsvärld av ideologier, myter, moral 
och estetik. 

Man kan nog tala om en särskild politisk 
kultur t.ex. kring en term som "folkhem", 
som har vissa patriarkaliska inslag, inne-
fattar idéer om alla människors lika värde, 
samverkan, omvårdnad och välvilja men 
också s.k. social ingenjörskonst och socia-
la reformer. Folkhemstanken kan dess-
utom ha inslag av förmynderi och grå lik-
formighet, i så fall kanske i konfrontation 
med andra idéer. 

Ett annat exempel på en speciell politisk 
kultur ger den amerikanske forskaren 
Murray Edelman i boken "Political 
Language, Words that Succeed and Poli-
cies that Fail". Han beskriver en politisk 
föreställningsvärld inom amerikansk övre 
medelklass, där verklighetsuppfattning 
och språk på olika och ibland subtila sätt 
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antyder att de fattiga är offer för utveck-
lingens gång, har sig själva att skylla osv., 
med andra ord att man mer eller mindre 
medvetet legitimerar ett system som gyn-
nar de ledande samhällsskiktens intressen. 
Andra språkspel med andra myter ingår i 
marxism-leninismens nu hastigt föråldrade 
idévärld. 

Av Wittgenstein, som använde uttryc-
ket "språkspel", kan man bl.a. lära sig att 
språket inte kan slutgiltigt analyseras inom 
ramen för en viss logik eller kunskapsteori 
utan måste förstås som en oavslutad serie 
spel, uttryck för olika livsformer och kul-
turer. Wittgenstein såg språkfilosofin som 
en ständigt pågående aktivitet för att vi 
ska öka förståelsen för dess innebörder 
och kanske terapeutiskt befria oss från de 
bryderier och onödiga filosofiska problem 
som det notoriskt ger upphov till. 

Man kan mot den här bakgrunden fråga 
sig om det politiska språket, dess symbo-
ler, myter och visioner, håller på att bli en 
del av den kommersiella underhållningsin-
dustrin eller åtminstone efterhärmar dess 
mönster. Tesen om politik som underhåll-
ning, främst i TV, har fått näring av ut-
vecklingen i USA. Jippon av allehanda 
slag skulle enligt dessa farhågor få allt mer 
utrymme på bekostnad av mer innehållsrik 
information. Politikens "språk" blir allt 
mer utarmat, smarta regissörer bestämmer 
dagordningen, demokratin hotas. 

Jag har besökt ett amerikanskt konvent, 
i Dallas 1984, när republikanska partiet 
för andra gången utsåg Ronald Reagan till 
presidentkandidat. Konventet pågick i 

ra dygn och var uteslutande teater, utan 
att någon föreföll säga ett vettigt ord på 
hela tiden. Det var bönemöten, parad för 
amerikanska fanan, färgglada ballonger, 
trumpetstötar och andra oljud, våldsamma 
vrål för att hälsa talare vars patriotiska 
retorik man knappast lyssnade på, en 
mängd lustiga hattar på även till synes 
respektabla personer osv. Det var tydligen 
inte ens meningen att seriösa problem 
skulle behandlas. 1 Dallas svarade den  

svenske gästen Ulf Adelsohn på en fråga 
av mig, att han hade svårt att föreställa sig 
delegaterna vid en svensk moderat parti-
stämma med så lustiga hattar. Men detta 
är en annan politisk kultur än vi är vana 
vid, och den bombastiska fosterländskt re-
ligiösa retoriken skulle omsatt till svenska 
förhållanden otvivelaktigt göra ett pekora-
listiskt intryck. 

Symboliska situationer 
Ibland hamnar politiker i situationer som 
kan tolkas symboliskt utan att detta har 
varit avsikten. När Thorbjörn Fälldins för-
sta regering föll i september 1978, hölls 
presskonferens i en trång lokal som efter-
hand blev så varm att Fälldin med en näs-
duk torkade svetten ur pannan. Bilden 
blev omedelbart starkt laddad som tecken 
på hur plågad regeringschefen var. 

Sedan krigshandlingarna vid Persiska vi-
ken brutit ut i januari 1991, gick genom 
världspressen en bild av FN-chefen Javier 
Pérez de Cuéllar. Han sitter, nyss anländ 
till Paris efter den sista misslyckade med-
lingen i Bagdad, förtvivlad och framåtlu-
tad med ena handen för pannan. Bilden 
gick genom världspressen med rubriker i 
stil med "Jag har misslyckats" eller "FN-
chefen utan hopp". 

Stor uppmärksamhet väckte Bengt Wes-
terberg, när han valnatten 1991 inför TV-
kamerorna lämnade soffan med partile-
darna just när Ian Wachtmeister och Bert 
Karlsson kom in. Det visade sig att Wes-
terberg inte ville synas på bild tillsammans 
med dessa, eftersom han inte kunde tänka 
sig något politiskt samarbete med dem. 
Även Olof Johansson och Alf Svensson 
lämnade soffan men det berodde bara på 
att de trodde det var dags att gå. Bengt 
Westerberg förklarade sig senare i ett in-
lägg i Svenska Dagbladet (20/9) på ett sätt 
som visar stor medvetenhet om den politi-
ska bildretoriken: 

"Det jag reagerade mot på TV:s valva-
ka var försöket att regissera en bild - före- 
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trädare för fem partier i samma soffa - och 
skapa en politisk händelse som jag inte 
ville medverka till. TV är ett starkt medi-
um. De bilder som skapas där är ofta verk-
ligare än verkligheten själv. Det framgår 
inte minst av reaktionerna på och kom-
mentarerna till mitt agerande!" 

Nu blev Westerbergs sorti en kraftfull 
politisk manifestation i annan riktning. 

Olika kultur - olika språkbruk 
Vi kan ofta utan svårighet urskilja olika 
politiska kulturer eller, om man utgår från 
språket, olika "diskurser". Vi har väl en 
vag känsla av att man talar på olika sätt i 
vänster- resp. högerkretsar. Språk ch 
kultur är annorlunda i högborg:liga 
kretsar än i en arbetarbod, annorlunda 
bland finansmän än bland sjuksköterskor 
osv. Den klassiska vänster-högerskalan i 
politiken har under senare år komplette-
rats med en annan, "vertikal" dimension i 
en ekologisk politisk kultur. Inom traditio-
nell socialdemokrati ingår klassisk socialis-
tisk-utopisk terminologi, med honnörsord 
som frihet och jämlikhet, solidaritet och 
samverkan, jämte negativa termer om 
motståndarna, till och med samma gamla 
skällsord. På motsvarande sätt finns det 
ett klassiskt språk inom en politisk höger-
kultur med positiva termer som nation, 
familj och den enskildes frihet jämte av-
ståndstagande från socialism, kollektivism 
och nivellering. Vi känner igen en karakte-
ristisk politisk kultur inom bonderörelsen 
och centerpartiet, där en poststrukturalis-
tisk teoretiker förmodligen skulle beteck-
na folkdräkterna vid en centerstämma som 
ett slags "språk". 

Under perioder av förändringar kan oli-
ka diskurser förekomma samtidigt och 
skapa bekymmer för partiledningarna, 
t.ex. när anhängare av traditionellt social-
demokratiskt språk menar att de inte 
känner igen sitt parti, som kanske an-
passar sig till nya förutsättningar. Om en 
socialdemokratisk finansminister talar om  

inflation, valutarörelser, räntepolitik, un-
derskott i statens budget eller i handelsba-
lansen osv., så är detta en annan diskurs 
än den som vanligen brukar vara fram-
gångsrik på ett partimöte. Samme politi-
ker kan tala inom ramen för olika diskur-
ser beroende på vilken miljö han uppträ-
der i. Det skulle t.ex. förefalla egendom-
ligt om en politiker vid ett sammanträde i 
finansutskottet plötsligt river av sitt första-
maj-tal. 

1 en recension av Kjell-Olof Feldts bok 
"Alla dessa dagar ..... (Expressen 17/4 
1991) uppmärksammar Anders Ehnmark 
en sådan skillnad: 

"Partiets självförståelse, dess språk och 
ceremonier, utgår från politikens praktiskt 
taget obegränsade möjligheter. Partiet 
bygger landet, ger arbete, utdelar gåvor. 
Feldts motsatta syn, att handlingsutrym-
met är mycket litet, att politiken till stora 
delar är underkastad ekonomin, i varje 
fall i en exportekonomi som Sveriges, för-
orsakar här en ofta dokumenterad språk-
och kulturkollision." 

Det språk som talas av arbetsmarkna-
dens parter, avtalsspråket, hör nog till de 
särskilt abstrakta diskurserna och har inte 
sällan politisk innebörd. Det är det språk 
vi hör i avtalstider från förbundsordföran-
de, ombudsmän, förhandlingsdirektörer, 
medlare och andra förhandlare, jämte 
journalister som funnit sig tillrätta på om-
rådet. Detta språk har utvecklats till ett 
gåtfullt fikonspråk, avpassat efter för-
handlingslägen då olika intressegruppers 
företrädare bevakar varandra. Det är svår-
begripligt för de flesta, trots att det i reali-
teten handlar om våra mest konkreta plån-
boksfrågor. Det skulle vara bisarrt om en 
förhandlare talade på samma sätt privat, 
men det kanske förekommer. 

Anti-kommunistisk retorik 
Under det kalla krigets tid har det funnits 
ett för detta politiska läge avsett språk, 
både i väst och öst. Båda har varit tydligt 
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tvådelade i den meningen att de har hand-
lat om en oförsonlig motsättning, som 
mellan det goda och det onda. På grund av 
de kommunistiska systemens sönderfall 
tillhör båda nu historien, även om de kan 
leva kvar bland de i olika mening kon-
servativa på båda hållen. 

