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Språkfrågorna - 
ett prioriterat område 

Glädjande nog föreslås i höstens budgetproposition till riksdagen att språkfrå-
gorna ska prioriteras och att anslaget till Svenska språknämnden höjs. 
Nämndens handlingsprogram för att främja svenska språket refereras. 
Därefter presenteras regeringens slutsatser, som återges här: 

"Svenska språknämndens rapport visar 
på en oroande tendens som skulle kunna 
leda till att svenska språkets ställning på 
sikt försvagas. Det finns därför anledning 
att med utgångspunkt från nämndens för-
slag till handlingsprogram gå vidare i 
arbetet med att främja svenska språket. 

Regeringen vill för riksdagens infor-
mation redovisa följande rörande arbetet 
med att främja svenska språket. En första 
åtgärd är att etablera språkfrågorna som 
ett prioriterat område. Utgångspunkten 
bör vara att svenska språket bevaras som 
ett samhällsbärande och komplett språk i 
Sverige och att det förblir ett officiellt 
språk i EU. Som målsättning bör gälla att 
alla samhällsmedborgare får tillgång till 
god undervisning i svenska, att undervis-
ning som grundprincip sker på svenska, 
att det finns ett varierat och rikligt utbud 
av kultur på svenska, att forskning och 
vård av svenska språket håller hög kvali-
tet, liksom att språkvårdare, tolkar och 
översättare finns att tillgå. Radio och TV 
har en särskilt viktig roll i sammanhang-
et. För att svenska språket skall fungera 
som en brygga mellan människor är det 
samtidigt nödvändigt att öka toleransen 
för den svenska som inte talas helt per-
fekt eller talas med utländsk brytning. 

Regeringen anser att särskilda insatser 
bör genomföras redan från år 1999 för att  

stärka den svenska språkvården. 
Som redovisades i vårpropositionen 

(prop. 1997/98:150) avser regeringen att 
genomföra ett tiopunktsprogram för kva-
litet och likvärdighet i skolan. 
Regeringen föreslår under utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning 
att 110 miljoner kronor avsätts årligen 
under perioden 1999-2000 (2001?) för 
ändamålet. En av punkterna är att de 
nationella målen skall nås i alla skolor. 
Därför måste arbetet intensifieras med att 
förbättra och säkra utbildningens kvalitet 
i alla skolformer. Särskilda insatser skall 
göras för att ge goda kunskaper i det 
svenska språket från tidig ålder. Även 
medel till insatser för att främja kulturen 
i skolan under de kommande tre åren 
skall avsättas inom ramen för de 110 
miljoner kronorna. Dessutom föreslår 
regeringen under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning att 
medel fördelas för särskilda utbildnings-
insatser i storstadsregioner med stor 
andel invånare med invandrarbakgrund. 
Medlen skall bl.a. användas för språkut-
veckling i skolan. 

Flera av de frågor som behandlas i 
nämndens förslag till handlingsprogram 
måste analyseras och beredas ytterligare. 
Ett sådant arbete kommer att påbörjas 
under hösten 1998." 
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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. 

Om accenten i annan och 
sambo 
Om annan, annat, andra har börjat få 
accent 1 vid sidan av accent 2, är det väl 
inget stort bekymmer. Men sidorna 3-4 i 
Språkvård 2/1998 ger det intrycket. 

Värre tycks det mig att t.ex. sambo nu 
nästan alltid uttalas med accent 1 (som 
homonymen sambo 'avkomling av svart 
och röd'). Detta drar med sig märkliga 
flertalsformer som man får höra: sambos 
eller sambosar eller rentav sambo ("vi är 
sambo"). Med accent 2 skulle nog plura-
len ge sig själv: sambor. 

För övrigt undras varför accent 1 och 
2 också kallas akut respektive grav. 
Föreslår att Språknämnden, till den ver-
kan det må ha, rekommenderar att dessa 
termer brukas enbart om de skrivtecken 
som kan finnas ovanför e och a (é, ii). 
Våra båda tonem - en bra term som for-
skan använder - har ju inte ett dyft att 
göra med skrivtekniska krumelurer. 

Nils Uthorn 

Med anledning av låtsas-, 
extra- eller plast- 
Efter att ha läst artikeln av Benjamin 
Lyngfelt i senaste Språkvård vill jag pre-
sentera ett ord som i mitt tycke vida 
överträffar hittillsvarande benämningar 
på haivsyskon, styvpappor osv. 1 famil-
jen finns det några styvbarn på olika håll 
och det har gjort att beteckningen på 
extra familjemedlemmar diskuterats en 

del. Vid en träff i somras dök en för mig 
helt ny term upp som jag omedelbart tog 
till mitt hjärta och gärna vill hjälpa till att 
sprida. Den slår låtsas-, extra- och plast-
med flera hästlängder. Ordet är bonus-
och innehåller inga av de negativa asso-
ciationer som vidhäftar låtsas- eller 
plast- i dessa sammanhang. Tänk att ha 
en bonusmormor - eller att vara en, eller 
att ha en bonusmamma. Framför allt 
tycker jag att det här uttrycket respekte-
rar barnen - vem vill vara någons plast-
barn? - och respekt för barnen i detta 
virrvarr av familjeförhållanden är extra 
viktigt. Fram för bonusbarn och bonus-
farföräldrar! 

Irma Zetterman 

Släktskapsord 
Benjamin Lyngfelt skriver (2/1998) att 
det vore för mycket begärt att "fånga min 
fästmös sons pappas nya frus barn i ett 
enda ord". 

Jaså, är det det ? Vårt språk behöver ju 
inte klämma dit varje tänkbar orddel för 
att bli begripligt och otvetydigt! 

Så här kan det väl bli,fäsrmösonssxyv-
morsbarn. 

Visst blir det ganska långt och otymp-
ligt - men inte omöjligt. Och inte är det 
väl så mycket märkligare än konstruktio-
nen mormorsbror (ett epitet som inte 
utan stolthet uppbärs av bl.a. mig)? 

Birger Drake, Göteborg 
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Inte plast-! 
Jag bor sedan åtta år i sydöstra Spanien 
och distansjobbar med översättningar till 
svenska. Följer med svenska pressen, 
även Språkvård. Läste med intresse 
Benjamin Lyngfelts artikel om La°tsas-, 
extra- eller plast-. Jag tror att det skall 
mycket till för att få plast- godkänt i 
gemene mans mun. Ordet har så många 
negativa associationer att inga resone-
mang kan råda bot på det. Det är inte 
bara det att plaster i tiden kan ha haft 
dålig kvalitet, men ta nu t.ex. uttrycket 
"plastigt amerikansk" där plastig står för 
något äckelkonstgjort - en stor styggelse 
uppe i Norden där allt ska vara så äkta, 
rejält och naturligt som möjligt. Dess-
utom låter ju plastpappa såsom om han 
vore tillverkad av plast, och steget från 
plastmamma till Uppblåsbara Barbara är 
inte långt. 

Varför inte del-? Deibror, delkusin, 
delmamma, delmormor. Min delsons del-
syskon. Tyder på något man rår om del-
vis, att det är något man delar med någon 
annan. Neutralt uttryck, väl inarbetat 
t.ex. i "jobba på deltid". 

Ann-Kristin Peltonen 

Några tankar om floskler 
Det kan så vara att Dagens Industris läsa-
re hittat femton uttjatade uttryck, men de 
är - med undantag för proaktiv och kan-
ske comitta - knappast floskulösa i sig. 

Jag har ett litet datorprogram som 
enligt uppgift låter en enda tangenttryck-
ning skriva ut en floskel som t.ex. Med 
vänlig hälsning. För många skribenter 
tycks nämligen floskel inte betyda mer 
än 'ofta upprepat uttryck'. Jag föredrar 
nog betydelsen 'tom fras', uttryck som 
låter imponerande men sakligt sett är 
innehållslöst. Inkassofirman underteck-
nar inte sina kravbrev med Med vänlig 
hälsning; uttrycket är alltså inte inne-
hållslöst. 

Dagens Industris läsare tycker att t.ex. 
uttrycket Personalen är vår främsta re-
surs är en floskel. Det ska de inte vara 
säkra på; ofta nog är meningen fullt klar: 
'Om några få nyckelpersoner lämnar före-
taget sjunker aktiekursen katastrofalt'. 

Staffan Danell, Norrköping 

Språkvård 1999 
Vi ser oss tvingade att ändra priset på Språkvård för 1999. För privatpersoner 
höjs priset till 100 kronor per år plus porto, vid prenumeration direkt hos 
nämnden. För företag och organisationer är priset oförändrat 125 kronor per 
år plus porto, vid prenumeration direkt hos nämnden. 
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Pressmedde lande 
EU-svenskan undersökt. Stipendium till Nyköpingsstudent 

Karin Sheikhi, Nyköping, student vid 
Mälardalens högskola, har fått ett stipen-
dium om 2 000 kronor för sin C-uppsats i 
svenska: Offentligt språk i Sverige och 
EU— en jämförelse. 

Stipendiet delas ut av Språkvårdssam-
fundet till studenter och doktorander som 
undersöker hur svenskan utvecklas inom 
områden där den måste konkurrera med 
internationella språk. 

Karin Sheikhi har i sin undersökning 
jämfört språket i den officiella svenska 
översättningen av så kallade vitböcker 
från Europeiska Kommissionen med 
språket i svenska regeringspropositioner 
med jämförbart innehåll. Hon har gjort 
läsbarhetsberäkningar, och hon har dess-
utom låtit 80 personer bedöma läsbarhe-
ten i de olika texterna. Det visar sig att 
de översatta EU-texterna genomgående 
har längre meningar, bedöms som mer  

svårlästa och också på andra sätt har ett 
mer svårbegripligt språk. Karin Sheikhi 
frågar sig om det håller på att utvecklas 
en ny språkvariant, en EU-svenska. 

Ytterligare upplysningar om Karin 
Sheikhis undersökning, om stipendiet - 
som är öppet för nya ansökningar till 
december 1999 - eller om Språkvårds-
samfundet kan lämnas av undertecknad. 

011e Josephson 

Ordförande i Språkvårdssamfundet 
Institutionen för nordiska språk 
Stockholms universitet 
10691 Stockholm 

tfn: 08-163895 
e-post: 
olle.josephson@nordiska.su.se  
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Anna-Lena 	Hur skriver vuxna? 
Göransson 

Allt fler människor förväntas skriva i sitt dagliga arbete. 1 
den här artikeln tar Anna-Lena Göransson upp och diskute-
rar några typiska drag i vuxnas skrivande. Det gäller texter 
som skrivits av vuxna, välutbildade icke-professionella skri-
benter och som hon gått igenom i ett granskningsarbete. 

Anna-Lena Göransson är doktorand inom forskarutbild-
ningen i svenska med didaktisk inriktning vid Lärarhög-
skolan i Malmö. 

Inledning 
Trots att många vuxna i sitt yrkesliv dag-
ligen producerar stora mängder text, 
finns det förvånansvärt få undersökning-
ar i vårt land som behandlar vuxna icke-
professionella skribenters skrivförmåga. 
Ett litet smakprov ger oss Solveig 
Hammarbäck (1988) i "Skriver det gör 
jag aldrig", där hon visar hur några av 
hennes tidigare elever på verkstadstek-
nisk linje skrev några år efter avslutad 
skolgång. Hammarbäck skrev brev till 
dessa elever, vilka under sin skoltid 
bedömts som skrivsvaga, och svaren hon 
fick bedömer hon utifrån kriterierna 
ärlighet, trovärdighet, sanning, relevans 
och begriplighet. Hon finner också tex-
terna ärliga, trovärdiga, sanna, relevanta 
och fullt begripliga, om än inte korrekt 
skrivna. 