Den anti-kommunistiska diskursen, helt 
legitim i polemik mot kommunism, har 
kritiserats av forskare i USA i den mån 
den tillämpas på konflikter, t.ex. i tredje 
världen, som är av helt annan natur. Man 
menar t.ex. att i områden där problemen 
främst är lokala och inte har haft mycket 
samband med kampen mellan USA och 
Sovjetunionen eller ens mellan demokrati 
och kommunism, ger det kalla krigets 
språk missvisande information och leder 
till okunnighet. Frågan var aktuell under 
den s.k. Iran-krisen, då amerikanska aka-
demiker med goda kunskaper om Iran an-
såg sig förbigångna inom administratio-
nen, som föredrog en traditionell anti-
kommunistisk diskurs. På motsvarande 
sätt anser man att förhållandena i Latin-
amerika inte i huvudsak kan analyseras i 
det kalla krigets termer. Nyligen har sam-
ma principfråga varit aktuell i samband 
med utnämningen av en CIA-chef, som 
kritiseras för att han skulle ha föredragit 
att leverera sådana anti-kommunistiska 
skrivelser som Reaganadministrationen 
gillade framför att informera om fakta. 
Apartheidregimen i Sydafrika, för att ta 
ett annat exempel, talade länge om de 
svartas krav som ett hot från Sovjetunio-
nen och världskommunismen. 

Man ser inte minst när det gäller mus-
limska länder att den anti-kommunistiska 
retoriken kan vara inadekvat för förståel-
sen av vad som sägs och vad som händer. 
Inte ens när det gällde den sovjetiska inva-
sionen i Afghanistan var den rent anti-
kommunistiska diskursen tillräckligt infor-
mativ. På senare tid har därför intresset 
ökat för islams politiska språk, som upp-
visar en rikhaltig för att inte säga blomst-
rande retorik vars metaforer och myter är  

djupt rotade i de klassiska muslimska 
skrifterna med deras traditioner, sagor och 
historiska epik jämte frustration över poli-
tiska misslyck anden. 

Vi lär oss vanligen inte mycket om is-
lams kultur i svenska skolor, i motsats till 
alla bilder och berättelser från Bibeln. 
"Det är tomt, som i en oändlig öken", 
skriver Kurt Johannesson om Irak och 
omgivande länder. Han fortsätter: 

"Det är något helt annat med Israel. 
i fantasin har vi alla varit där. Vi har 

hört och sett hur Jesusbarnet föddes i Bet-
lehem och hur Herodes sände ut sina sol-
dater för att döda alla nyfödda. Vi kunde 
berätta i det oändliga om allt som funnits i 
detta lilla land - och även under senare år, 
genom mediernas dagliga berättelser om 
strömmen av invandrare och striderna 
mellan israeler och palestinier. Detta är 
motsatsen till den arabiska 'tomheten': en 
överväldigande rikedom av konkreta, dra-
matiska, gripande och upprörande bilder 
och berättelser." 

En mäktig bildretorisk effekt uppstod, 
säkert medvetet, när vi fick se bilder av 
israeler i gasmask, hotade av gaskrig, 
dessutom med gas som delvis var av tysk 
tillverkning. Vi påmindes om hela den 
ohyggliga bakgrunden, nazismens judeför-
följelser, nu med Saddam Hussein i Hit-
lers roll, enligt detta budskap. 

På närmare håll har vi kunnat se hur 
regimen i f.d. DDR, genomsyrad av marx-
ism-leninismens politiska språk, ändå mål-
medvetet försökte exploatera det traditio-
nella, tyska kulturarvet. När de demokra-
tiska proteströrelserna 1989 kulminerade, 
var slagordet "Vi är folket". Det var inte 
bara ett krav på demokrati utan hade ock-
så en djupt ironisk innebörd. 

1 tysk historiefilosofi och nationell poli-
tik sedan slutet av 1700-talet har det till 
synes så enkla ordet folk (das Voik), en 
fundamental betydelse. Den tyska natio-
nen, splittrad sedan länge och förödmju-
kad under Napoleonkrigen, samlade sig 
till ett nationellt självmedvetande. Ger- 
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manska myter och sagor upptecknades och 
publicerades, tyska språkforskare utveck-
lade det historiska språkstudiet på ett ban-
brytande sätt, Fichte höll sina "Tal till 
tyska nationen" och de stora 1800-talshis-
torikerna utformade vad som kom att kal-
las historicism. Mest känd från slutet av 
1700-talet var kanske Johann Gottfried 
von Herder, senare kom forskare om 
språk och sagor som bröderna Grimm, 
historiker som Leopold von Ranke och 
den högt uppburne filosofen Hegel, som 
lanserade den kanske mest magnifika 
historiefilosofin av alla. Ordet folk stod i 
centrum, nästan som en metafysisk term, 
när man i motsats till upplysningsfilosofins 
analytiska rationalism försökte förklara 
hur ett folks alla kulturyttringar, sagor och 
myter, seder och bruk, musik och dans, 
religiösa föreställningar, ekonomiska or-
ganisationer och politiska traditioner, 
hängde organiskt ihop som en kulturell 
enhet. 

Kommunisterna i f.d. DDR försökte 
lägga beslag på denna kulturtradition. Så 
här skrev t.ex. Walter Ulbricht 1970: 

"Mellan Goethes, Schillers, Lessings, 
Marx' och Engels' traditionella tyska 
språk, som är fyllt av humanism, och det 
av imperialismen förpestade språket i 
många kretsar i västtyska förbundsrepubli-
ken råder en stor skillnad." 

Man tar nog inte fel om man ser i slag-
ordet "Vi är folket" en medvetenhet om 
den historiska bakgrunden och insikt i vil-
ken sprängkraft denna kulturella dimen-
sion har i tyskt politiskt språk. 

Namngivningsmakten 
Med språkets hjälp försöker makthavare 
styra politiken, de vill behärska skeendet 
genom att behärska terminologin och be-
hålla privilegiet att formulera problemen 
och därmed handlingsalternativen. Språ-
kets symbolbildande kraft gör det till ett 
politiskt styrinstrument. Man kan kanske 
tala om "namngivningsmakten" som be- 

teckning på inflytandet över terminologin. 
Namngivningar kan vara klassiskt kärnful-
la, t.ex. Proudhons "Egendom är stöld". 
Det är inte sällan fråga om rent juridiska 
definitioner, som kan ha politiska konse-
kvenser, för det mesta allvarligare än det 
likväl mönstergilla exemplet från EG:s re-
gelverk: "Med jultomte i denna lags me-
ning avses även julharen." Ett aktuellt ex-
empel under valrörelsen 1991 var socialde-
mokraternas beteckning "högeralliansen" 
på samarbetet mellan moderata samlings-
partiet och folkpartiet. 

Språkforskaren Peter Cassirer anför ett 
exempel på vad han kallar god retorik, 
som gäller Gösta Bohman och skolpoliti-
ken. ("Ordbruk", Vetandets världs språk-
upplaga, riksradions program 1, 4/8 1991.) 
1 ett politiskt anförande pläderade Boh-
man för betyg i skolan med argumentet att 
man inte kan ha en höjdhoppstävling utan 
ribba eller en diskustävling utan mått-
band. Jämförelsen uppfattades säkert av 
åhörarna som självklar och slående. Men 
Cassirer påpekar att den bygger på en po-
litisk uppfattning om skolan som inte är 
självklar: debatten om betygen gäller just 
om konkurrens och tävling ska prägla 
skolundervisningen. Bohman förutsatte 
vad som skulle bevisas, vilket är en av de 
övertalningsmetoder som jag tog upp re-
dan i första upplagan av min bok. Man 
kan kanske också säga att han för att häv-
da sin tes växlade mellan två språkspel, 
idrottstävlingens och skolarbetets. 

Att namnge fiender är en välkänd me-
tod och ingår 1 språkspel som smickrar 
självaktningen och svetsar samman den 
egna gruppen kring en god sak eller till 
och med en historisk mission. På det sättet 
bygger man ibland upp nationella myter 
och i värsta fall försöker man rättfärdiga 
aggression. Det kan vara extremt, som när 
det judiska folket gjordes till syndabockar 
för det mesta, det kan vara en mäktig 
ideologisk kraft, som anti-kommunismen, 
eller det kan vara mera godmodigt, som 
under en svensk valrörelse. 1 sådana fall 
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blir ofta själva språket den politiska hand-
lingen. 

Även om språket i hög grad återspeglar 
den existerande maktstrukturen är alter-
nativa formuleringar märkligt nog nästan 
alltid möjliga, även i diktaturstater. Också 
under pressade förhållanden kan motkul-
turer utvecklas och ge upphov till littera-
tur och annan konst och en demokratisk 
politisk diskurs. 

Språket och verkligheten 
1 sin bok "Constructing the Political Spec-
tacle" hävdar Murray Edelman, att den 
politiska verkligheten inte är något annat 
än det politiska språket: 

"Det är det språk som handlar om poli-
tiska händelser, inte händelserna i någon 
annan mening, som folk upplever. Även 
händelser i deras närmaste omgivning får 
sin mening via det språk som beskriver 
dem. Därför är det politiska språket den 
politiska verkligheten. Det finns ingen an-
nan, vad gäller händelsernas innebörd för 
aktörer och åskådare." 

Även när de flesta är ense om vad som 
kan observeras, är det vad man tror på om 
orsaker och motiv, medel och mål, för-
hoppningar eller farhågor, goda eller dåli-
ga skäl för den ena eller den andra hand-
lingslinjen och konsekvenserna för olika 
intressen, som utgör den politiska verklig-
heten. Det är, menar Edelman, vad som 
formuleras i det politiska språket, inte 
verkligheten i någon annan mening, som 
är avgörande. Ibland är språket upphet-
sande, ofta är det rituellt eller banalt, vagt 
och mångtydigt, inte sällan tråkar det ut 
oss, men sådant hör till spelet, ingår i den 
politiska dramaturgin. 

Edelmans teser är nog diskutabla, och 
aktiva politiker, som brukar anse sig stå på 
verklighetens fasta mark, håller nog inte 
med honom, kanske inte ens politiska 
skribenter. Men den oöverskådliga möjlig-
heten till olika tolkningar och tolkningar 
av tolkningar, kanske ibland manipula-
tioner med ord och argument, de ideolo-
giska värderingar som framträder via ett 
sken av objektiva beskrivningar, den 
oupplösliga föreningen av normativa sats-
er och påståenden om observerbara fakta, 
allt sådant hör till det politiska språkets 
karakteristiska egenskaper. Nog lever det 
politiska språket ett eget, ofta dramatiskt 
men ibland enformigt liv, och dess relatio-
ner till verkligheten kan vara mera kom-
plicerade än de flesta av oss vanligen an-
tar. 

Edelmans nyckelterm "konstruktion" 
är inte särskilt väldefinierad och han an-
vänder den förmodligen i en orimligt vid 
betydelse. Men det kan trots sådana in-
vändningar vara nyttigt att påminnas om 
hur mycket i politiken som faktiskt är 
språkliga konstruktioner och spel. 

1 en demokratisk kultur är det viktigt att 
vi ibland uppträder som skeptiker och blir 
medvetna om hur det offentliga språket, 
dess bilder, berättelser, spel och drama-
turgi faktiskt fungerar och hur man kan 
utläsa dolda innebörder och avsikter. 
Ändå är det trots allt nog så att om man 
tror på politik som en rationell verksam-
het och på möjligheten av dialog och för-
ståelse kommer fakta och argument, klar-
het och hederlighet, till slut förhoppnings-
vis att vara avgörande för framsteg i ett 
demokratiskt samhälle. 

Referat av den följande diskus 
stonen 
Sture Allén: Har du ytterligare upplysning-
ar om skillnaderna mellan östtyskt och 
västtyskt språk? 

Gunnar Fredriksson: Det klassiska poli-
tiska språket anpassades efter marxist-le-
ninistisk syn. Men man hyllade också Lu-
ther, Bismarck och Fredrik den store. 

Bengt Sigurd: Astrid Stedje har skrivit 
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om skillnaderna mellan östtyskt och väst-
tyskt. - Du nämnde benämningarnas roll. 
Det finns olika grader: borgarna, höger-
krafterna, tokhögern, högerfascister och på 
andra sidan bokstavsvänsrern, tokvänstern, 
kommunistpacket. 

Håkan Hagwall: Beteckningar blir in-
tressanta när ett system plötsligt bryter 
samman som i Östeuropa. Vissa ord släpar 
med men byter betydelse. Mest uppenbart 
är det väl med orden höger och vänster. 
För mig är en politiker som byter namnet 
Leningrad till Sankt Petersburg uppenbar-
ligen konservativ. En rörelse från kommu-
nism mot liberalism är en högerrörelse. 
Ändå kallas detta att störta kommunismen 
för vänsterhändelse, och det tycks ha sitt 
upphov i att man i Sovjet kallade allting 
som var fel för höger. Även begreppen 
revolution och kontrarevolution används 
olika. På Svenska Dagbladet som tar av-
stånd från den ursprungliga ryska revolu-
tionen har vi tillåtit oss att kalla störtandet 
av kommunismen för "den ärorika kontra-
revolutionen", medan socialdemokraten 
Pierre Schori kallade augustikuppen för 
kontrarevolution. 

Gunnar Fredriksson: Ordet och begrep-
pet revolution har betydligt mer positiv 
betydelse på många håll än hos oss, t.ex. 
både i Förenta staterna och i f.d. Sovjet-
unionen. Men konservativ används i hela 
Östeuropa om den som hänger kvar vid 
något föråldrat. Varje term måste studeras 
i sin speciella kultur. 

Hans Jonsson: Har det politiska språket 
under de här trettio åren som du har ägnat 
det blivit fulare, med värre polemiska 
knep eller så? 

Gunnar Fredriksson: Det har inte blivit 
vare sig bättre eller sämre. Men går man 
längre tillbaka än trettio år, tror jag att det 
var värre, t.ex. 1928 och 1914 för att inte 
tala om 1840-talets politiska språk. Det 
var makalöst. 

011e Josephson: Du talade om de olika 
benämningarna på alliansen i Gulfkriget. 
Men man kan också notera att Expressen  

kallade Irak för Saddam Hussein, medan 
ingen sade att George Bush gick in i Irak. 
- Men jag vill ta upp en annan sak. Det 
finns en stor skillnad mellan massmedier-
nas politiska språk och det man möter när 
man som medborgare själv närmar sig po-
litiken och prövar sig fram. Det man som 
ledamot i kommundelsnämnder och lik-
nande måste lära sig är att definiera mot-
sättningar: "detta är inte en miljöfråga, 
detta är en praktisk fråga", att skilja mel-
lan olika möteskonster: "menar du det här 
som en protokollsanteckning eller en re-
servation?" och att vädja till konsensus: 
"vi är ju överens, det här är bara en tek-
nisk fråga". Det är sådant här som domi-
nerar om man vill delta aktivt i politiken. 
Är det inte så att vi överskattar det mass-
mediala politiska språket på bekostnad av 
det här andra politiska språket, som väl 
egentligen är viktigare och som kanske 
måste maka åt sig? 

Gunnar Fredriksson: 1 boken har jag 
betonat att det finns flera sätt att studera 
det politiska språket. Mitt sätt är det se-
mantiska. Du är inne på något ytterligt 
intressant som jag inte har studerat och 
som jag vill beteckna som språksociologi. 
Men jag tycker mig ha märkt att man mer 
och mer härmar det massmediala språket. 
Det finns en språkmiljö som håller på att 
förstöra mycket naturligt tal. Det är av-
talsspråket. Det är obegripligt och håller 
folk utanför. Kanske är det också så att 
det strängt formaliserade språket, som du 
var inne på, avskräcker folk. 

011e Josephson: Finns det över huvud 
taget ett naturligt politiskt språk? 

Göran Palm: Det är märkligt hur din 
bok har behållit sin aktualitet. Vissa nya 
ord har visserligen tillkommit under trettio 
år, men särskilt i varje valrörelse slås man 
av att samma bilder, samma språkliga fi-
gurer kommer tillbaka och det hos nästan 
alla partier. Man hör aldrig någon partile-
dare kalla de egna förslagen för halvmesy-
rer eller säga att man eftersträvar en pa-
tentlösning, att man ägnar sig åt onyanse- 
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rade påhopp eller vulgärargumentation, 
utan det är det de andra som gör. Samti-
digt vet ju vi väljare att alla partier ibland 
gör sådant som kan kallas så. Ett avsteg 
från den här teatern i massmedierna var 
det när en partisekreterare efter valet me-
nade att man hade nått fram alltför väl till 
väljarna med sitt budskap och att det var 
det som orsakade tillbakagången. - Måste 
du lägga till många nya termer och bilder i 
den nya upplagan? 

Gunnar Fredriksson: Metoder, knep 
och demagogi har faktiskt knappast för-
ändrats. Det är egentligen bara en del mo-
determer som har tillkommit. 

Jan-Sture Karlsson: Ni talade om natur- 

ligt politiskt språk. Ar det ändå inte så att 
Ian och Bert har medverkat till någon 
sorts förnyelse av det politiska språket? 
Hur lång tid kommer det att ta innan de 
mals ner? 

Gunnar Fredriksson: Tre veckor. 
Sture Allén: Jag vill till slut peka på de 

två egenskaper jag tycker sämst om i det 
politiska språket. Den ena är det höga 
tonläget, som vi visserligen fick veta inte 
har förändrat sig. Den andra är den un-
danglidande funktionen, när man inte sva-
rar därför att man vill undvika att ge be-
sked. Men detta är sådant som Gunnar 
Fredriksson är inne på i sin bok. 

Bengt 	 "Om ålderdomshem tycker jag 
Sigurd 

inte" - en omöjlig rolighet 
De flesta kommer ihåg Hasse Alfredsons, alias pensionär 

Lindemans, ovannämnda kommentar. Den är rolig och den 

stannar kvar i minnet. 1 denna lilla notis skall jag förstöra 

nöjet och dels förklara varför den är rolig, dels visa att den är 

en grammatisk omöjlighet. Det står eventuella läsare fritt att 

påminna sig professorn som inledde sin föreläsning med or-

den: "Ni tycker saken är enkel, men vänta bara tills jag har 

förklarat hur det förhåller sig." 

Om särskilda förbindelser och 
prepositionsuttryck 
Svenska Akademiens ordbok har i slutet 
av artiklar om verb ofta rubriken Särsk. 
förbindelser under vilken man behandlar 
särskilda kombinationer bestående av 
verb och en liten partikel som kan likna en 
preposition eller ett adverb. Typiska ex-
empel är: göra upp (eld) 'tända', hitta på 
(ngt) 'utfundera', 'tänka ut', rida in (häst) 
'inöva'. Det som är karakteristiskt för des- 

sa särskilda förbindelser är att de har en 
speciell enhetlig betydelse som inte kan 
härledas direkt ur delarnas betydelse utan 
måste redovisas i ordboken. Ofta kan den-
na betydelse anges med ett ord, vilket illu-
streras av definitionsorden 'tända', 'utfun-
dera', 'inöva', men bland de lämpliga defi-
nitionsorden kan också förekomma andra 
särskilda förbindelser, vilket illustreras av 
'tänka ut'. Man kan vidare observera att 
det ofta finns ett motsvarande avlett eller 
sammansatt verb där partikeln står före 
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verbstammen, t.ex. uppgöra, påhitta, inri-
da, men dessa ord har, om de överhuvud-
taget förekommer, oftast en mycket mera 
formell prägel och hör kanslispråket till. 