Ytterligare exempel på icke-professio-
nell vuxenprosa finner vi hos Birgitta 
Leijonhielm som har undersökt språket i 
brottsanmälningar (1989). Hon visar på 
den intressanta blandning av talspråk och 
kanslisvenska som kan bli resultatet när 
upprörda brottsoffer möter stressade 
polismän som varken kan, vill eller hin-
ner lägga ned någon större möda på att 
formulera sig korrekt. Här möter vi per- 

soner som ofta skriver, men som ändå 
inte kan sägas behärska språknormen de 
använder. En annan aspekt på vuxenskri-
vande ger Britt-Louise Gunnarsson 
(1992) som tar upp vuxenskrivande vid 
en kommunal förvaltning ur ett socio-
lingvistiskt perspektiv. Hon beskriver 
attityder till skrivandet, vad som skrivs 
och vem som skriver vad, men inget om 
hur texterna tar sig ut i förhållande till 
våra vanligaste skrivregler. 1 projektet 
Datorstött författande vid Tekniska Hög-
skolan i Stockholm studeras datorers 
inverkan på skrivprocessen i syfte att 
identifiera egenskaper som bör karakteri-
sera ett bra datorstöd för textförfattare. 

Själv har jag i mitt arbete på en statlig 
myndighet under det senaste året dagli-
gen granskat vuxentexter i form av rap-
porter, läromedelstexter, tidskriftsartik-
lar, formella brev etc. Texterna är skriv-
na av personer som i stort sett enbart haft 
sig själva att lita till under de första 
faserna i skrivandet. De är ambitiösa och 
välutbildade vuxna som anses kompeten-
ta att utföra sina arbetsuppgifter med 
fullgott resultat. 

Rapport- och läroboksförfattarna har 
ombetts skriva texter inom sina egna spe-
cialområden och behärskar således det 
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fackspråk de förväntas skriva på. Skri-
benterna har i de allra flesta fall lagt ned 
mycket tid på texterna. När jag fått en 
text i min hand har den därför i det när-
maste ansetts färdig, och jag har ofta 
ombetts korrekturläsa den eller "kolla 
litet på språket". Under året har jag lärt 
mig att sådana uppmaningar oftast måste 
följas av noggranna textgenomgångar 
och ett komplicerat redigeringsarbete i 
nära samarbete med skribenterna. Jag vill 
här försöka beskriva mina omedelbara 
intryck från detta textarbete och därmed 
visa på några typiska drag i icke-redige-
rad vuxenprosa) 

Påfallande drag på 
övergripande textnivå 
Riktigt hopplösa texter stöter jag sällan 
på, men de finns. Sådana texter kan 
sakna sammanhang, vara orytmiskt 
skrivna och mycket svårlästa. Jag tror att 
man kan jämföra dem med falsksång. 
Allting tycks skära sig i dem. De kan 
vara byråkratiska eller pinsamt enkla, 
eller en blandning av bådadera. De förfe-
lar sitt syfte totalt och är i det närmaste 
omöjliga att redigera, eftersom det inte 
går att få grepp om vad författaren vill ha 
sagt. 

Men också texter som till en början 
verkar riktigt lovande kan visa sig förrä-
diska. De kan vara skrivna på ett ryt-
miskt sätt som gör att läsningen flyter 
och med ord som tycks relevanta för 
sammanhanget. Vid en närmare gransk-
ning framkommer det ibland att också 
sådana texter kan vara fulla av oklarhe-
ter, som endast en mycket välvillig läsare 
kan ha överseende med. Här kan det 
behövas timslånga samtal med skriben-
ten för att komma fram till vad det är den 
egentligen vill ha sagt, innan det verkliga 
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redigeringsarbetet kan ta sin början. 
Ibland kommenterar skribenterna lätt 
generat bristerna med uttrycket: "Ja, jag 
är ju inte så bra på det grammatiska", 
men det är, enligt min mening, knappast 
okunskap i "det grammatiska" som är 
orsaken till oklarheterna utan i stället ett 
ibland dunkelt tänkande och brist på 
medvetna skrivstrategier. 

Kunskap saknas om vad skrivande 
egentligen innebär 
Ibland kommer en skribent inte igång 
med sitt skrivande. Det kan bero på tids-
brist men kanske också på att många 
skribenter är offer för myten om inspira-
tion. Oftast görs emellertid textdisposi-
tionen gemensamt i en arbetsgrupp, vil-
ket leder till att uppgifterna blir väl 
strukturerade redan från början. Det 
medför också att skribenten kan börja 
skriva textavsnitt som inte känns mot-
sträviga och spara svårare delar till ett 
senare tillfälle när arbetet kommit igång 
och skrivandet flyter. Ett sådant arbets-
sätt kan bevisligen förhindra onödiga 
skrivblockeringar. 

Vissa skribenter tycks inte ta skrivan-
det riktigt på allvar. De inser inte att en 
välskriven text oftast är resultatet av en 
lång process med flera omarbetningsfa-
ser och därmed något helt annat än ett 
första utkast. Sådana skribenter finner 
förmodligen mitt textpetande i det när-
maste maniskt. Jag har endast mött en 

1 De exempel jag ger är hämtade från auten-
tisk text, men jag har i möjligaste mån för-
sökt lösgöra dem ur sitt sammanhang av 
omtanke om mina arbetskamrater som 
ställt sina texter till mitt förfogande och 
låtit mig kommentera dem i denna artikel. 



skribent som arbetat riktigt medvetet 
med sin text, innan jag fick den. Han 
hade arbetat med både innehåll och form 
i flera omgångar och hade gått från hel-
het till detaljnivå och därefter vänt tillba-
ka till helheten igen. Han hade gett varje 
steg i skrivprocessen ordentlig tid. Han 
var också från början av vårt samarbete 
helt inställd på att min textgranskning 
skulle resultera i att han på nytt skulle 
bearbeta sin text. Denne ende skribent 
visade en tydlig medvetenhet om att skri-
vandet är en process och att det bakom 
bra texter ofta ligger stor möda och 
mycket arbete. 

Ett problem för flera av mina skriben-
ter är att de har mycket annat arbete att 
utföra vid sidan om skrivuppgiften. 
Många av dem skriver därför bara när de 
får en liten stund över, vilket definitivt 
både försvårar och försämrar arbetet. 
Dessa rader visade sig vara skrivna mitt i 
natten av en mycket trött och utarbetad 
person: 

Gasfiaskor som varit värmepåverkade 
ställer till stora problem ... här har 
Sverige utvecklat olika tekniker för att 
oskadliggöra dessa. Det stora proble-
met är att med säkerhet veta om flas-
kan är så värmepåverkad att avgöra 
om aktiv eller passiv insats måste 
göras. Konstaterandet om flaskan varit 
kraftigt värmepåverkad kan ske genom 
avångnings prov eller att flaskans färg 
eller slangar har brunnit av etc (viktigt 
att tänka på är att flaskan kan vara 
punkt uppvärmd). Aktiv insats är att 
på något sätta flaska under kylning 
eller till och med att skjuta denna. 
Aktiv insats med kylning kräver att 
befälen gjort bedömningen att ingen 
akut explosions rik inte föreligger 

Vissa skribenterna låter som synes var-
ken texterna eller sig själva vila. De är 
därför många gånger oförmögna att se 
sin text med andras ögon. De kan inte 
inta läsarposition och se att vissa 
meningar är oklara och inte uttrycker det 
de vill ha sagt. De har svårt att skilja ut 
det som står i texten från den egna inre 
fackkunskapen. Några textavsnitt tyder 
på att författarna bara kommit halvvägs 
på vägen från det inre tänkandet till den 
färdigformulerade skriftspråksmeningen. 
Det är naturligtvis inget krav från början 
av skrivprocessen att alla tankar skall 
vara färdigtänkta och välutvecklade. 
Tvärtom, många gånger hjälper, som vi 
vet, skrivandet tänkandet på vägen och 
det är både lämpligt och tillåtet att skriva 
ned halvfärdiga tankar för att komma 
igång med skrivandet. Men det gäller 
naturligtvis att så småningom fullfölja 
tankegångarna och också ge sig tid att 
fingranska texten. Då undviks förhopp-
ningsvis grodor som denna: 

Den materiel som finns idag har ofta 
utvecklats för att passa till övrig mate-
riel som har funnits vid den tidpunkt 
när det utvecklades. 

Svårigheter att lämpa texten efter 
läsarna 
Något som klart skiljer professionella 
skribenter från icke-professionella måste 
vara de senares oförmåga att lägga sin 
text på lämplig stilnivå och lämplig nivå 
ur läsarsynpunkt. En text som kom i min 
hand av en slump innehöll information 
om en enkät som man bad läsaren med-
verka i. Texten var byråkratisk och 
inkorrekt, samtidigt som den var kryddad 
med en nypa personlighet. Ordvalet var 
komplicerat, meningarna långa och 
krångliga. Vem orkar medverka i en 
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enkät där all energi förbrukats redan vid 
läsningen av instruktionen? Ibland är den 
byråkratiska touchen nästan löjeväckan-
de: 

Det ska finnas utrustning att underlätta 
patientens andning, det ska vara möj-
ligt att med kanyler vinna tillträde till 
patientens blodbana för att ge läkeme-
del och vätska etc. 

Oftast är dock inte problemet att texterna 
ligger på för hög nivå. Istället är det tal-
språkliga uttryck, vaghet och pratighet 
som måste sållas bort: 

Ur kemisk synpunkt kan detta vara en 
ovanlig indelning men här är det en 
naturlig indelning. Vissa gaser faller 
naturligtvis in under både brandfarliga 
och giftiga gaser, men vem har sagt att 
livet ska vara lätt? 

Ordvalet kan vara ett problem när det 
gäller att lägga en text på lämplig läsar-
nivå. Fackord används av förståeliga skäl 
flitigt, men deras användning diskuteras 
och ifrågasätts också ofta. Fackuttrycken 
behövs naturligtvis för att textbetydelsen 
skall bli exakt, men skribenterna glöm-
mer ofta bort att deras läsare inte känner 
till alla termer. Frågan är emellertid om 
inte skribenten som citeras nedan skulle 
ha svårt att göra sig förstådd, även om 
han inte använde fackuttryck: 

1 huvudsak fungerar mekanismen så 
att ett minskat interaktionsbehov, dvs 
behov av att arbeta mellan två nivåer 
genom att tex utbyta rapporter och 
order, mellan två ledningsnivåer ger 
förutsättning att öka span-of-control 
utan att organisationens effektivitet 
minskas. 

Skribenterna använder också många 
tomma och vaga ord. Dels för att de inte 
kan eller inte har gett sig tid att precisera 
sig, dels för att de vaga orden är både 
lättanvända och kan dölja så mycket. Det 
är enklare att skriva "saker" och "göra" 
än att tänka ut något specificerat och 
uttrycksfullt: 

Inre kvalitetsarbete innebär här att 
man hela tiden väger verksamheten 
mot riskerna för att visa att man gör 
rätt saker, likväl som att göra sakerna 
rätt. 

Källhänvisning saknas - smygcitat 
Textbitar från någon annans produktion, 
återgivna utan information om vem som 
egentligen skrivit dem och utan upplys-
ning om var de är hämtade är juridiskt 
sett stöld. Innebörden av detta har ännu 
inte helt nått fram till alla skribenter. 
Några tycks föredra att använda andras 
formuleringar i det egna författandet, vil-
ket visar sig i form av stilbrott när ett 
tämligen mediokert textavsnitt bryts av 
perfekta, sakliga och välutvecklade 
meningar. På rätt väg måste väl ändå de 
författare sägas vara som numera kom-
pletterar sina texter med en referenslista 
även om de inte alltid uttryckligen refe-
rerat till dessa källor i brödtexten. 

Oförmåga att handskas med 
metaforer och liknelser 
Metaforer är en del av vår språkliga var-
dag och med deras hjälp kan vi också 
klarlägga sådant som annars hade varit 
svårt eller obehagligt att uttrycka i ord. 
Något så intressant som att "stå inför en 
spännande utmaning" kan ju faktiskt 
betyda att man inte riktigt vet vad man 
skall ta sig till. Metaforer och liknelser 
används ofta för att exemplifiera och tyd- 
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liggöra komplicerade skeenden. 1 de tex-
ter jag kommit i kontakt med görs detta 
ibland på ett sätt som medför att textens 
ursprungliga syfte försvinner. Metaforer-
na hotar då att helt och hållet ta över 
berättandet och göra bildinnehållet till 
det primära. Nedanstående exempel är 
hämtat från en text om kommunal risk-
hantering men för läsaren är det inte helt 
lätt att ta sig ut från vårdcentralen: 

Processen kan liknas vid förhållandet 
mellan läkare och patient. Samhället är 
patienten som lider av en åkomma 
(risker). Dessa yttrar sig i ett antal 
symptom (olyckor) som läkaren (Risk-
hanteringsgruppen) tar reda på genom 
en undersökning (riskanalys). För att 
klara undersökningen behöver läkaren 
kunskap om olika sjukdomar, dess 
uppkomst, verkan, symptom och be-
handling. (Denna kompetens finns för 
"samhällsläkarna" inte samlad hos en 
person utan kräver ett samarbete mcl-
Ian olika kompetenser - ett läkarlag. 
Dessutom förändras kunskapsläget 
hela tiden, nya forskningsrön blir gäl-
lande och gamla förkastas; en del 
modifieras. Risker tillkommer, för-
svinner och byter skepnad. Forskning 
om risker och förebyggande åtgärder 
byggs upp.) Denna kunskap skall 
givetvis ingå i läkarens överväganden 
om behandling. Efter att ha placerat 
patientens symptom i relation till en 
åkomma föreslår läkaren en behand-
ling för att lindra eller läka. Läkaren 
kan även besluta sig för att ha patien-
ten under observation, och övervakar 
särskilda funktioner hos patienten. 
(Åtgärdsförslag för att minska kon-
sekvenserna av olyckor, förebygga 
olyckor respektive avvaktan.) 

Nedanstående textavsnitt var tänkt att 

klargöra olika begrepp i samband med en 
diskussion om radioaktivitet. Den peda-
gogiska ambitionen är hög, men svår att 
leva upp till. Skribenten, som är van att 
undervisa i ämnet och då använder meta-
foren med framgång, lyckas inte lika bra 
i skrift: 

Radioaktivitet och dess påverkan på 
människan kan jämföras med en pis-
tol. Det radioaktiva ämnet är en pistol 
och becquerel är hur många kulor som 
avfyras per sekund. Då det tidigare 
nämndes att strålningen sänds ut lika 
mycket åt alla håll är det uppenbart att 
alla kulor inte kommer att träffa män-
niskan. Det är nu intressant att fundera 
på hur många kulor som träffar en 
människa 1 pistolens omgivning. För 
att kunna beskriva detta har det införts 
ett annat begrepp, absorberad dos. 
Absorberad dos är den mängd strål-
ningsenergi per viktsenhet som krop-
pen tar upp eller jämförelsevis hur 
många skott som träffar människan. 
Absorberad dos mäts i gray (Gr). 
1 Gr= 1 Joule/kg. Det har dock ej ännu 
framkommit vilken skada som dessa 
kulor har åstadkommit på kroppen. 
För att kunna beskriva detta har ännu 
ett begrepp införts, dosekvivalent. 
Dosekvivalent tar hänsyn till strålning-
ens inverkan på kroppen, vilket då kan 
jämföras med vilken skada kulorna har 
orsakat på människan 

Påfallande drag på detalj nivå 

Långa meningar och oförmåga till 
språklig koncentration 
Långa meningar verkar vara något man 
programmerats att undvika i statligt skri-
vande. Jag har vid flera tillfällen stött på 
personer som reagerat mot långa 
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meningar, till och med utan att ha läst 
dem. Är det långt mellan stor bokstav 
och punkt döms en text snabbt ut som 
svårbegriplig. Motviljan mot långa 
meningar kan vara en anledning till att 
satsradning inte förekommer i lika stor 
utsträckning här som i skolungdomars 
texter. Ibland blir meningarna ändå 
långa, helt enkelt av den anledningen att 
författaren inte är van att använda sig av 
språklig koncentration. Han behöver 
många fler ord än den drivne skribenten 
för att uttrycka det han vill ha sagt: 

Under detta avsnitt kommer vi att 
behandla vad det finns för olika åtgär-
der för att minska sannolikheten för 
och konsekvenserna av en olycka samt 
varför man kan välja den ena eller 
andra. 

Syftningsfel 
Syftningsfel av olika slag är vanliga i de 
texter jag arbetar med. Bl.a. användning-
en av reflexiva och possessiva pronomen 
leder lätt till oklara meningar. Det är 
dock främst underförstådda tankesubjekt 
som ställer till oreda och ger läsaren svå-
righeter. Inför påpekanden om oklarheter 
liknande dem i meningarna nedan, ställer 
sig skribenterna ofta frågande. De har 
svårt att se var det brister i framställning-
en: 

Kunskapen kommer hela tiden att 
öka och genom att ta till sig andras 
och själv skapa mer kunskap kan 
målen göras möjliga att både uppnå 
och förbättra. 

Namn på kemikalier som innehåller 
-nitrat, -klorat, -klorit, innebär att 
dessa ämnen är oxiderande. 

Ibland kan till och med friktionen av 
en sko mot marken vara tillräckligt för 
att nå upp till energinivåer som mot-
svarar den termiska tändpunkten. 

Avseende behovet av dokumenta-
tion av händelseförlopp i utrymmen, 
staber, kommunikation och vidtagna 
beslut och order kan sägas att band-
spelare för ljud och bild med logg-
funktion finns tillgängligt på markna-
den. 

"Den svenska ynkedomens pronomen" 
Jag har mött en klart uttalad motvilja mot 
pronomenet man. En skribent refererar 
gärna till sin svensklärares fördömande 
av "den svenska ynkedomens prono-
men". Den som väl lärt sig undvika detta 
lilla ord tycks inte kunna se någon som 
helst anledning att använda det, vare sig 
användningen är försvarbar eller inte. 
Ordet man används naturligtvis ofta 
istället för jag eller för att en skribent vill 
undvika att namnge en viss person. Om 
detta är ett tecken på ynkedom, diplomati 
eller försiktighet vill jag låta vara osagt. 

Motviljan mot man medför att mina 
skribenter uppskattar passiva verbformer 
även om många av dem själva tycks ha 
svårt att formulera sig i passiv. Ett van-
ligt sätt att hålla sig själv eller någon 
annan person dold är att ge diverse 
abstrakta substantiv handlingsfrihet i tex-
terna: 

Detta kapitel kommer i huvudsak 
att använda följande indelning av 
gaser 

Mötet skall ge 

Mötet godkänner dagordningen 
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Ovanlig prepositionsanvändning 
Felaktigt använda prepositioner har jag 
funnit flera exempel på i de texter jag 
läst. Ofta tycks de vara en följd av konta-
minationer. Författaren blandar ihop 
olika uttryck och kan inte riktigt bestäm-
ma sig för vilket av dem han skall välja. 
Prepositionen på används ofta i för mig 
nya sammanhang: 

startdatum på aktuell kurs 

översyn på behov 

uppfattning på behov 

önskemål på synpunkter 

referensgruppen har ingen erinran på 
denna inriktning 

Texterna uppvisar också andra sådana 
normbrott som varje svensklärare känner 
igen, men som sällan är av så allvarlig 
art att de gör texten obegriplig. Sådana 
normbrott ser skribenterna tydligt om de 
blir uppmärksammade på dem. Sär-
skrivning av sammansatta substantiv är 
mycket vanlig och utförs utan synbar 
logik. Texterna uppvisar också brott mot 
symmetriregeln i uppräkningar, kongru-
ensfel, felaktig avstavning, stavfel etc. 

Diskussion 
Vuxenprosa är inte något enhetligt be-
grepp. Det inrymmer nobelpristagarens 
alster likaväl som toalettväggklottrarens. 
Sorterar vi bort de professionella skri-
benterna återstår ändå oändligt många 
människor som dagligen använder både 

sitt eget och andras modersmål i skrift. 
De gör det på olika sätt och med olika 
syften. Och det är uppenbarligen inte helt 
lätt. Min framställning har visat att vi 
också i skrivvana, välutbildade personers 
texter återfinner de tre typer av fel som 
Teleman (1979) kallar "norrnkonflikt-
fel", "normluckefel" och "maskineriet 
strejkar". Jag tror att många av de skri-
benter jag citerat ovan skulle kunna för-
bättra sitt skrivande om någon krävde av 
dem att göra det och om de blev medvet-
na om både brister och förtjänster i det 
egna skrivandet. Skrivarkurser torde bli 
mer efterfrågade om fler vuxna insåg 
vikten av att kunna uttrycka sig väl i 
skrift. 

Många vuxna saknar, liksom våra 
skolelever, ordentliga skrivstrategier. De 
är ofta varken text- eller läsarmedvetna. 
De behöver lära sig att se på en text ur 
olika synvinklar. De behöver fundera 
kring vilka deras läsare är och därmed på 
vilken språklig nivå de bör lägga en text 
för att nå fram med ett budskap. De 
behöver utöka sitt ord- och skrivregister 
och dessutom inse vikten av att ge sig 
själva tid att fundera över vad det är de 
vill säga i sina texter. De måste ge sig tid 
till noggrann genomläsning och detalj-
granskning av en text och samtidigt fun-
dera på om de stora linjerna och tanke-
gångarna i texten håller. 

Det är lätt att ta språket för givet. Men 
när språket inte bär, måste vi lära oss att 
se ändringsmöjligheter, både för vår egen 
skull och för att våra läsare skall kunna 
förstå vad vi vill ha sagt. Jag vet att detta 
är möjligt, för glädjande nog deltar jag 
ofta också i vad jag skulle vilja kallad 
lyckad textframställning, där texter 
struktureras och utvecklas i kreativt sam-
förstånd och samarbete. Texter författas 
och sänds på remiss till flera instanser. 
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De kommer tillbaka fulltecknade med 
synpunkter, anmärkningar, frågor och 
råd, för omarbetning styckevis och helt, 
både innehållsmässigt och språkligt. 

Referenser: 
Gunnarsson, Britt-Louise, 1992: Skrivande i 

yrkeslivet. Studentlitteratur. Lund 
Hammarbäck, Solveig, 1989: "Skriver det gör 

jag aldrig" i Skrivande, Rapport från 
ASLA :5 nordiska symposium, Uppsala, 
10-12 november 1988. Uppsala universitet. 

Leijonhielm, Birgitta, 1989: Beskrivning av 
språket i brottsanmälningar, i Skrivande, 
Rapport från ASLA :s nordiska symposium, 
Uppsala, 10-12 november 1988. Uppsala 
universitet. 

Teleman, Ulf, 1979: Språkrätt. Gleerups. 
Malmö 

Notiser 

Färöarna 
Under detta år har den första enspråkiga 
färöiska ordboken kommit ut, FØroysk 
oråab6k. Den omfattar cirka 66000 upp-
slagsord, varav några med illustrationer, 
och är med sina 1 400 sidor den största 
färöiska ordboken hittills. Boken ges ut 
både som vanlig bok och i elektronisk 
form. Den utges av Føroyska  Frööskap-
arfélag. 

Island 
Islänningarna har länge utan resultat 
kämpat för att få dataprogrammet 
Windows översatt till isländska. Inte ens 
erbjudandet att tillhandhålla översättning 
gratis har tagits emot av programföreta-
get Microsoft. Men nu har saken upp-
märksammats i världspressen, och för-
handlingar har inletts. Det hör till saken 
att Island alltid legat långt framme inom 
datateknik och ligger i topp när det gäller 
datorinnehav per invånare. 