Den lilla partikeln i särskilda förbindel-
ser är alltid betonad och skiljer sig därmed 
från prepositioner. Man får därför olika 
betydelse om man betonar ordet på eller 
inte i satsen Han hälsade på hästen. Beto-
nar man på motsvarar satsen engelska He 
visited the horse. Om man inte betonar på 
finns det faktiskt två möjligheter, näm-
ligen att på är preposition före objektet 
hästen, motsvarande engelska He greeted 
the horse. Men det är också möjligt att 
uppfatta på hästen som ett separat adver-
biellt prepositionsuttryck motsvarande: 
Han hälsade (på någon) sittande på hästen 
(till häst) och engelska He saluted white 
sitting on the horse (on horseback). 

Även en särskild förbindelse kan ta ett 
prepositionsobjekt, som tog in i Polisen 
tog in på bilen, likvärdigt med Polisen när-
made sig bilen och engelska (utan partikel 
och preposition) The police approached 
the car. Ordet bra fungerar som en parti-
kel framför ett prepositionsobjekt i Han 
tyckte bra om hästen motsvarande Han gil-
lade hästen. 

Framflyttningar 
Det visar sig nu att möjligheterna att flytta 
fram satsdelar i sådana satser varierar be-
roende på om det är fråga om en preposi-
tion eller en särskild verbpartikel. Möjliga 
tolkningar antydes nedan genom engelska 
motsvarigheter och betonad partikel anges 
med accenten 'före. Stjärna * anger gram-
matiskt omöjlig sats. 

Hästen hälsade han på (framflyttat prepo-
sitionsobjekt, kvarlämnad preposition: 
He greeted the horse). 

Hästen hälsade han 'på (på partikel; fram-
flyttat objekt: He visited the horse). 

På hästen hälsade han (framflyttad pre- 

positionsobjektsfras: He greeted the 
horse). 

På hästen hälsade han (framflyttad adver-
biell prepositionsfras: He saluted on 
horseback). 

*på hästen hälsade han (framflyttad be-
tonad partikel och objekt, ogramma-
tiskt). 

Man kan dra slutsatsen att om man ser ett 
sådant framflyttat ord som kan vara pre-
position eller partikel, så är det preposi-
tion. 1 den fixeringsbild som satsen Hästen 
hälsade han på utgör verkar det vara svårt 
att få fram tolkningen motsvarande He 
saluted on horseback. 

En grammatisk förväntans 
upplösning 
1 satsen Om ålderdomshem tycker jag inte 
måste sålunda om vara preposition och 
satsen kan då inte motsvara Jag tycker inte 
'om ålderdomshem, med framflyttning av 
de två sista orden. Men när man hör 
början på satsen så verkar den fullt rimlig 
och man skulle kunna fylla ut den, t.ex.: 
Om ålderdomshem tycker jag ... illa, där 
då prepositionsobjektsfrasen om ålder-
domshem flyttats fram ur Jag tycker illa 
om ålderdomshem. Men denna förväntan 
uppfylles inte av Lindeman, utan i stället 
kommer ordet inte, vilket gör att man trots 
att det strider mot grammatiken och beto-
ningen måste tolka satsen som en variant 
av Jag tycker inte om ålderdomshem. 

En klassisk definition av humor är: 
"Humor är en spänd förväntans upplös-
ning i intet." Genom satsens fyra första 
ord: Om ålderdomshem tycker jag byggs 
en grammatisk förväntan upp, men den 
upplöses sedan i intet av - ja just det - 
ordet inte. Så det är därför denna gramma-
tiska omöjlighet är rolig. 
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Praktisk lektion 
i spraklig redundans 
Sedan en tid tillbaka bor jag i Canada. 
Min kanadensiska skrivmaskin heter 
"Speed-writer". Den skriver inte vidare 
fort, men det saknar betydelse just nu. 
Detta ska handla om en liten egenhet med 
min skrivmaskin - en detalj som jag ibland 
saknar under skrivandet. (En detalj som 
alla nordamerikanska skrivmaskiner 
saknar, liksom de flesta andra utrikiska 
skrivmaskiner, datorer och annat som kan 
antas ha tangentbord.) 

Vad? J0 - a, a och o. Det handlar som 
sagt inte om ett stort problem. Hittills fly-
ter ju orden fram smidigt som . . . matolja i 
solen. Det fordras kanske en viss vana att 
uttrycka sig med enbart 25 . . . skrivtec-
ken. Men med god vilja brukar det funge-
ra. Tills det inte fungerar alls: Sahar for-
star lasaren mahanda lattast bokstavbe-
gransningens svarigheter. 

F#rst l#ste jag problemet s@hr,  i lik-
het med orkneliga underm@Iiga  osvens-
ka datorskrivare. Men jag blev snart tr#tt 
p@ att se de fula bokstvlarna och borjade 
i stallet latsas som om a, a och o inte fanns 
och ersatte dem konsekvent - sahar - med 
a, a och o (vilket ocksa kraver viss vana). 
Det gar an, eller hur? Det handlar ju om  

redundans, som Sprakvards lasare vet. 
Det svenska ordet overflodsinformation 
definierar i sig sjalvt det faktum att vi alla 
klarar av att lasa en alldaglig text - på vart 
eget sprak - aven om den har flackats med 
kaffe, eller tarar, som gjort vissa ord-
halvor svarlasta. "Olasliga" handstilar exi-
sterar egentligen inte - de ar inte omojli-
gare att tyda an ett telefonsamtal over en 
raspig ledning dar s och f och m och n eller 
p och b flyter samman. Redundansen i 
spraket gor att vi omedvetet utesluter 
icke-existerande ord och - som du nu ar i 
fard med att gora - fyller i ringar och 
prickar dar de rimligen bor finnas. (De 
s.k. minimala paren kan visserligen skapa 
kommunikationsproblem, det medges. Jag 
skrev i ett brev till en bekant att jag hade 
placerat hennes portratt bland mina 
"slaktbilder" i bokhyllan och avslutade se-
dan, som vanligt, med "vanlig haisning".) 

Na - nu skriver jag utan att bry mig och 
forlitar mig pa redundansen. Medan jag ur 
minnet nynnar Mikael Ramels njutbara 
ring- och prickfria poesi: "Dina lappar 
smakar sa gott, Charlotte." 

Peter Lofstrom, Ottawa 
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Lars 	 Textbindning i läroboksspråk 
Melin 

Vad gör en text svår att läsa och förstå? Frågan har många 
aspekter. En är att läsförståelsen påverkas av textbindningen, 
dvs, hur tydligt man har uttryckt samband och sammanhang i 
texten. Här presenterar Lars Melin, docent vid Stockholms 
universitet, en undersökning av detta i läroböcker för mellan-
och högstadiet. 

Inledning 
Det är med läroböcker som med skolma-
ten. Alla klagar. 1 den offentliga debatten 
klagar man över att litteraturhistorier 
missgynnar kvinnliga författare och att 
SO-böcker ger en alltför vänstervinklad 
bild av samhället. Ute på skolorna klagar 
lärare och elever över att böckerna är för 
abstrakta, plottriga, svårbegripliga, fakta-
täta etc. 

Här bryr vi oss inte om vinklingarna, 
men hur ligger det till med detta missnöje 
med böckernas tillgänglighet? Ligger det 
något i lärarnas och elevernas kritik? Ett 
fullständigt svar på den frågan skulle 
kräva en mycket omfattande undersök-
ning av en mängd variabler: syntaktisk 
komplexitet, faktatäthet, dispositions- och 
presentationsstrategier etc. Sådana analy-
ser finns, men inte samlade till någon 
sammanvägd granskning. Här hänvisar jag 
bara till Askeland (1984), Danielsson 
(1975), Ekvall (1991), Flöttum (1981), 
Hvenekilde (1983), Lindberg (1985), och 
Selander (1990). För egen del vill jag här 
koncentrera mig på en aspekt av läroböc-
kers språk: textbindningen. 

Den undersökning som jag här re-
dovisar finns utförligare behandlad i 
"Textbindning och läsbarhet. En studie i 
läroboksspråk." Institutionen för nordiska 
språk. Stockholms universitet, 1991. 

Textbindning och läsbarhet 
Om man anser att läroböcker ska förmed-
la något som är mer än lösryckta fakta, 

dvs, om man vill förmå eleverna att förstå 
hur saker och ting hänger ihop, vad som är 
orsak till vad, vad som hände först och vad 
som är villkor för att det ena eller andra 
ska inträffa, så borde en god textbindning 
vara ett rimligt krav på läroböckernas tex-
ter. Det är ju textbindande element som 
skiljer en text med sammanhang och röd 
tråd från orelaterade meningar och ord. 

Det vore också rimligt att anta att en 
lärobokstext med dålig textbindning skulle 
gynna ett detaljinlärande, och det är lika 
rimligt att ju bättre textbindningen är des-
to större förutsättningar har eleverna att 
uppfatta och förstå sammanhang i en text. 

Att en god textbindning är bra för läs-
barheten är något som tas för givet i de 
flesta sammanhang där saken diskuteras: 
grammatikor, introduktioner i textanalys 
och skrivhandledningar. Tydligast har tan-
ken formulerats av Gunnel Källgren i hen-
nes avhandling "Innehåll i text" (1979), 
där hon skriver att det är ett rimligt men 
obevisat antagande att ju fler och ju star-
kare bindningar en text har desto mer lätt-
läst är den. Det har däremot inte gjorts 
någon undersökning som visar att det 
verkligen förhåller sig så. 

1 fråga om empiriskt stöd står tanken 
om textbindningens betydelse i bjärt kon-
trast till andra former av läsbarhetsteorier. 
Björnssons (1968) LIX-nyckel vilar på ett 
omfattande material. Likaså bygger 
Platzacks (1974) undersökning av syntakti-
ska svårigheter, Josephsons (1984) studier 
av svåra ord och Gunnarssons (1982) stu-
dier av perspektivets betydelse för läsbar-
heten på omfattande empiriskt material. 
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Det finns alltså åtminstone två frågor att 
besvara: 1) Har svenska läroböcker en ac-
ceptabel textbindning? och 2) Har god 
textbindning den positiva effekt på läsbar-
heten som man allmänt antar? 