Samiska 
En stor del av den samisktalande befolk-
ningen har små eller inga kunskaper alls 
i att skriva samiska. Samiska språkrådet i 
Sverige försöker därför få i gång en 
regelrätt alfabetiseringskampanj. 

Sprikteknologi 
var temat för det språkmöte som avhölls 
i Trondheim i år mellan språknämnderna 
i Norden. Med språkteknologi avses bl.a. 
maskinöversättning, röstigenkänning (vil-
ket medger t.ex. diktering för datorer 
eller möjlighet att beställa tågbiljetter via 
en automatisk telefonsvarare), automa-
tisk textkontroll (stavning, avstavning, 
skriv- och stilregler). Viktigt är att inte 
halka efter i utvecklingen, och för små 
språk som språken i Norden måste det 
till samarbete på det nordiska planet. 
Mer om detta ämne kommer i årsskriften 
"Språk i Norden 1999", som tar med 
flera av de föredrag som hölls på språk-
mötet. 
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Margaretha 
Terner 

Anmälningar 

Skribent - ett utmärkt 
hjälpmedel för översättare 
Allt fler som skriver använder datorer. Samtidigt har olika 
elektroniska verktyg för att underlätta skrivandet utvecklats. 
Språknämnden räknar med att i framtiden kunna granska 
sådana hjälpmedel. En början görs nu med programmet 
Skribent från Norstedts. 

Margaretha Terner arbetar vid Sverigefinska språknämn-
den. Hon är auktoriserad translator och beskriver här hur hon 
använder Skribent i sin yrkesverksamhet. 

Norstedts skrivverktyg Skribent för dato-
rer består av två delar på en cd-rom: den 
mer tekniska delen, dvs. modulerna för 
textkontroll och stavningskontroll, och 
den mer språkliga delen, dvs. modulerna 
för ordböcker och skrivregler. 1 mitt 
arbete som auktoriserad translator har jag 
under ett år dagligen använt Skribent, 
och i min redovisning av mina erfarenhe-
ter koncentrerar jag mig på den språkliga 
delen. 

Den språkliga delen av Skribent inne-
håller de viktigaste basordböckerna för 
en översättare vars målspråk är svenska 
språket och alldeles särskilt för en över-
sättare som inte har svenska som 
modersmål: Svenska Akademiens ordlis-
ta, det normativa verket för korrekt stav-
ning och böjning, Norstedts stora sven-
ska ordbok, den deskriptiva storordbo-
ken, där ordens betydelse, användning 
och stilvärde kan kontrolleras, och Ord 
för ord, standardverket för synonymer. 
Dessutom innehåller paketet Norstedts 
svensk-engelska ordbok, vars ordartiklar 
kan vara till nytta även för den som inte 
översätter till engelska. Vidare Svenska 
språknä.'nndens skrivregler, utan vilken  

en seriös översättare vars målspråk är 
svenska inte klarar sig, och Myndigheter-
nas skrivregler, som hjälper översättaren 
att skriva modern myndighetssvenska. 
Slutligen innehåller Skribent ett språk-
spel, Skribbel. 

Texter som en translator översätter ger 
för det mesta inte så mycket utrymme för 
friare konstnärlig kreativitet, eftersom 
det rör sig om rent fackspråkliga texter, i 
mitt fall juridiska och medicinska texter. 
Självfallet måste maximal överensstäm-
melse med originalet eftersträvas. En stor 
del av en translators arbete går således åt 
till att slå upp i ordböcker. Därför är det 
behändigt att använda Skribent när ekvi-
valenternas betydelser och nyanser skall 
kontrolleras och när språket skall finsli-
pas. 

När jag börjar arbeta med en översätt-
ning tar jag alltid först fram Skribent och 
aktiverar dess ordböcker. För att ytterli-
gare effektivisera det terminologiska 
arbetet i samband med översättningen 
lägger jag också ett ordboksprogram på 
aktivitetsfältet. 1 det har jag matat in ter-
mer som har varit besvärliga men som 
jag har klarat av, t.ex. genom kontakt 
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med uppdragsgivaren, genom att ha råd-
frågat experter eller kolleger eller genom 
studium av facklitteratur. Sist tar jag 
fram ordbehandlingsprogrammet. När 
jag sedan arbetar, kan jag således gå från 
min översättning i ordbehandlingspro-
grammet till ordböckerna och skrivreg-
lerna i Skribent eller till min egen ordbok 
utan större besvär än ett musklick på en 
knapp på aktivitetsfältet då och då. Man 
behöver alltså aldrig gå ur programmen 
utan kan arbeta med alla programmen 
parallellt. 

Att använda ordböcker och skrivregler 
i elektronisk form är för mig ett helt nytt 
sätt att arbeta. Jag upplever det som en 
oerhörd lättnad att slippa plocka fram 
dessa böcker från bokhyllan, bläddra i 
dem för att sedan ställa dem tillbaka i 
bokhyllan, jag vet inte hur många gånger 
av och an per översättningsuppdrag. Att i 
stället med ett par musklick få informa-
tionen från alla dessa för en translator 
oundgängliga böcker på skärmen, och 
det samtidigt, är helt enkelt fantastiskt. 
Och just detta att man har ordartiklar 
från flera böcker samtidigt på skärmen 
ger en ny överskådlighet som inte kan 
överskattas. 

Att börja arbeta med ordböckerna och 
skrivreglerna i Skribent kräver ingen 
som helst lärotid. Det är bara att installe-
ra och sätta igång. Att t.ex. söka i 
Svenska språknämndens skrivregler är 
enkelt och det går mycket snabbt. 1 
sökrutan skriver man in det man vill slå 
upp, t.ex. komma, paragraf, förkortning-
ar, sammansatta ord, avstavning, ja vad 
som helst inom det som finns i Svenska 
språknämndens skrivregler på 150 sidor, 
så trycker man på Enter och får upp 
skrivregelsartikeln på skärmen. Dubbel-
klickar man på sökordet, visas paragraf-
numren för de olika artiklar som ordet  

har påträffats i. Markerar man en av 
paragraferna, kan man se just den arti-
keln. Man kan också söka vidare efter ett 
ord i en skrivregelsartikel, och man kan 
mycket enkelt klistra in ett ord eller en 
mening från artikeln till ordbehandlings-
dokumentet. 

Att söka i ordböckerna är lika enkelt, 
om inte ännu enklare. Man skriver in 
ordet, trycker på Enter och får böjning, 
fasta uttryck och synonymer från ord-
artiklarna i samtliga ordböcker och dess-
utom, om man så vill, översättningar till 
engelska från den svensk-engelska ord-
boken. Man kan även söka genom att 
markera ordet i ordbehandlingsdokumen-
tet och klicka på ordboksknappen i verk-
tygsfältet och datorn slår upp ordet. Det 
går också lätt att klistra in ord eller 
uttryck från ordböckerna till dokumentet. 

Det finns många möjligheter att söka 
ord. Man kan söka bland uppslagsord 
eller inne i artiklarna, alltså i förklarings-
delen. Man kan använda jokertecken för 
att söka ord som börjar på samma sätt. 
Man kan använda exakt matchning eller 
söka bland böjda former. Man kan även 
söka ord som man inte vet hur de stavas 
genom att lägga in jokertecken för ett 
eller flera godtyckliga tecken. 

Det är nog ingen överdrift att påstå att 
Skribent har förbättrat kvaliteten på mina 
översättningar. Jag kontrollerar nuförti-
den avsevärt mycket mera än tidigare 
och ändå har jag mera tid över för t.ex. 
textanalys, stilistik och terminologisk 
sökning. Den har också effektiviserat 
mitt översättningsarbete, vilket inte är 
utan betydelse. En translators översätt-
ningar debiteras nämligen ofta per ord. 
Ju mer tid den rutinmässiga ordkontrol-
len tar, desto lägre blir timpenningen för 
det utförda arbetet. 

Sammanfattningsvis tycker jag att 
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även om man enbart använder ordböck-
erna och skrivreglerna i Skribent är det 
ändå såväl ekonomiskt, kvalitetsmässigt 
som ergonomiskt värt för översättare att 
investera i detta förträffliga verktyg, 
eftersom det är snabbt, flexibelt och lätt 
att använda, eftersom det sparar rygg och 

axlar och, vilket är viktigast, eftersom 
det innehåller så mycket. Men det skulle 
givetvis kunna innehålla ännu mer ... En 
translator hoppas naturligtvis att språk-
spelet Skribbel byts ut mot en handord-
bok om syntax och fraseologi i en framti-
da uppdatering av Skribent. 

Sven-Göran Mera svenska i dag 
Malmgren 

Bertil Molde gav för nagra ar sedan ut boken Svenska i dag. Svar 
på språkfrågor. Nu har det kommit en postum uppföljare som redi-
gerats av Inger Molde. Boken recenseras här av Sven-Göran 
Malmgren, docent vid Institutionen för svenska språket vid 
Göteborgs universitet. 

Mera svenska i dag 
Svar på språkfrågor 
Av Bertil Molde 
Rabén Prisma 1997. 202 s. 

Mera svenska i dag innehåller liksom 
föregångaren Svenska i dag ett drygt 
hundratal av Bertil Moldes svar på frågor 
från den språkintresserade allmänheten. 
Även den nya volymen har till viss del 
redigerats av Molde själv, men tyvärr 
hann han inte fullfölja arbetet före sin 
död. Redigeringsarbetet har därför slut-
förts av Inger Molde med viss hjälp av 
Catharina Grtinbaum. Resultatet har bli-
vit en lika läsvärd volym som Svenska i 
dag, en guldgruva för alla språkintresse-
rade och i synnerhet för dem vars språk-
intresse inte stannar vid frågor om rätt 
och fel. För bokens underrubrik Svar på 
språkfrågor är egentligen väl blygsam. 
Vad det handlar om är i de flesta fall 

regelrätta utredningar som vanligen tar 
sin utgångspunkt i konkreta frågor om 
rätt och fel men som på vägen fram till 
svaret ofta nog hinner ge läsaren en hel 
del kunskaper om svenskan och i synner-
het om den svenska språkhistorien. 

Om föregångaren Svenska i dag skrev 
Staffan Hellberg en mycket positiv 
recension i Språkvård 1/93. Hellbergs 
allmänna - i allt väsentligt berömmande 
- synpunkter tycks mig vara mycket väl 
tillämpliga också på efterföljaren, och 
jag ska inte upprepa dem här. Jag tänker 
i stället diskutera dels vissa enskildheter, 
dels en aspekt som Hellberg ägnar ett 
mer begränsat utrymme åt, nämligen 
Moldes syn på förhållandet mellan 
språkvården och språkhistorien. 

"Bertil Molde älskade sitt språk", skri-
ver Inger Molde i sitt förord, och man 
kan tillägga: inte bara sitt språk, dvs. 
nusvenskan, utan svenskan i meningen 
'all svenska från äldsta tid till nutiden'. 
När man läser Moldes språkvårdsartiklar, 
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får man en stark känsla av han nästan till 
varje pris ville bevara ord och uttryck 
som använts sedan ett antal hundra år 
tillbaka i tiden, också om de av nästan 
alla svenska språkbrukare i slutet av 
1900-talet skulle uppfattas som helt för-
åldrade. Han beskriver kärleksfullt en 
mängd olika betydelser av adjektivet dan 
och medger bara motvilligt att de "kan 
uppfattas som dialektala" eller gammal-
dags "på sina håll". På tal om det vörd-
nadsvärda ordet ärvdabalk skriver han: 
"någon ändring [av beteckningen på 
motsvarande lagan] får (!) naturligtvis 
inte ske så länge vi talar svenska i vårt 
land". (Hur omistligt ordet än är, kan 
inget språkvårdsutlåtande göra anspråk 
på att vara bindande för alla kommande 
generationer.) På ett ställe (s. 132) 
framskymtar ett fragment till en sorts 
programförklaring för språkvården: 

språkvården måste om den skall ha 
framgång ta hänsyn till språkbruket nu 
och förr" (min kursivering). 