Det verkar som om båda frågorna kan 
besvaras med ja. 

Om man låter bli att leta fram skräck-
exempel ur läroboksfloran kan man knap-
past påstå att texterna generellt har dålig 
bindning. Men det finns utrymme för för-
bättringar, och det är det utrymmet som 
jag har utnyttjat för att skapa flera versio-
ner av ett par läromedelskapitel med olika 
grad av textbindning som jag sedan har 
testat på elever och konstaterat att läsbar-
heten faktiskt blir bättre med fler och star-
kare bindningar, dvs, eleverna läser tex-
terna snabbare, och de kan svara bättre på 
innehållsfrågor om de får läsa de bearbe-
tade texterna. 

Vi ska behandla dessa frågor var för sig, 
men först några ord om själva testet. 

Läsbarhetstestet 
Jag har utgått från två texter om historia, 
en mellanstadietext om vikingar och en 
högstadietext om Gustav Vasa. Dessa tex-
ter har bearbetats i fyra versioner: 

0-versionen som i allt väsentligt över-
ensstämmer med de utgivna böckerna. 

R-versionen som innebär en 0-version 
med förbättrad referens- och temabind-
ning. 

K-versionen som innebär en 0-version 
med förbättrad konnektivbindning. 

RK-versionen som innebär en R-version 
med förbättrad konnektivbindning. 
(De olika typerna av förändringar förkla-
ras närmare nedan.) 

Jag har låtit elever arbeta med texterna 
på två sätt. Dels har de fått läsa texterna 
på tid för att jag skulle kunna kontrollera 
den rena lästiden per minut. Dels har de 
fått besvara frågor i anslutning till läsning-
en för att jag skulle kunna få ett grepp om  

minnesbehållningen. Dessa två test har ut-
förts vid olika tillfällen med olika elever. 

Hur mycket bättre kan texterna 
bli? 

När det gäller textbindningen har jag följt 
den traditionella indelningen i tre under-
avdelningar: 1) en betydelsemässig, dvs. 
texten hänger ihop genom att orden är 
semantiskt relaterade till varandra: vår - 
våren (morfologisk identitet), vår - årstid 
(hyponym), vår - blomning (inferens) etc. 
2) en dynamisk där varje menings inled-
ningsfras (= temat) förutsätts innehålla 
känd information i någon bemärkelse och 
alltså syftar tillbaka på något redan 
nämnt, samtidigt som den bildar bas för 
meningens fortsättning, den nya informa-
tionen och 3) en logisk, dvs, texten inne-
håller signaler för logiska relationer som 
orsak - verkan, före - efter, avsikt - följd 
etc. (Jfr Enkvist 1974.) 1 dessa avseenden 
har följande hänt mellan de bearbetade 
versionerna. 

1. Referentbindn ingen (betydelsesamman-
hang) 

Vid bearbetningen har jag utgått från 
Källgrens hierarki för bindningars styrka 
(som jag förenklat något). Jag har strävat 
efter så starka bindningar som möjligt och 
kvantifierat dem genom att tillskriva den 
starkaste bindningen (identitet), t.ex. vår 

vår, värdet 5, den näst starkaste (mor-
fologisk identitet), t.ex. vår. . . våren, vär-
det 4, den därnäst starkaste (kontrast/sy-
nonymi), t.ex. vår . .. höst, värdet 3, den 
näst svagaste (hypo-/hypernymi), t.ex. vår 

årstid, värdet 2, och den svagaste (infe-
rens), t.ex. vår .. . blomning, värdet 1. 
Räknat på detta sätt fick 0-versionen av 
högstadietexten 699 poäng och R-versio-
nen 801 poäng, dvs, en differens på 
+ 15%. 

Mellanstadietexterna fick med samma 
beräkning 363 poäng för 0- och 421 för R-
versionen, dvs, en differens på + 16 %. 
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Tematisering (informationsdynamiken) 
Vid tematiseringar, dvs, valet av vilken 
fras som ska få inleda en mening, finns 
samma möjlighet till poängberäkningar 
som vid referensbindningar, även om man 
där måste räkna med ett 0-värde om temat 
inte har någon referens bakåt. 

För högstadietexten blev differensen 
+ 50% (120 poäng för 0- och 180 för R-
versionen). Mellanstadietexten visade en 
differens på + 51 % (74 resp. 112 poäng). 

Det finns inte någon undersökning av 
tematik och referensbindning som erbju-
der jämförelsematerial, men jag har själv 
haft anledning att titta på ekonomisk jour-
nalistik ur detta perspektiv och där sett 
ganska små avvikelser från läromedelstex-
tema. Läroböcker tycks alltså stå sig täm-
ligen väl i jämförelse med viss annan pro-
fessionell prosa. 

Konnektiver (de logiska sambanden) 
Vid redigeringen av R-texten har jag satt 
in flera konnektiver (konjunktioner, 
subjunktioner, konjunktionella adverb 
och verbfraser med motsvarande betydel-
se) i texterna. Därmed har procentandelen 
i högstadietexten ökat från 2 % av ordan-
talet i 0-versionen till 6% i RK-versio-
nen. 1 mellanstadietexten har procentan-
delen ökat från 2 till 4 %. 

Totalt kan textbindningsförbättringarna 
sammanfattas i denna tabell som redovisar 
de procentuella förändringarna mellan 
versionerna:  

ska ord dividerat med antalet verbala ord, 
dvs, närmast ett mått på informations-
packningen) ligger runt 0,9 för alla varian-
ter av mellanstadietexter och runt 1,2 för 
högstadiet. Ordvariationsindex (ungefär 
alla olika ord dividerat med det totala an-
talet ord) ligger runt 58 för mellanstadiet 
och mellan 62 och 70 för högstadiet. Och 
LIX (summan av procentandel långa ord 
och meningsmedellängden) ligger kring 30 
för mellanstadiet och runt 36 för högstadi-
et. Där vi har fått några förskjutningar 
mellan versionerna rör sig LIX i regel upp-
åt och ordvariationsindex neråt. 

Dessa värden stämmer ganska väl med 
vad som brukar anses som normalt för 
resp. stadium. Björnsson (1968) anger 
LIX 31 för åk 5 och LIX 37 för åk 8. Och 
Strand (1984) anger ordvariationsindex 
78,6 och nominalkvot 1,18 som normalt 
för gymnasieläroböcker. 

Själva textstrukturen är också tämligen 
oförändrad. Antalet ord har ökat något 
med bearbetningarna, likaså antalet sats-
er. Därmed har säkert också textens re-
dundans ökat, något som i sin tur gynnar 
läsbarheten. Men ändringarna är ganska 
obetydliga. 

Resultat 
Nå hur gick det? 1 princip kan man säga 
att variationerna mellan elever och klasser 
är så stora att spridningsvärdena gör vanli-
ga signifikanstest ohanterliga. Däremot 
ger många test på många skolor samstäm- 

referenter teman konnektiver 
Ökning i % O—R O—R O—RK 
mellan 16 51 36 
hög 15 50 50 

Så långt textbindningen. 1 alla andra avse-
enden har jag försökt ändra så lite som 
möjligt i texterna. 

Applicerar man vanliga mått på text-
komplexitet på texterna visar det sig också 
att ingenting allvarligt har rubbats. Vär-
den för nominalkvot (antalet substantivi- 

miga resultat som visar att starkare bind-
ningar både sänker lästiden och ökar min-
nesbehållningen. Det var också det vänta-
de resultatet. 

Om vi först granskar hur försöksperso-
nerna lyckats besvara innehållsfrågorna 
får vi följande resultat (10 är maxpoäng): 
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0 R K RK 
mellan 	a) 4,7 	 5,1 

b) 4,8 	5,4 	5,3 
hög 	a) 3,7 	 5,2 

b) 3,6 	4,6 	3,0 

Olika texter har testats vid olika tillfällen, 
därför den märkliga uppdelningen på ra-
der. 

Samtliga värden utom K-testet på hög-
stadiet pekar på att bindningarna ökar ele-
vernas svarsförmåga. Dessutom tycks 
bättre referentbindning alltid ge bättre 
poängresultat. 

Ser man till lästiderna får vi ett liknande 
resultat: 

0 R RK 
ord/min 
mellan 189 191 208 
hög 	188 215 224 

1 procent får vi en ökning med 10 på mel-
lanstadiet, men rensat för att R- och RK-
versionerna är 8% längre blir vinsten 
knappt märkbar. Lite bättre går det på 
högstadiet där R-versionen ger en netto-
vinst på 6% och RK-versionen på 11%. 

Här återstår dock två frågor: 
Är konnektiver viktigare än referenter 

eller tvärtom? 
Vad betyder elevernas ålder för förmå-

gan att tillgodogöra sig bindningarna? 

Båda frågorna kan besvaras mot bakgrund 
av följande uppställning, som visar den 
procentuella differensen O—RK, O—R och 
O—K: 

1. O—RK-differenser i % 

mellan hög 
poäng 	9 	41 
lästid 	10 	19 

O—R-differenser 

mellan hög 
poäng 12 28 
lästid 	1 	14 

O—K-differenser 

mellan hög 
poäng 11 	—17 

Totalt sett tycks referentbindningarna 
vara den verksamma faktorn. Egentligen 
borde den mer genomarbetade RK-versio-
nen ge avsevärt bättre resultat än 0 och 
R. Så ser inte mina data ut. Det förefaller 
i stället så att det viktigaste steget är mel-
lan 0 och R och att ganska lite finns att 
vinna på ändringarna från R till RK. På 
samma sätt får man tolka det förhållandet 
att O—K-differenserna är ganska nyckfulla 
eftersom vi här har det enda negativa vär-
det. 

Den andra frågan - om ålderns betydel-
se - kan också delvis besvaras med hjälp 
av uppställningarna. Högstadieeleverna 
drar tydligen mer nytta av redigeringarna 
än mellanstadieeleverna. Bortsett från det 
konstiga K-värdet på högstadiet är alla 
värden påtagligt högre. Det är också pre-
cis vad man kan vänta med tanke på att 
läsprocessen utvecklas från tolkning av 
mindre till allt större enheter och att för-
mågan att dra nytta av ledtrådar till text-
tolkningen bli mer sofistikerad. 

Vad kan man göra åt texterna? 
Om man nu tror på dessa data och vill 
verka för bättre textbindning i lärome-
delstexter kan det kanske vara av intresse 
att se hur jag bearbetat testversionerna. 
Följande genomgång av de redigeringar 
som jag har genomfört 1 de bearbetade 
versionerna kan av den illvillige ses som 
en katalog på ofullkomligheter 1 original-
materialet. En rimligare tolkning är att se 
katalogen som just det förbättringsutrym-
me som gjort experimenten möjliga. Min 
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avsikt är att visa på just vad som är möjligt 
att åstadkomma - om man inte har andra 
hänsyn att ta, för textbindningen är ju 
bara en av flera faktorer som en författare 
måste arbeta med. 

Bearbetningen har satts in på följande 
punkter: 

1. Informationsluckor 
Det finns ibland uppenbara informations-
luckor som är av sådan beskaffenhet att de 
i en senare RK-version inte kan täppas till 
enbart med konnektiver. Läs följande 
stycken: 

Gardar steg i land och byggde sig ett 
hus. Här stannade han över vintern. 
Nästa år for han till Norge och berätta-
de för alla om den stora ö han funnit. 

Många bondefamiljer slog sig då tillsam-
mans och seglade iväg för att bryta jord 
på Island. Fastän vintrarna var kalla 
trivdes de på ön. Havet var rikt på fisk 
och skogarna på vilda djur. 1 dalarna 
fanns det härliga betesmarker. 

Lag och rätt måste råda i det nya sam-
hället. Islänningarna beslöt att ha en lag 
för hela ön. De valde en domare. Sina 
domar fällde han på alltinget inför de 
församlade bönderna. Alltinget hölls på 
den stora slätten Tingvalla. 

Här är det obegripligt varför folk följde 
med Gardar tillbaka till Island. Det enda 
de - enligt texten - fått veta var att ön var 
stor. Likaså borde det vara självklart att 
lag och rätt måste införas i detta samhälle 
liksom i alla andra. Den som läst andra 
historieböcker kan utan vidare fylla i luc-
korna med Harald Hårfagers politik i 
Norge och med släktfejderna på Island. 

Är det ett textlingvistiskt problem att 
fylla i informationsluckor? Kan man i så 
fall inte gå hur långt som helst i fakta-
komplettering? Nja, min bedömning är att 
sådana luckor måste täppas till om man 1  

en senare bearbetning ska kunna få ett 
rimligt sammanhang i texten. Det är ju 
orsaksleden som utelämnats. 

2. Tematisering 
Jag har lagt ner viss möda på temaplatsen 
för att i möjligaste mån få känd informa-
tion här. Sådana förändringar kan stude-
ras i följande stycke ur mellanstadiemate-
rialet: 

0-version: 
Islänningarna har själva berättat om hur 
deras land upptäcktes. Sagan berättar 
om en man som hette Gardar. Han bod-
de i Västergötland. Vid mitten av 800-
talet for han västerut med sitt skepp. 
Han råkade ut för en svår storm och 
drev långt ut i havet. Till slut nådde han 
fram till ett stort land, som reste sig 
framför honom med branta klippor. 
Han seglade länge utmed kusten och 
förstod att han kommit till en ö. Det var 
till Island som Gardar hade kommit. 

R-version: 
Islänningarna har själva berättat om hur 
deras land upptäcktes. 1 deras sagor kan 
vi läsa om en man som hette Gardar. 
Han bodde i Västergötland vid mitten 
av 800-talet. Han for västerut med sitt 
skepp. Under färden råkade han ut för 
en svår storm och drev långt ut i havet. 
Till slut nådde han fram till en lång kust, 
som reste sig framför honom med bran-
ta klippor. Han seglade länge utmed 
kusten och förstod att han kommit till 
en ö. Det var till Island som Gardar 
hade kommit. 

För det första har ordet saga anknutits 
bakåt med pronomenet deras. För det 
andra har en meningsgräns manipulerats 
så att den nya informationen vid mitten av 

800-talet inte står på temaplats. För det 
tredje har en mening inletts med under 

färden för att skapa morfologisk identitet 
med for. 
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Referenter 
1 R-versionen har jag strävat efter att göra 
bindningarna så starka som möjligt. Fram-
för allt har jag försökt förstärka olika slag 
av bindningar som sker enbart genom infe-
renser. Att att tysta opposition innebär av-
rättningar kan rimligen inte vara så själv-
klart för varje elev. Inte heller är det så 
lätt att veta att få hjälp, uppror och ställa 
upp med vapen i hand står i ett inferens-
förhållande till varandra. Alla formule-
ringarna i den redigerade versionen har 
kommit att innehålla ordet uppror. 

Dessutom har jag gallrat i floran av sy-
nonymer: stormän, adelsmän; staten, kro-
nan, centralmakten; herre, kung, folkets 
ledare; soldater, knektar, legoknektar; 
skepp, båtar, fartyg; gårdar, mark, jord, 
gods, jordagods osv. De flesta sådana änd-
ringar har gjorts i högstadietexten. All-
mänt sett har möjligheter till gallringar 
varit större i högstadie- än i mellanstadie-
texten. 

Där jag har kunnat har jag strävat efter 
morfologisk identitet. När det i en mening 
står nationell kyrka och i andra meningen 
att svenska blir gudstjänstspråk, har jag 
ändrat till svensk kyrka. Där det i en me-
ning står avrätta och i en följande står 
mista sina huvuden anser jag att specifice-
ringen får offras för morfologisk identitet. 
Jag har alltså ändrat till bli avrättade. op-
position har ändrats till motståndare för att 
bättre matcha motståndsvilja i en senare 
mening. Den som menar att lärobokssprå-
ket ska vara varierat och visa fram ett stort 
ordförråd blir således inte glad åt mina 
ändringar. 

Konnektiver 
1 RK-versionen har jag utvecklat konnek-
tivbindningen, dvs. 1 de fall där jag har läst 
ut ett logiskt sammanhang mellan satserna 
har detta uttryckts. Ett exempel får illu-
strera bearbetningen: 

0-versionen: 
En ny lära började predikas i landet  

Det var Protestantismen, dvs, de tankar 
om en rätt kristendom som den unge 
prästen Martin Luther förde fram. Den 
unge Olaus Petri hade varit Luthers 
lärjunge i Tyskland. Gustav Vasa, som 
grep efter den katolska kyrkans rike-
domar, såg till att den svenske prästen 
fick sprida den nya läran i Stockholm. 
Nya testamentet översattes snabbt till 
svenska under Olaus Petris ledning och 
trycktes 1526. Hela Bibeln kom ut 1541. 
Den blev ett mönster för hur svenska 
språket skulle behandlas i skrift. 

RK-versionen: 
En ny lära började predikas i landet. 
Det var protestantismen, dvs de tankar 
om en rätt kristendom som den tyske 
prästen Martin Luther förde fram. Den-
ne hade också en svensk lärjunge, en 
ung präst som hette Olaus Petri. Efter-
som Gustav Vasa grep efter den katol-
ska kyrkans rikedomar, såg han till att 
den svenske prästen fick sprida den nya 
läran i Stockholm. Han lät t.ex. Olaus 
Petri snabbt översätta Nya testamentet 
till svenska. Det trycktes 1526, och hela 
Bibeln kom ut 1541. Den blev dessutom 
ett mönster för hur svenska språket 
skulle behandlas i skrift. 

Avslutning 
Produktionen av ett läromedel är alltid ett 
lagarbete där författaren eller författarna 
bara är en part. Och att skriva ett lärome-
del innebär alltid en mängd hänsyn: äm-
nesmässiga, stadiemässiga, språkliga, 
marknadsmässiga etc. Och bland de språk-
liga hänsynen är textbindningen bara en 
av flera faktorer. Jag hoppas emellertid att 
jag visar att även denna faktor har bety-
delse och att den bör beaktas. 

Framför allt tror jag att denna katalog 
kan begrundas vid slutredigering av texter. 
Det är min uppfattning att det som kallas 
missar i texterna är något som uppkom-
mer då texter måste beskäras i sista stund. 
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När ett stycke eller en mening lyfts ur är 
det inte säkert att man observerar vad som 
blir konsekvenserna. Blir tematiken riktig 
i nästa mening? Uppstår en informations-
lucka? Håller referensbindningen? 
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Niklas 	Det heter inte pingpong 
Schiöler 

1 olika kretsar utvecklar man olika språkvanor. Det gäller inte 

minst bland utövare av olika idrottsgrenar. Detta diskuteras 

här med utgångspunkt i bordtennisens språkvanor av Niklas 

Schiöler, kulturjournalist och fyrfaldig Europamästare. 

"Vem vann VM i pingpong?" "Han skju-
ter sina forehandsslag med oerhörd kraft." 
Dessa fraser avslöjar direkt att den som 
uttalat dem inte tillhör de i bordtennis-
sporten bevandrade. 

Ovanstående exempel belyser hur bety-
delsefullt det är för engagerade utövare 
inom ett visst område att tillägna sig den 
språkkod som gäller där, oavsett om det är 
en idrottsgren eller en yrkeskategori. Det-
ta står bortom allt tvivel, och språksocio-
logisk forskning har fördjupat förståelsen 
för dessa språkvarianters nära koppling till 
grupptillhörighet, social identitet och där- 

med till viss grad av utslagning och utan-
förs kap. 