Det är lätt att känna djup respekt för 
Moldes nära nog passionerade förhållan-
de till språkhistorien och för vad man 
kunde kalla hans "historicerande" språk-
vård. Men man kan väl hävda, att det 
också går att bedriva språkvård utan att i 
varje enskilt fall ta hänsyn till språkbru-
ket under de senaste 300 åren. Och nog 
kan man tänka sig ett och annat fall, där 
det språkhistoriska synsättet kommer i 
konflikt med principen om så störnings-
fri kommunikation som möjligt. Det 
finns möjligen ett sådant exempel i 
"Mera svenska i dag" i ordet barnfödd, 
som många uppfattar som tautologt men 
som är fullt logiskt under förutsättning 
att man vet att född här inte har betydel-
sen 'kommen till världen' utan den 
numera rätt sällsynta betydelsen 'upp-
född' (jfr det bibliska "föd mina lamm"). 

Men det finns ett ännu bättre exempel i 
"Svenska i dag", nämligen uttrycket bil-
liga priser, som många uppfattar som 
felaktigt. Även detta uttryck är emeller-
tid, som Molde visar, fullt logiskt om 
man förutsätter att billig här har den säll-
synta, på gränsen till obsoleta, betydel-
sen 'rimlig'. Men, frågar man sig, hur 
många språkhistoriskt oskyldiga sven-
skar uppfattar uttrycket billiga priser på 
samma sätt som Molde? Alltså, om 99 % 
av de relativt medvetna språkbrukare 
som över huvud taget reflekterar över 
uttrycket billiga priser analyserar det 
som 'lågpris-priser' och inte som 'skäli-
ga priser' och därför känner lätt irrita-
tion, så kan man kanske tycka att detta 
väger lika tungt som det språkhistoriska 
argumentet? Å andra sidan ska det inte 
förnekas att det är djupt tillfredsställande 
när principen om störningsfri kommuni-
kation får stöd av språkhistoriska argu-
ment - och så sker nog i det stora flerta-
let fall. 

Nu till enskildheterna. Liksom Staffan 
Hellberg har jag svårt att hitta fall där jag 
är oense med Molde om den grundläg-
gande språkvårdsmässiga bedömningen. 
Jag hittar möjligen tre sådana fall. Det 
första är typen en smärre olycka, som 
Molde inte godkänner. Enligt Molde bör 
smärre bara kombineras med substantiv i 
plural. Det finns naturligtvis språkhisto-
riska och logiska argument för detta, 
men ser man på det reella nutida bruket, 
t.ex. i stora tidnings- och romanmaterial, 
så visar det sig att fördelningen mellan 
singulara och plurala huvudord till smär-
re är ungefär jämn. Det tycks inte finnas 
någon utbredd känsla bland professionel-
la skribenter för att smärre skulle vara 
bundet till plurala substantiv, och därmed 
är nog motståndet mot typen en smärre 
olycka i längden utsiktslöst. Det andra - 

18 	Spkd 3198 



marginella - fallet är beryktad, som en-
ligt min mening bara med stor tvekan 
kan anses ha bevarat den neutrala bety-
delsen 'känd'. Molde menar att denna 
betydelse fortfarande är levande, men 
förekomsten av uttrycket illa beryktad 
bevisar knappast detta; även i detta ut-
tryck kan beryktad mycket väl anses ha 
betydelsen 'ökänd', varvid illa blir ett 
rent förstärkande adverb - jfr uttrycket 
illa skadad. Det tredje fallet handlar om 
feminina motsvarigheter till yrkesbeteck-
ningar mm. på -man (riksdagskvinna, 
taleskvinna m.fl.) som jag tycker att 
Molde väl nonchalant avfärdar som okri-
tiska efterapningar av engelska uttryck. 
Möjligen har den artikeln ett antal år på 
nacken; nu i det sena 90-talet är det nog 
svårt att utan vidare avvisa tanken att 
själva språket ibland kan utgöra ett hin-
der för jämställdhet. Därmed inte sagt att 
man måste älska ord som taleskvinna. 

Det finns däremot en del fall där 
Moldes språkvårdsbedömning förefaller 
ytterst rimlig men där jag skulle föredra-
git ett något annorlunda resonemang 
eller någon gång ett annat tonfall. Jag 
tycker att Molde i ett par fall är lite onö-
digt sträv mot dem som använder felakti-
ga former (ofta får journalister spela rol-
len av syndabockar); jag tror att han 
underskattar svårigheterna ibland. Ett 
sådant fall är uttalet med långt a i verbet 
anrika (uran), ett uttal som naturligtvis 
inte - som Molde tycks förutsätta - be-
höver bero på någon folketymologisk 
förknippning med substantivet anor. Det 
felaktiga uttalet kan väl helt enkelt hänga 
samman med att det är svårt att identifie-
ra prefixet an i verbet anrika, eftersom 
detta prefix i de flesta andra ord har en 
sorts riktningsbetydelse (ankomma, an-

lända etc.). Likaså tror jag att Molde 
underskattar svårigheterna med att välja  

de rekommenderade formerna svensk-
läxa, engelsktimme etc. framför de mind-
re goda svenskaläxa, engelskatimme etc. 
Det är sant att de flesta svenska (arv)ord 
på -a tappar sin slutvokal som förled i 
sammansättningar. Men för det första 
gäller detta alltså inte ord av främmande 
ursprung (temadag etc.). För det andra 
gäller det inte namn (Trosabo etc.), och 
ord av typen svenska har ju inte så lite av 
naninkaraktär. Och för det tredje kan det 
bakom varianten svenskaläxa ligga en 
strävan att undvika homografi, dvs. 
några språkbrukare kan ha trott att 
svenskläxa betyder eller bör betyda 'läxa 
för svenskar'. Ett intressant parallellfall 
är i så fall pappa (pappaledig, inte papp-
ledig), ett annat är den moderna bildning-
en såpajårfattare ('författare till såp-
opera') i stället för väntat såpförfattare. 

Omvänt accepterar Molde som väntat 
med god marginal uttalet "massäck" 
("givetvis ... korrekt"), men utan att 
nämna att det här faktiskt handlar om en 
avancerad typ av assimilation, över en 
gräns mellan två rotmorfem som fortfa-
rande är helt genomskinliga. De flesta av 
de ord med olika assimilationer som 
Molde anför, t.ex. dagsnyheter, statsråd 
(uttalet "stassråd") och brådska, utgör 
bara skenbart parallellfall, eftersom assi-
milationen här äger rum före gränsen 
mellan de båda rotmorfemen eller över 
gränsen mellan ett rotmorfem och ett 
avledningsmorfem. Det finns bara ett 
fåtal någorlunda bra parallellfall, där-
ibland skridsko och trädgård, som Molde 
också anför. Det torde därför vara högst 
naturligt och förlåtligt att en och annan 
språkbrukare tror att "massäck" är ett 
slarvigt uttal. Att uttalet "massäck", till 
skillnad exempelvis från uttalet "massal" 
(matsal), ändå måste anses korrekt beror 
förstås sannolikt bara på den tillfällighe- 
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ten att det "slarviga" uttalet "massäck" 
någon gång för ett par hundra år sedan 
eller så har kommit på modet i samhäl-
lets övre skikt och etablerat sig där. 

1 ytterligare ett par fall är slutsatserna 
likaledes ovedersägliga, men man kanske 
hade önskat en något fylligare argumen-
tation. Molde utreder på ett utmärkt sätt 
bakgrunden till att formen skiljs har fått 
ökad användning på bekostnad av skils - 
andra verb på -ja med bevarat j i aktiv 
presens, t.ex. följa, sälja, vänja, bevarar 
j-et också i presens passivum. Argumen-
tationen hade blivit ännu lite mer slåen-
de, om han också hade nämnt att de verb 
på -ja (glädja, stödja) som inte bevararj 
i presens passivum normalt inte heller 
bevarar det i presens aktivum. 1 utred-
ningen av typen orsaken varför, skälet 
varför, som Molde f.ö. bedömer överras-
kande milt, väntar sig läsaren nog att den 
(ännu) mer tautologa typen orsaken till 
varför skulle dras in i resonemanget, 
men av någon anledning görs detta inte. 

1 ett par fall tycker jag nog att Molde 
kommer nära den gräns där språkvårdar-
nas uppdrag tar slut och - möjligen - 
moralfilosofernas börjar. Så menar han 
att bruket av det trösterika uttrycket den 
mänskliga faktorn tyder på en tendens att 
visa för stor skonsamhet mot felande 
medmänniskor och att användningen av 
verbet avlida om djur är "att gå för långt 
i hänsyn" (mot djuren). Det är som sagt 
en aning tveksamt om det här rör sig om 
språkliga frågor, och dessutom må det 
vara tillåtet att fråga sig om det verkligen 
är mindre tolerans mot felande, och 
mindre humanitet i vårt umgänge med 
djuren som behövs i vårt samhälle. 

Ytterligare ett par detaljer i margina-
len. Molde återger på ett intresseväckan-
de sätt historien kring namnet Lucifer på 
djävulen och påpekar, att medeltidens 
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latinkunniga måste ha förstått att det 
egentligen betydde 'ljusbringaren'. 
Dessa skulle då enligt Molde ha uppfattat 
namnet Lucifer som en eufemism. Men 
en eufemism, som jag har fattat termen, 
är väl enbart förmildrande eller förskö-
nande till en viss gräns; en beteckning 
som står för raka motsatsen till det som 
det betecknande står för beskrivs väl 
bättre som ett utslag av ironi. Man kan ta 
en modern parallell. 1 en av sina romaner 
kallar Solzjenitsyn Stalin för "Den 
Odödlige" - nog är det snarare ironi än 
eufemism? Vidare: Molde diskuterar 
uppkomsten av uttalet "åtminstonde" och 
lutar åt att det har att göra med ordnings-
talen på -onde, alltså åttonde etc. En när-
liggande förklaring, som Moldes analys i 
och för sig inte utesluter, är väl annars att 
vi har att göra med ett exempel på hyper-
korrektion: eftersom "kunne" är ett slar-
vigt uttal av kunde så kanske några har 
trott att det korrekta d-lösa uttalet av 
åtminstone också var slarvigt. Slutligen: 
Molde var inte bara en grundlärd språk-
historier, han hade också stora kunskaper 
om de moderna svenska dialekterna och 
de regionala riksspråksvarianterna, och 
det är ytterst sällan som man kan beslå 
honom med någon sorts "stockholmscen-
trism". Men i ett enda fall råkar han fel-
aktigt ange att det vanliga stockholmsut-
talet också är det vanliga uttalet i övriga 
riksspråksvarianter. Det gäller uttalet 
med grav accent av kollega, som t.ex. är 
mycket ovanligt i Göteborg. 

Redigeringsmässigt förtjänar "Mera 
svenska i dag" på det hela taget beröm. 
Några smärre felaktigheter kan dock 
störa den uppmärksamme läsaren. På ett 
ställe (s. 166) anges att Dalins svenska 
ordbok utkom på 1830-talet; det rätta är 
givetvis 1850-talet, som också anges på 
flera andra ställen. 1 artikeln om dubbel- 



namn har namnen Karl-Olof och Carl-

Gustaf (som i Lindstedt) markerats med 
akut accent på första namnet, men det 
uttal som avses är förstås med grav 
accent. Ett riktigt förargligt rubrikfel 
förekommer på s. 65; även om rubriken, 
som består av ett ensamt 0, hjälpligt 
täcker artikeins innehåll bryts den annars 
förhärskande alfabetiska ordningen (den 
korrekta rubriken Kaos - om uttalet av o 

i ord som kaos, kaotisk - finns också i 
innehålisförteckningen). 1 ordregistret 
förekommer på några ställen spegelvän-
da citationstecken, ett numera vanligt 
"datorrelaterat" fel som språkvården kan-
ske borde uppmärksamma mer. Det finns 
ytterligare ett fåtal fel, men i stort sett 
handlar det om bagateller. 