Självklart förekommer det inom en in-
tressegrupp en rad olika beteendemönster 
som avviker från det "normala", eller rät-
tare, från de mönster som manifesteras vid 
andra aktiviteter. Språket är ett av de vik-
tigaste och stundom mest påtagliga av des-
sa. Och då idrottsrörelsen, åtminstone i 
Västerlandet, vuxit sig allt starkare i allt 
bredare lager under 1900-talet och på så 
sätt utgör en av de största mötesplatserna 
för fritidssysselsättning och gemenskap, 
spelar språket en knappast perifer roll vad 
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gäller att förstå den enskildes sociala till-
hörighet. 

Men även om språkbruket i idrotts-
miljöer genast igenkänns som avvikande 
från annat språkbruk, är det inte alltid lätt 
att sätta fingret på alla de karakteristika 
som är särskilda för idrottsspråken, och 
ännu svårare är att urskilja de väsentligas-
te. Ofta sammanfaller och kombineras de 
med icke-språkliga fenomen som kropps-
språk, rekvisita och situationsbundenhet. 

Nu ger som bekant inte idrotten upphov 
till en språkkod, utan åtskilliga, de facto 
fler än antalet grenar, då flera varianter 
kan existera inom en och samma gren be-
roende på geografi, tid och utövarnas 
idrottsliga standard. 

Jag vill inte göra anspråk på att vara 
vare sig systematisk eller uttömmande 
med nedanstående exempelsamling från 
en idrottsdisciplin, bordtennis, men ge-
nom en introducerande provkarta över 
just bordtennisens självsydda variant av 
språkkostym kan man få en antydan om 
hur varje idrottsgren värnar om sin språk-
liga dräkt - och hur det kan skilja sig 
mellan grupper inom den brokiga idrotts-
kollektionen. 

Rätt och fel i pingis 
För att då återgå till de inledande exemp-
len. Lika inadekvat som när någon talar 
om en låt av Beethoven i stället för stycke 
är vissa begrepp fullständigt malplacerade 
i bordtenniskretsar. Det onomatopoetiska 
pingpong är den typ av bordtennis som ut-
övas av spelare som är genuina nybörjare, 
men framförallt används termen i situa-
tioner som inte är tävlingsmässiga eller 
idrottsligt seriösa (t.ex. på skolans lunch-
rast eller i arbetsplatsens hobbyrum). 
Pingpong har följaktligen en nedsättande 
klang, ja till och med en något annan bety-
delse. Men några konnotationer av det här 
slaget anges inte i Svenska Akademiens 
ordlista eller Svensk ordbok. Där defini-
eras pingpong kort och gott med bord- 

tennis. 1 verkligheten är däremot pingis 
neutralt och utbytbart mot bordtennis. 1 
nämnda ordböcker förses pingis med stil-
markeringen vardagligt, vilket alltså inte 
är helt korrekt. 

Den andra meningen är likaså högst 
olämplig. Man må skjuta i handboll och 
fotboll, men i bordtennis slår man. 

Sammaledes irriteras man när sport-
kommentatorer vid bordtennisreferat fäs-
ter stor uppmärksamhet vid servegame och 
att bryta någons serve, begrepp hämtade 
från tennisen och som har mindre relevans 
i bordtennis. När så samme "expert" talar 
om kontring, som om han nyss gått ifrån 
en fotbollsarena, börjar man misströsta. 
Att kontra betyder i de flesta fall "att gå 
till snabbt motanfall", men så icke inom 
pingis. Här har det så lång tid varit själv-
klart att kontring avviker från andra spor-
ters sätt att använda ordet, att en invigd 
aldrig skulle göra fel. Att kontra i pingis är 
att slå ett svagt överskruvat slag, som sna-
rast är att likna vid ett uppvärmningsslag. 
Således används kontring i det närmaste 
aldrig under en elitmatch. Att kvickt över-
gå från försvarsspel till offensivt benämns i 
stället med frasen att gå emellan. Det 
underförstådda är att man mellan mot-
ståndarens attacker själv attackerar för att 
bryta sitt försvarsspel. 

När jag ändå är inne på slagrepertoaren 
finns en del att kommentera som är typiskt 
för bordtennisen. Från semantisk syn-
punkt föreligger alltså en diskrepans mel-
lan olika idrotter beträffande begreppet 
kontra. Bristen på överensstämmelse 
kvarstår med bop, men då mellan racket-
sporter och övriga verksamheter. En bop 
är inom pingis och tennis alltid ett över-
skruvat slag, det vill säga bollen snurrar 
framåt runt sin egen axel. Jämfört med 
flygplanslooping är det således det rakt 
motsatta! Den välbesökta Loopen på Lise-
berg är därför som sig bör en under-
skruvad bop, för en pingisspelare en het 
önskan, men likväl en utopi. 

När man servar rör det sig näppeligen 
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om att vare sig servera bollen eller att i 
någon ursprungsbetydelse "tjäna". Inne-
börden är i det närmaste tvärtom. Man vill 
ju helst att mottagaren inte skall kunna ta 
emot serven. Dessutom uttalas utgångslä-
get i en bollduell med ett u-ljud /surva/, 
medan det mer altruistiska och hjälpsam-
ma serva, som i service, har ett ö-ljud, 
efter det engelska uttalet. 

Ett annat slag som till skillnad från bo-
pen är underskruvat och alltså med sam-
ma rotation som Lisebergsloopen - kallas 
skär. På tennispianen motsvaras detta av 
det engelska slice. Den neutrala kortfor-
men skär (verb: skära) tillhör samma typ 
som hugg (av hugga), för övrigt en beteck-
ning på ett mycket underskruvat slag, allt-
så en förstärkning av skär. 

Härifrån är det inte långt till de verb-
bildningar av typen arra och repa (av ar-
rangera och repetera), en grupp av kortfor-
mer till vilken vi kan föra det idrottsliga 
blocka (av blockera). 

Ett besläktat fenomen är verbbildning 
av adjektiv. Att spela offensivt eller de-
fensivt blir då att offa eller deffa. Utifrån 
dessa former konstrueras nomen agentis, 
offare och deffare. Dessa ordbildningar är 
inte enbart språkliga möjligheter i teorin, 
som sällan manifesteras, utan uttryck som 
är de allmänna för attack- och försvarsspe-
lare. 

En tredje möjlighet är att bilda verb till 
substantiv, till exempel det i pingister-
minologin frekventa ballonga, det vill säga 
att på avstånd från bordet möta hårda at-
tacker med höga överskruvade slag, så 
höga att de liksom seglar som ballonger. 

Kanske formas en språkvariants an-
letsdrag i särskilt hög grad inom bildernas 
sfär. Metaforer och andra omskrivningar 
för tvivelsutan samman språkutövarna. 

Bildspråket 
Att pingisbollen ofta får heta kula och ägg 
(särskilt när den inte är tillfredsställande 
rund), racketen spade, nätet staket, är väl 

inte så anmärkningsvärt eller språkligt ori-
ginellt. Större variation uppvisar omskriv-
ningarna för skruv. Knorr på bollen är 
bildligt förståeligt. Piff och pirre är också 
gångbara benämningar för hård skruv, lik-
som olja. Piff och det smeknamnsmässiga 
pirre förklaras helt enkelt med "piff", 
"raffinemang". Skruven raffinerar spelet 
med andra ord. Det senare kan uttryckas 
genom ytterligare en omskrivning, näm-
ligen att bollen brinner. När celluloidbol-
len möter racketgummit vid ett starkt 
skruvat slag blir friktionen så stor att bol-
len hastigt uppvärms. Den brinner. Eller 
som vore den antänd med olja. 

Bordtennisbordet självt kallas, främst 
bland elitspelare med internationell erfa-
renhet, förvånansvärt ofta tischet. Det tys-
ka substantivet kompletteras med neutral 
bestämd artikel (som bord) och nyttjas 
just för att det är lätt att bruka i bestämd 
form (jämför med eng. table - "tablet"). 
En annan bidragande faktor är att den 
internationella elitdivisionen i Tyskland, 
Bundesliga, med flera svenskar inblanda-
de 80-talet igenom, avsatt några inte allt-
för djupa spår av "svyska" i den svenska 
pingisjargongen. 

Bordtennis är en sannskyldig koncentra-
tionssport, där den mentala styrkan ofta 
fäller avgörandet mellan två speltekniskt 
likvärdiga spelare. Nervositet kan i spända 
lägen framkalla gren, att armen liksom 
stelnar, något oerhört ödesdigert i en 
sport som kräver absolut avslappning i 
handled och hjärnvindlingar. Etymolo-
giskt kan gren kopplas till ågren (ångest). 
Nu finns också en motsatt företeelse, gum-
miarm, som emellertid till sin effekt liknar 
gren, möjligtvis med den nyansen att man 
inte kan kontrollera sina rörelser, exem-
pelvis på grund av nervdaller. 

Andra oumbärliga pingisbegrepp för 
den som önskar få inträde i konnässörs-
klubben är de under träningspass vanliga 
övningarna falkenbergaren, en fotarbets-
övning "uppfunnen" i Falkenberg, och 
krysset eller brevet, en övning där bollen i 
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regelbunden slagväxling "ritar" ett kryss 
eller modifierat brev. 

Lite mer exotisk färg bär en trio ord, 
likaså med djup förankring i bordtennis-
kretsar. Förlorar man ett set med 21-4 
eller 21-5 är man gris. Utklassas man än 
mer, 21-3 eller sämre, blir man pissmunk. 
Bortsett från de klart negativa bibetydel-
serna kan jag inte förklara dessa omskriv-
ningars bakgrund. Likadant är det med 
beteckningen för ett backhandsslag ur 
forehandsposition, färghandlare, normalt 
sett knappast något vinstgivande slag. 

Slutord 
Den som alltså bevistar en bordtennistäv-
ling och dristar sig att uttala sig om spelets 
finesser och samtidigt inte är förtrogen 
med denna terminologi, riskerar att ertap-
pas som dilettant på området. Det be-
höver inte vara så i verkligheten, man kan 
säkerligen njuta av och "förstå" bordten-
nis utan denna språkarsenal, men man får 
definitivt svårare att "hänga med i snac-
ket", att fullt tillhöra den sociala gemen- 

skapen. Och för den som blir en veritabel 
kännare finns ingen anledning att sky de 
här språkliga instrumenten. Som de flesta 
nytillskott i språket är de redskap som 
nyanserar och berikar verklighetsbeskriv-
ningen. 

Slutligen en liten tänkvärd historia. Med 
den tilltagande internationaliseringen på 
alla samhälleliga områden, så även på 
idrottens domäner, bör man vara varsam 
med de ljudlikheter som förekommer över 
de språkliga gränserna. Under en interna-
tionell stortävling i England för ett antal år 
sedan låg hela publikens sympatier hos 
den unge svenske landslagsmannen när 
han var i färd med att detronisera en jugo-
slavisk världsstjärna. Vid ett avgörande 
läge fick denne en boll på svenskens 
bordskant, något som är hart när omöjligt 
att returnera. Drabbad av en sådan här 
otur uttryckte svensken sin vånda på det 
vanliga sättet genom att utropa "kant!". 
Men den engelska publiken uppfattade 
detta som ett vulgärt runt ord. Sympatier-
na bytte omgående sida 

Tj eckien? 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 

Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 

Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 

ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

2) Vad skall vi på svenska kalla den 
provins som på tjeckiska heter Morava? 

Lennart Larsson i Sala har i ett brev till 
redaktionen tagit upp två aktuella namn-
frågor: 

1) Vad skall vi på svenska kalla den 
västra av Tjeckoslovakiens två delrepubli-
ker? 

Tjeckoslovakien är sedan 1990 en federa-
tion. Som officiellt namn på denna stats-
bildning har man på tjeckiska antagit fe-
skå a Slovenskå federativni republika och 
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på slovakiska f.eskä a Slovenskö federativ-
na republika. Svenska språknämnden har 
för dessa namn föreslagit den svenska 
översättningen Tjeckiska och slovakiska 
federativa republiken. Det normala nam-
net i dagligt bruk är alltjämt Tjeckoslova-
kien. 

Tjeckoslovakien består av två delrepub-
liker, vilka officiellt (på både tjeckiska och 
slovakiska) benämns Ceska republika 
(dvs. i svensk översättning Tjeckiska re-
publiken) resp. Slovenskö republika (dvs. 
Slovakiska republiken). 

Medan vi sedan länge som kortform för 
den del av Tjeckoslovakien som utgör 
Slovakiska republiken har använt namnet 
Slovakien, har vi, vilket Lennart Larsson 
påpekar i sitt brev, ännu inte någon kort-
form för Tjeckiska republiken. 

Tjeckiska republiken består av två 
provinser (eller landskap), på tjeckiska 
och slovakiska benämnda fechy och Mo-
rava. Dessutom har man alltmer börjat 
rapportera från en tredje provins, som på 
tjeckiska heter Slezsko. Dessa tre områ-
den motsvarar vad vi i svenskt språkbruk 
traditionellt har kallat Böhmen, Mähren 
och Schlesien. 

1 tjeckiskt icke-officiellt språkbruk lär 
det inte vara ovanligt att namnet på delre-
publikens största provins, echy, även får 
tjäna som benämning på hela delrepubli-
ken, något som inte alltid gillas av invå-
narna i de andra provinserna. 

Vi tycker att det känns angeläget att 
komma fram till en svensk kortform för 
Tjeckiska republiken, men vad skulle i så 
fall vara en lämplig benämning? 

Lennart Larsson nämner i sitt brev Tjec-
kien och Tjeckland som tänkbara svenska 
motsvarigheter. Bägge dessa benämningar 
har ju förtjänsten att i någon mån påmin-
na om det inhemska namnet. De anknyter 
också till våra nordiska grannspråks be-
nämningar som danskans Tjekkiet, fin-
skans Tekia, isländskans Tékkia, vidare 
till den redan existerande svenska invånar-
benämningen tjeck, liksom till adjektivet  

tjeckisk och språkbenämningen tjeckiska. 
Några andra förslag än Tjeckien och 
Tjeckland är svåra att komma på. 

Av de två nämnda förslagen föredrar vi 
Tjeckien, som är det som bäst framstår 
som en pendang till Slovakien. Namnet 
bör uttalas med akut ordaccent och med 
betoningen på första stavelsen, som i Bel-
gien, Indien och Synen. Vad som möjligen 
kan anses tala emot benämningen Tjeckien 
är att namn på -ien i regel motsvaras av 
invånarbenämningar på -ier, t.ex. belgier 
(vid sidan av belgare), indier och syner. 
Men det finns också några exempel på 
mönstret Tjeckien - tjeck, t.ex. Albanien - 
alban, Bulgarien - bulgar. 

Lennart Larssons andra fråga gäller hur 
vi på svenska skall benämna provinsen 
Morava. Larssons eget förslag är Moravi-
en, vilket naturligtvis ur språklig synpunkt 
är helt oantastligt, men att införa en be-
nämning annan än den hävdvunna, visser-
ligen tyska, Mähren, finner vi inte lika 
angeläget. De områden som vii svenskan 
så länge har benämnt Böhmen, Mähren 
och Schlesien, kan vi nog utan nämnvärd 
informationsförlust fortsätta att kalla vid 
dessa namn. 

Claes Garlén 

Medieprogrammet 
1 det reformerade gymnasium som delvis 
skall starta till hösten finns ett antal pro-
gram, som ersätter de hittillsvarande 
linjerna. Ett av dessa har fått benämning-
en Medieprogrammet. Jag antog först att 
detta var en feiskrivning för Mediapro-
grammet, men den förstnämnda varianten 
är det namn som Skolverket genomgående 
använder. 

Eftersom media är en latinsk pluralform 
i neutrum, borde varianten med e vara 
utesluten, eftersom detta e är en rest av 
den latinska genitivformen i femininum 
singularis, som i Mariestad och Kristine-
hamn. Till min förvåning har jag dock sett 
att sammansättningar med medie- har 
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sanktionerats av SAOL (media anges som 
variant). Sammansättningar av typen med-
ieforskning är väl ett påfund av journalis-
ter, och något som Svenska Akademiens 
ordlisteredaktion borde ha avvisat, efter-
som en korrekt närliggande stavningsvari-
ant finns. Om detta bruk vinner burskap, 
borde vi också kunna tänka oss samman-
sättningar som datelistor och fakreupplys-
ningar, eftersom data och fakta också är 
latinska pluralformer i neutrum. 

Som språklärare är jag väl medveten om 
att språket är ett levande väsen och att allt 
inte kan beskrivas med logiska regler. Jag 
finner det ändå anmärkningsvärt att sko-
lans högsta myndighet, Skolverket, före-
slår benämningen Medieprogrammet i stäl-
let för Mediaprogrammer, som från språk-
historisk synpunkt är korrekt. 

Vad anser Svenska språknämnden? 
Bo Ericsson, Borlänge 

Vår uppfattning är att sammansättningen 
medieprogrammet är korrekt svenska av 
följande skäl. 

1 svenskan bildar vi ofta nya ord genom 
sammansättning. 1 normalfallet bildas en 
sammansättning med förleden i obestämd 
singularform: randborste (borste för tän-
der), nattlampa (lampa för natten). Ibland 
förändras grundformen eller sätts ett -s- i 
fogen: pojkskola, tidsbrist. 

Ord som i singular slutar på -ium får 
förleden modifierad till -ie i sammansätt-
ning, t. ex. akvariefisk, gymnasieskola, 
kranieformad, lågstadieelev. Den normala 
pluralformen i svenska av sådana ord 
slutar på -ier: akvarier, gymnasier, kranier, 
stadier. 

Formen (mass)media förekommer na- 

turligtvis, men språkvården föredrar for-
men (mass)medier. Pluralformer på -a är 
notoriskt svårhanterliga på svenska och 
därför avråder vi från dem i de fall där det 
finns bra alternativ. Pluralform på -a kan 
inte böjas i bestämd form (mediana?) och 
den uppfattas lätt som singular (mediat?). 

Det är visserligen riktigt att samman-
sättningar med faktum och data alltid görs 
med pluralformen på -a, faktaurval, data-
listor, men dessa ord är undantag. 1 bety-
delsen 'uppgifter' saknar ju data singular-
form på svenska och måste därför bilda 
sammansättning med pluralformen. 

Det är inte heller bara latinska lånord 
med ordsiut på -ja i singular som får -ie i 
sammansättning. Det heter förstås his-
toriebe rättare men också valkyriegestalt. 
Nyare lånord behåller dock oftast -ia i 
sammansättning: maffiavälde. 

Margareta Westman 

Tjuga eller tjuging? 
Vad kommer den nya tjugokronorssedeln 
att kallas? Det kommer att behövas ett 
kortare ord i vardagslag. 

Det finns ett par möjligheter. De var-
dagliga benämningarna på våra sedlar är 
femma (visserligen enbart ett mynt nume-
ra) och tia för de minsta och femtilapp, 
hundralapp respektive tusenlapp för de 
större. 1 anslutning till sedlar med lägre 
valör kan den nya kallas tjuga; i anslutning 
till dem med högre valör tjugolapp. Men 
dessutom skulle den efter mönstret hund-
ring kunna kallas tjuging. Frågan är vad 
svenska folket kommer att välja. 

Margareta Westman 
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