"Mera svenska idag" är en bok som 
det är en fröjd att läsa. Man kan njuta av 
klara resonemang och få aha-upplevelser 
av överraskande paralleller, och det är 
svårt att undgå att bli mer allmänbildad. 
Det är självklart väsentligen positivt att  

man då och då blir provocerad till 
invändningar eller åtminstone till alterna- 
tiva analyser. 

Kanske kan vi hoppas på en volym 
Ännu mera svenska i dag om ett eller 
annat år? 1 så fall avslutningsvis ett för- 
slag till en marginell redaktionell kom-
plettering. Eftersom språkvårdsbedöm-
ningar ofta är en funktion av tiden, vore 
det värdefullt att få veta när artiklarna 
första gången publicerades - jfr ovan om 
typen riksdagskvinna. 

Referenser 
Hellberg, Staffan 1993. [Rec. av] "Svenska i 

dag. Svar på språkfrågor" av Bertil Molde. 
1: Språkvård 1/93, s. 12-15. 

Malmgren, Sven-Göran 1992. Om tonaccent i 
centralsvenskt standardspråk - och i sven-
ska ordböcker. 1: Svenskans beskrivning 
19. Förhandlingar vid Nittonde samman-
komsten för Svenskans beskrivning, 
Stockholm 2-3 april 1992. Utg. av Staffan 
Hellberg, Ulla-Britt Kotsinas, Per Ledin & 
Inger Lindell. Lund: Gleerups. S.206-214. 

Paula Ehrnebo Hyllning till flerspråkighet 
Antologin Mer än ett språk handlar om Sveriges historiska 

minoritetsspråk. Den diskuteras här av Paula Ehrnebo som 
är föreståndare för Sverigefinska språknämnden och dess-

utom auktoriserad translator. 

Mer än ett språk. En antologi om två-
och trespråkighet i norra Sverige. Red. 
Eva Westergren och Hans Åhl. Nor-
stedts. Falun 1997. 245 s. 

Sveriges historiska minoritetsspråk sam-
iskan och meänkieli (tornedalsfinskan) 
har under de senaste åren varit aktuella 
genom Minoritetsspråkskommitténs ar-
bete och därför kom antologin Mer än ett 
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språk ut vid mycket lämplig tidpunkt. 
Redaktörerna säger sig vilja belysa 

vad flerspråkighet innebär för individen, 
gruppen och samhället. Antologins sam-
manlagt tio vetenskapliga artiklar och 
skönlitterära texter tangerar alla på något 
sätt språken och den språkliga utveck-
lingen i norra Sverige och belyser män-
niskorna och deras språk ur olika per-
spektiv. De speglar språkets betydelse 
och svårigheterna att hålla det lilla språ-
ket vid liv. Titeln kan även läsas med 
betoningen på ordet "Mer". Redaktörer-
na nämner ytterligare ett syfte med 
boken, nämligen att bidra till ett ökat 
engagemang i arbetet för språkens exi-
stens. 

1 dag talar man mycket om främlings-
fientlighet och rasism, och i den diskus-
sionen är det viktigt att komma ihåg att 
de historiska minoriteterna och deras 
språksituation har mycket gemensamt 
med de minoriteter som bildats i landet 
genom senare årtiondens arbetskrafts-
och flyktinginvandring. Antologin utgör 
ett värdefullt inslag även i den debatten. 

Artiklarna ger en mångsidig och 
intressant inblick i det svåra och även 
något stigmatiserade ämnet. De bittra 
erfarenheterna som boken vittnar om har 
mycket att lära oss. Låt oss använda den 
lärdomen! Vid sidan av sina egna upple-
velser ger artikelförfattarna grundliga 
bakgrundsfakta och förklarar varför ut-
vecklingen har gått som den har gått. 
Men trots de rationella förklaringarna 
finns det innerst inne fortfarande något 
som gnager, många känner agg, det har 
varit smärtsamt att komma över den för-
nedring som man en gång utsattes för. 1 
artiklarna skymtar dock förståelse och 
vilja till försoning, vilket är positivt - 
och nödvändigt - för att kunna komma 
vidare. 

Om modersmålets betydelse för indi-
viden skriver Johannes Marainen, Hen-
ning Johansson och Gunnar Kieri. Deras 
bidrag är de mest personliga i boken och 
vittnar om starka upplevelser från barn-
domen och skoltiden. De är kraftfulla 
ställningstaganden för samiska och 
meänkieli och på sätt och vis krav på 
rättvisa och upprättelse. 

Erling Wande och Olavi Korhonen ger 
en historisk inblick i meänkieli och 
samiska. Wandes anteckningar om torne-
dalsfinskans historia är en kortfattad arti-
kel men samtidigt en grundlig översikt. 
Han börjar med reformationen och be-
skriver sedan både det religiösa och det 
profana språkets utveckling fram till bör-
jan av detta århundrade. Han tar även 
upp ortnamnsfrågan som under de senas-
te årtiondena starkt engegerat befolk-
ningen. Korhonen i sin tur skriver om 
östersjöfinskans och samiskans relation. 
Han ger exempel på ord som varit vikti-
ga för samerna och som lånats in i fin-
skan och svenskan som sarv av sarves 
'rentjur' och härk av härgge 'renoxe'. 
Utom den historiska utgångspunkten får 
läsaren även information om den aktuella 
forskningen inom området. Korhonen 
skriver mycket pedagogiskt, konkret och 
åskådligt. Trots att artikeln är kort är den 
mycket innehållsrik och kan varmt re-
kommenderas till alla som önskar läsa 
om de samiska språken och deras upp-
komst och utbredning. 

Mikael Svonni och Karl Pekkari ger 
var sin historiska översikt över undervis-
ningen. De betonar, helt riktigt, skolans 
betydelse för bevarandet av minoritets- 
språk. Det är nyttig läsning i dessa dagar 
då man tar ställning till landets historiska 
minoriteter och deras språk. Men vid det 
här laget är historien trots allt relativt väl 
dokumenterad och därför skulle även 
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uppgifter om dagens undervisning och 
språkens framtidsutsikter ha varit väl-
komna, för boken måste väl vara avsedd 
även för läsare som är något bevandrade 
på området. Hur ser det aktuella läget ut 
för undervisningen i och på samiska och 
meänkieli och hur är det med de verkliga 
förutsättningarna för framtiden? Artikel-
författarna har säkert kännedom om da-
gens situation och realiteterna inför 
framtiden. 

Peter Waaras undersökning om torne-
dalsungdomarnas inställning till hem-
bygden och dess språk är intressant läs-
ning, men man ställer sig frågan om inte 
sådana ungdomar som Waara karakteri-
serar som "traditionalister", "entreprenö-
rer", "konventionalister" eller "avantgar-
dister" också finns i andra regioner. När 
man lyssnar på storstadsungdomar får 
man lätt uppfattningen att de inte verkar 
speciellt benägna att t.ex. lämna sin hem-
bygd för gott. Möjligheterna att livnära 
sig har under alla tider varit avgörande 
för beslutet att flytta eller att stanna kvar 
i hembygden. En del har tidigt insett att 
de måste flytta och det har alltid funnits 
ungdomar med äventyrslusta och nyfi-
kenhet. 

Nils-Erik Hansegård återkommer till 
begreppet halvspråkighet och den livliga 
debatt som hans bok om ämnet väckte i 
slutet av 60-talet. Hansegård förklarar att 
ordet "halvspråkighet" från början sna-
rast var avsett att användas som ett 
språkpolitiskt slagord och inte som 
vetenskaplig term. Numera använder han 
benämningen "otillräcklig (sammansatt) 
språklig kompetens". Yngre personer 
som inte har minne av debatten om halv-
språkighet kan genom att läsa artikeln få 
en mycket bra inblick i debatten, och den 
är en utmärkt summering av det senaste 
inonn det aktuella ämnet. 

Kenneth Hyltenstam är den enda av 
skribenterna som mig veterligen inte har 
någon direkt anknytning till det geogra-
fiska området boken handlar om och han 
har också valt att behandla sitt ämne Om 
begreppen språk och dialekt och meän-
kielis status som eget språk strikt veten-
skapligt. Han presenterar det ena argu-
mentet efter det andra och förklarar var-
för man i vissa fall talar om olika språk 
och i andra fall om dialekter. Hyltenstam 
är också den enda av författarna som inte 
redogör för sina personliga åsikter även 
om man kanske kan ana sådana på vissa 
ställen. Artikeln är mycket informativ 
och exemplen är hämtade från den när-
liggande verkligheten. Genom sin åskåd-
lighet är den mycket lämplig läsning 
även för personer som saknar förkunska-
per i allmän språkvetenskap. Det kan 
vara nyttigt för oss lite till mans att fun-
dera på vad det egentligen är för skillnad 
mellan språk och dialekt och hur vi for-
mar våra definitioner. 

Mer än ett språk handlar mycket om 
modersmålets och flerspråkighetens be-
tydelse för individen och gruppen. Temat 
flerspråkighet och samhälle däremot be-
lyses i mycket liten omfattning. En arti-
kel med sådan inriktning hade ytterligare 
höjt värdet av denna lyckade antologi. 

Ovrigt nytt 
Britt Backlund: Med tanke på talet. 
Om förberett tal - vetenskapen, hant-
verket och konsten. Studentlitteratur. 
Lund 1997. 228 s. 

Bakom konsten att tala engagerat och 
fängslande inför publik ligger ofta ett 
hårt arbete. 1 den personligt hållna boken 
Med tanke på talet redovisar författaren 
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sin syn på modern kommunikation och 
ger läsaren goda råd och förslag till egna 
övningar för att bli en god talare. 

Peter Cassirer: Huvudlinjer i retori-
kens historia. Studentlitteratur. Lund 
1997. 117 s. 

Retoriken, konsten att tala väl och övety-
gande, har under de femton sista åren 
upplevt en renässans. 1 den här boken 
kan man läsa om den klassiska retorikens 

framväxt från Platon och Cicero över 
medeltid, renässans och barock fram till 
modern tid. Avslutningsvis presenteras 
det retoriska systemet i sammanfattning, 
och läsaren kan konstatera att dagens 
kommunikationsmodeller i alla de for-
mer ytterst går tillbaka på det system för 
analys och produktion av tal som utveck-
lades för mer än två tusen år sedan. 

Per 	 'Ti hinner inte Amnestål 

vi vill inte såra" 
Det händer i dagspressen att artiklar trycks utan att någon på 
redaktionen har läst manuskriptet. Hur känner sig då report-
rarna? Ofta utlämnade, som textmakare vid nyhetsfabrikens 
löpande band. 

Per Amnestål, journalistisk språkutbildare i dags- och 
fackpress, har träffat över 900 reportrar och andra skribenter 
på tu man hand för textsamtal. Han har givit ut ett par böck-
er om tidningsspråk och skriver språkkrönikor i Journalist-
förbundets fackorgan Journalisten samt i Lärarnas Riksför-
bunds tidning Skolvärlden. 

Den nya situationen 
Språkvårds läsare har på senare år kunnat 
ta del av åtminstone två intressanta rap-
porter om språkarbete i dagspress: 
Catharina Griinbaum, "Att språkvårda en 
dagstidning" (1/94) och Gabriella Sand-
ström, "Språklig redigering på en dags-
tidning" (2/97). Griinbaum skrev om Da-
gens Nyheter där hon är anställd språk- 

vårdare, Sandström om inrikesavdelning-
en på Svenska Dagbladet där reportrar-
nas manus lästes och rättades av redak-
tionssekreterare och av redigerare. 

Jag vill komplettera dessa båda dags-
pressinteriörer med en tredje något mör-
kare bild av de många redaktioner där 
ingen språkvårdare finns anställd och där 
ingen redaktionssekreterare eller redige- 
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rare i nämnvärd utsträckning ens läser 
reportrarnas manus noggrant, än mindre 
rättar. Den miljön är, efter min erfarenhet 
av 40 dagstidningar landet över, vanlig, 
men den är förmodligen okänt land för 
den läsande allmänheten. 

"Texterna i en dagstidning genomgår 
flera steg från manus till tryck." Så 
inleds ingressen till Sandströms rapport. 
Ja, så var det med granskningsleden på 
den undersökta SvD-avdelningen, och så 
väl beställt var det ofta i all dagspress 
förr. 1 dag händer det även på välrenom-
merade tidningar att av upphovsmannen 
otillräckligt bearbetade och av textbedö-
mare ogranskade reportertexter hamnar 
rakt upp och ner, med alla eventuella 
skrivfel, språkgrodor och faktamissar, i 
tryck. 

Gamla goda principer är satta på 
undantag: korrekturavdelningar har tagits 
bort, den trygghet som en skribent brukar 
behöva i form av att få sitt manus 
bedömt har bortrationaliserats (i likhet 
med, om man vänder på det, den trygg-
het en tidning borde behöva i form av att 
ha kläm på vad den tar in i sina spalter). 
Färre reportrar ska producera fler artiklar 
allt snabbare, därför att personalen har 
minskats. 

Tidningsledningar har i teknikomlägg-
ningarnas tid utan tvivel hyst en övertro 
på datorprogrammen för stavningskon-
troll och på skribenters förmåga att rätta 
sina texter (medan skribenterna själva 
upptäckt hur svårt det är att se egna mis-
sar; man vet vad som ska stå skrivet och 
önskeläser). Cheferna har nog hyst en 
övertro också på reportrars förmåga och 
vilja att ta hela ansvaret för texters inne-
håll och skick, närmast ett publicistiskt 
ansvar, i takt med att arbetsledares och 
redigerares textläsningsansvar tillåtits 
sjunka. 

"Redaktionssekreteraren", som lade ut 
uppdrag och tog in manus och rannsaka-
de dessa, har överlag i dagspressen blivit 
"nyhetschef", med uppgift att aldrig 
missa i nyhetsbevakningen och alltid till-
se att material finns att fylla tidningen 
med. Nyhetschefen lägger ut uppdrag på 
reportrar och infordrar resultat, ibland 
dessvärre även de gånger reportern inte 
lyckats utvinna mycket ur uppslaget. Att 
läsa manus ingår däremot inte i nyhets-
chefsrollen, anser många nyhetschefer. 

På kvällen finns nattchefen, med ont 
om tid och ro för koncentrerad manusläs-
ning. Nattchefen basar över redigerarna, 
som ofta - utöver att de liksom reportrar-
na är färre än förr - har så mycket att stå 
i med datorkommandon, layout och bild-
hantering att de inte anser sig hinna läsa 
manus. Många kan vara omplacerade 
grafiker som i sina tidigare, nu överspe-
lade, yrkesroller har uppövat helt andra 
färdigheter, och de värjer sig eftersom de 
inte är vana att bedöma vare sig språk 
eller textinnehåll. 1 linje med slagsidan åt 
det tekniska är redigeringen i dag ofta 
omdöpt till "sidverkstad", befolkad av 
"sidmakare". 

Språket eftersatt 
Trots all tonvikt på teknik vet folk i 
dagspress att de arbetar med det skrivna 
ordet. Det vore ju konstigt annars, bran-
schen är givetvis inte utan insikter, inte 
ens viss självinsikt. Många tidningar sat-
sar hårt på utbildning. När just teknikom-
läggningen var i hamn befanns ett områ-
de vara eftersatt: skrivandet. Reportrar 
hade ett uppdämt behov av att få tala om 
sitt arbete, om skrivproblem och språk-
frågor. Ja, att över huvud taget känna sig 
sedda, bli lästa och få gensvar. 

Själv har jag talat i enrum med report- 
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rar som bevakar områden som landsting, 
kommun, skola, näringsliv, miljö, polis, 
sport, nöje, med utrikesredaktörer, lokal-
redaktörer, familjeredaktörer, ledarskri-
benter, kulturskrivare, men också hållit 
gruppövningar i textläsning/bedömning 
och i att samtala om texter sinsemellan. 
Också här finns aspekter som säkert är 
okända för tidningsläsare i stort men som 
inverkar på tidningsspråket. 

Så här går mina reportersamtal till. 
Skribenterna har i förväg sänt texter, 
mestadels som tidningsklipp. Jag redovi-
sar mina intryck som läsare. Har jag för-
stått texten? Vad hade jag velat påpeka, 
fråga, ändra om jag hade bedömt manus 
före publicering? Vi går igenom missar: 
från skrivfel och stavfel, skiljeteckensfel 
och inkonsekvenser i bruk av förkort-
ningar och sifferuttryck till missuppfatta-
de ordformer och lapsusar i ordanvänd-
ning, ordföljd, meningsbyggnad, kon-
struktioner. 

Hur tar skribenterna detta? Många för-
skräcks när felen lyser emot dem men 
har inte svårt att ta kritik. Den välkomnas 
som goda råd i de fall där kunskapen 
sviktat (om exempelvis hur semikolon 
kan brukas). Och där det rör sig om slarv 
och skrivfel? Där förklarar sig de flesta 
ha problem med den egna genomläsning-
en. De försöker korra sina manus, säger 
sig läsa igenom åtminstone en gång och 
försöka rätta de fel de ser - men uppen-
barligen räcker det inte. Och tydligen har 
ingen annans öga snuddat vid texten 
innan den kom i tryck. 

Att många som skriver förfäras så här 
när de konfronteras med sina texter kan 
förvåna. Men de har inte läst dem i tryck 
förut! Många går i tron att de alltid rättar 
manus noga och läser aldrig sina artiklar 
i tryck, känner inget behov därav. Internt 
på redaktionen påpekar ingen för dem att 
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texterna uppvisar fläckar. Antingen 
vågar man inte, "för att inte såra", eller 
också har inte heller någon annan på 
redaktionen läst artikeln. Med tidnings-
läsningen i tidningshusen är det emellan-
åt si och så. "Vi hinner inte", suckar man 
i alla redaktionsvrår. 

Med en del andra reportrar är det där-
emot så att de inte vågar läsa sina egna 
artiklar i tryck! De vet med sig att skri-
vandet gått snabbt, att de inte hunnit 
lägga krut på genomläsning/bearbetning, 
de inser att resultatet inte är fullgott, och 
det vill de inte ha i ansiktet genom att 
öppna tidningen nästa dag och läsa sin 
artikel. (Att inte heller någon annan på 
tidningen åtgärdat textens brister vet 
dessa skribenter vanligen alltför väl; det 
bidrar till deras skräckkänslor.) 

Tidningsläsare, det är förstås skanda-
löst: dagstidningar innehåller texter som 
inte ens upphovsmannen skulle kunna 
läsa utan att rodna. 

Tjatigt och långt 
Att skriva är ändå mycket mer än att 
undvika skrivfel och språktabbar. Vad 
hjälper det om en text är nog så korrekt 
grammatiskt, välstavad och fri från fel-
slag, om den är seg och svårbegriplig? 
Eller för att citera ur Grtinbaums rapport: 
"Det handlar [.1 också om textupplägg-
ning, om presentation, om gestaltning 
[ ... ] att språkvården på en tidning inte 
stannar på ord- eller syntax- eller ens 
stilstadiet. Arbetet får ytterligare en 
dimension om det får handla om hur man 
skriver för att bli läst." Alltså, vidare i 
reportersamtalen: 

- Varför är vissa texter så långa? Kan 
inte reportern bestämma sig för vad han 
ska säga och säga det? Nej, inte alltid, 
bra stoff har inte gått att få fram. Men 



text ska fram, kräver nyhetschefen, som 
fruktar konkurrens från andra medier. 
Otillräcklig skrivtid kan också göra tex-
ten lång och ostrukturerad. Och kortning 
i redigeringsledet är sällsynt, eftersom 
textläsning där alltså är sällsynt, vilket 
dessutom leder till att textlängd styr lay-
outen som blir tung och oattraktiv. 

Texten kan också svälla, i relation till 
substans, därför att reportern i sin yrkes-
ambition vill synas, vill tampas om fram-
trädande plats i tidningen, en sidtopp 
eller "vänsterkrysset" (hänvisningstext 
överst till vänster på förstasidan). Be-
tydande textlängd ses internt ofta som 
mått på textens betydelse, och bara texter 
av viss längd får reportemamnet under 
sig. (Välskrivna notiser är därför brist-
vara.) 

- Varför tjatas formuleringar om på 
sidan ett och inne i tidningen, i rubriker 
och bildtexter och i början av text och en 
bit ner? Många inom pressen är överty-
gade om att läsarens intresse stimuleras 
genom variation i presentationen, och 
alla som sysslar med språket i skrift vet 
innerligt väl att upprepning kan döda sti-
len. Att upprepning ändå stör både 
enskilda tidningstexter och presentatio-
nen av dem kan nog ha många orsaker: 
texter görs för långa, de är ibland när-
mast råversioner. Ribban har sänkts i 
redigeringen. 1 stället för att en bra rubrik 
tänks fram, lånas ingressens första 
mening och sätts som överskrift, kanske 
även som bildtext. Om en ny textsnutt 
behöver skrivas som hänvisningspuff på 
första sidan händer det att insidans 
ingress i stället kopieras rakt av (något 
som förr var en dödssynd i pressen). 

- Varför är texter om brott och olyck-
or så tradiga, med schabloner i språket? 
Varför dränks texter om näringsliv, kom-
mun, landsting, vård, skola i makthavar- 

språk, byråkratharanger, sifferexercis, 
fackjargong? 

Nej, reportrar brukar inte älska ton-
gångarna. Men ofta får polisens rapport-
prosa avgöra hur brotts- och olyckstext 
utformas. Enkla mallar behövs, artiklarna 
ska fram fort, nyskapande finns det inte 
kraft för. Dessa trä- och nyhetsbyråaktiga 
texter ser likadana ut landet över. 

Bruk av byråkrati- och fackspråk röjer 
ibland att reportern inte hunnit arbeta fär-
digt. Pressmeddelanden eller utrednings-
betänkanden kan vara underlag, tiden att 
sätta sig in i ämnet är ringa, och därmed 
möjligheten att klara ut konsekvenser 
eller göra reportage, intervjua människor. 
Journalisten tvingas svika sitt uppdrag: 
att göra det svåra fattbart för allmänhe-
ten, och i stället skriva av fikonspråk och 
siffertabeller - för då blir det förhopp-
ningsvis åtminstone rätt (men snårigt), 
och den frustrerade reportern tycker sig 
ha ryggen fri. 

Nyhetsfabriken 
En del läsare idealiserar kanske reporter-
rollen och ser för sig hur den som "skri-
ver i tidningen" har en suverän kontroll 
över sitt arbete, med rätt att välja vad det 
ska skrivas eller inte skrivas om, hur det 
ska skrivas och när. (Av en sådan repor-
ter borde man också kunna kräva fullt 
ansvar för exempelvis språklig utform-
ning.) 

Visst finns det reportrar som passar in 
på beskrivningen i någon mån, liksom 
det finns de som med tiden blivit cynis-
ka, urless eller tankspridda. Somliga har 
hittat in på något specialområde där de 
kan betraktas som tämligen suveräna, 
"självgående" som termen internt brukar 
lyda. Men de flesta allmänreportrar jag 
under åren haft kontakt med känner sig 
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allt annat än suveräna; de ser sig som 
uppdragstagare, inte så få talar om 
"löpande band" och "nyhetsfabrik". 

Reportern får ofta flera uppdrag av 
nyhetschefen att greja på en dag. Mesta 
arbetstiden kan gå åt till att samla allt 
stoff och först de sista timmarna ägnas åt 
skrivandet - av alla texterna. Mentalt 
vore det svårt att vid lunchtid försöka 
skriva den första artikeln och samtidigt 
oroa sig för hur de andra ska ros i land. 
Att skrivandet skjuts upp minskar också 
tiden för egen manusgenomläsning/bear-
betning. Det blir lätt en ytlig översyn, 
med några korrigeringar, och så är repor-
terns arbetsdag slut. Texterna borde ha 
fått ligga till sig före genomgång. Många 
vet detta men lyckas inte ta sig ur gamla 
fåror. 

Många vill dock arbeta bort språkliga 
svagheter, modeord, tunga uttryck, 
krångelkonstruktioner. 1 avsaknad av 
korrekturläsning och i brist på genomläs-
ning från arbetsledare och redigerare 
vänder sig en del ibland i nöd till (likaså 
pressade) reporterkolleger, läskompisar, 
och utbyter manus för att få och ge hjälp 
i stilfrågor men också när ämnet är käns-
ligt, när man är osäker på hur mycket 
faktabakgrund som krävs i en text, när 
man är osäker på om ens intentioner går 
fram. 

Det visar sig i reportersamtalen att 
språkriktighetslapsusar ofta inte beror på 
kunskapsbrist, lika litet som skrivfelen. 
Subjektsbrott, kongruensfel och felval av 
preposition är vanliga fataliteter. När vi 
sitter med texterna framför oss ser skri-
benten för det mesta, utan suffiering, att 
fel är fel: "Nej, så där heter det inte, det 
hör man ju om man läser upp det." Även 
här kan alltså bristen på eftersinnande 
manusgenomläsning många gånger vara 
boven i dramat. 

När skribenterna berättar vilka språk-
problem de bär på till vardags kommer 
däremot några kunskapfrågor ofta upp: 
de kan röra kommatering, som är en 
vånda för många. Det handlar ofta om 
"regler" som man tror sig ha i ryggmär-
gen från skoltiden. Under skrivandet 
kommaterar dessa författare ofta ut-
märkt, och sparsamt, utan att reflektera. 
Sedan tar våndan vid. De tar texten och 
upprättar ett nålbrev av komman vid allt 
vad bisatser heter och före alla som och 
att (men aldrig, tyvärr, före och), fast de 
samtidigt känner att de nog är galet ute. 

För många tycks de/dem som, vare 
sig/varken och några andra klassiska 
språknötter vara liknande mardrömmar, 
som kan ta onödigt mycket kraft från 
annat i skrivandet. Språkvårdare i dag 
går väl knappast i taket om det råkar bli 
litet fel ibland i de där fallen. Pressens 
stora språkproblem är, vill jag hävda, av 
annan art: tillgänglighet, begriplighet. 
Själv brukar jag ändå rekommendera att 
inte störa kommunikationen med läsare i 
onödan; alltså tipsar jag om knepen för 
att klara av de/dem som och förordar 
starkt att att behålls i futurumkonstruk-
tionen kommer att + infinitiv. 

Läsarna bör säga ifrån 
Mina gruppövningar med reportrar, redi-
gerare, arbetsledare handlar om att läsa 
och förstå. Två och två eller tre och tre 
får deltagarna samsas över en text ur sin 
tidning: en ledare, något från kultur, 
nöje, sport, om kommun, arbetsmarknad, 
skola, näringsliv, polis. Uppgiften är att 
läsa lugnt, inte i första hand spana efter 
språkfel, att prata ihop sig och besvara 
frågan: Förstod ni denna artikel på en 
normal genomläsning? 

Detta sker med reportrarnas goda 
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minne; de vill ha respons. Oftast i arbets-
vardagen uteblir både ros och ris. 
Övningarna kan sluta i ris som skrämmer 
men också livar upp deltagarna. Många 
gånger blir svaret på begriplighetsfrågan 
ärligen nej. Eller ja, men bara till hälften. 

Alltså: svenska dagstidningar innehål-
ler viktiga artiklar som inte begrips vid 
normal genoinläsning av kvalificerade 
läsare. "Jag borde ligga över genomsnit-
tet men känner mig korkad", sade en 
ledarskribent på en stor tidning när hon 
satt så här med en text om landstinget. 

Även upphovsmannen kan säga sig 
inte förstå sin egen artikel i efterhand. 
"Jag skrev av vad de sa vid presskonfe-
rensen." 

Tidningsläsare, om vi tidigare sett att 
dagstidningar kan innehålla texter som 
upphovsmannen inte skulle kunna läsa 
utan att rodna, kan vi också konstatera 
något än skandalösare: tidningarna inne-
håller texter som inte ens författaren för-
står. 

1 övningarna ingår att anvisa bot. Inte 
oväntat kommer faktorer upp som känns 
igen från reportersamtalen: ogenomtänk-
ta uppdrag, uteblivet stöd i tankeproces-
ser, stress och dåliga förutsättningar för 
ordentlig genomläsning/bearbetn ing, ute-
bliven bedömning av manus genom 
annans försorg, missuppfattningar i pre-
sentationen, utebliven utvärdering. 

Att det blir fel när man skriver, tycker 
jag är fullt begripligt. Skrivprocessen är 
ofta spontan, ens inneboende kontroll är 
inte i fas, manuset får skavanker, råver-
sionen är inte färdig text utan kan uppvi-
sa skrivfel, språkfel, stilistiska svackor, 
faktafel, svikta i berättargrepp, etik, ton, 
och man kan ha glömt något i sak. 

Inget av detta är automatiskt viktigare 
än något av det andra. Och språkfel är 
bara en av punkterna. Detta är nödvän- 

digt att förstå för den läsare som vill kri-
tisera tidningsspråk: punkten språkriktig-
het är viktig för tidningsfolk - men den 
är bara en i en rad andra viktiga punkter. 

Genomgripande, tror jag, vore om 
dagstidningsansvariga förstod skrivpro-
cessen bättre, visste att råversioner måste 
bearbetas, insåg att den som skrivit oftast 
inte är rätt person att med friska ögon 
perfekt korrigera sin egen text och snart 
sagt aldrig rätt person att kvalitetsbedö-
ma den, insåg att obligatorisk manusläs-
ning krävs och skapade tydliga funktio-
ner/mandat för det (samt, på tidigare sta-
dium, vågade inse att det inte kan krystas 
fram något bra ur alla uppslag). 

Vad kan tidningsläsaren göra? Ska all-
mänheten behöva bry sig om kommersi-
ella företags organisation och rutiner, 
vilka förklaringar eller bortförklaringar 
som åberopas bakom produkters brister? 
Ja, absolut när det gäller dagspress, det 
är en samhällsfråga. Vågar då läsaren 
reagera lika frankt som ovan citerade 
kloka övningsdeltagare? "Förstår inte, 
känner mig korkad." Gör det, tycker jag. 
Våga reagera på svårbegriplighet och ge 
luft åt det så att tidningsfolk hör det! 
Med käpphästar om det rätta bruket av 
före och innan rycks inte pressen upp. 
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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. 

Museum med accent? 
Är det numera helt i sin ordning att skri-
va Riksmuséet? Jag ser till min förvåning 
att Stockholms universitet skriver så, 
inhugget i graniten intill evighetens 
yttersta gräns, på en minnessten vid 
Stallmästaregården som berättar om 
Nationalstadsparken. 

Svar: 
Nej, det är verkligen inte i sin ordning. 
Men det är många som faktiskt tror att 
både museet och pluralen museer ska 
skrivas med accent. Man får beklaga att 
företrädarna för universitetet inte lät kor-
rekturläsa sin minnessten. 

Lab eller labb? 
Vi har på Högskolan i Karlskrona! 
Ronneby ett pedagogiskt IT-labb eller ett 
pedagogiskt IT-bb. Vilken stavning är 
korrekt? 

Svar: 
Det ord som ursprungligen har uppstått 
ur en förkortning för laboratorium bör 
skrivas labb. Jämför tabb för tabulator. 

Rullator eller rollator? 
Hur skall man skriva benämningen på 
det vanliga handikappshjälpmedlet på 
hjul: rullator eller rollator? 

Svar: 
Vi rekommenderar rullator med anknyt-
ning till verbet rulla. Om varianterna rul-
lator och rollator har språkvårdaren för 
det medicinska språket, Hans Nyman, 
skrivit bland annat följande i tidningen 
Läkarsekreteraren 6/1994: 

"England tycks ha varit först med rol-
latorer, både med föremålet och med 
namnet. Benämningen rollator togs strax 
upp av tyskarna, som också startade till-
verkningen tidigt, redan i början av 
1970-talet. Som en förberedelse för vår 
EU-anpassning kan jag upplysa om att 
apparatens aktuella namn i England är 
Walker eller Walking Frame, i Frankrike 
déambulateur, i Spanien andad6r och i 
Tyskland som sagt Rollator. 

Sjukhusens inköp går numera alltid 
via SUB (Sjukvårdshuvudmännens upp-
handlingsbolag). Där får jag veta att 
Sverige just nu är Europas rollatortätaste 
land, att nästan alla vi ser rulla omkring 
oss är tillverkade i Sverige, nämligen vid 
fabrikerna Akema, Dolomit eller Etac. 

Vid min rundringning svarar alla dessa 
fabrikanter enstämmigt och med en ton 
av självklarhet att det heter rollator, men 
att okunnigt folk ofta förknippar namnet 
med "rulla" och felaktigt kallar tingesten 
för rullator. [ ... ] 

Men, men, men ... språkvårdare har 
mycket att ta hänsyn till, bl.a. språkbru-
ket. En annan rundringning, nu till lång-
vårdssjukhus och rehabiliteringsavdel- 
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ningar tyder på att rullator är det över-
lägset ledande på den gräsrotsnivå där 
rullatorerna rullar. Mycket på grund av 
detta har Svenska språknämnden bestämt 
sig för att rekommendera rullvarianten, 
när de några gånger fått frågan. Man har 
bedömt att denna form kommer att ta 
överhanden i det allmänna språkbruket." 

Implementera mindre 
Måste man implementera allting på sven-
ska? Vad kan man lämpligen ersätta 
implementera och implementering med 
på vårt språk? Det finns ju flera möjliga 
översättningar av det engelska ordet 
impleinent, t.ex. genomföra eller fullgö-
ra, beroende på sammanhang, men jag 
har märkt att det engelska ordet används 
rakt av i svenska texter, mest i betydel-
sen 'genomföra'. Jag misstänker att ordet 
smugit sig in i svenskan genom det eng-
elska EU-språket, men jag antar att det 
ännu inte är ett vedertaget svenskt ut-
tryck - eller? 

Svar: 
Implementera kom in i svenskan redan 
på 1960-talet, då troligen som en term i 
datasammanhang. Ordet finns med i 
nyare ordböcker och står också upptaget 
i Svenska Akademiens ordlista, men vi 
anser precis som du att man gärna kan 
byta ut implementera mot t.ex. genomfö-
ra, införa eller fullfölja. 

Site eller webbplats? 
Kan man använda det engelska ordet site 
för 'webbplats'? Hur böjs det i så fall? 
Finns det någon svensk term som man 
hellre skall använda? 

Svar: 
Den svenska termen är just webbplats. 
Se vidare Svenska dataterrngruppens 
webbplats: <www .nada.kth.se/dataterm> 
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Tack till 
Ica-kuriren 

Norstedts Ordbok AB 
Göteborgs-Posten 

Sveriges Television AB 
AB Ångpanneföreningen 

5 ydsvenskan 
Posten Prima Vista 

som ger generöst ekonomiskt stöd 
till Språknämndens verksamhet för år 1998. 

Flera stödjande medlemmar är 
välkomna! 
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