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Språkvård i ny kostym 
Från och med det här numret möter vi läsarna i en ny 
kostym. Ända sedan Språkvårds debut 1965 har det kommit 
in synpunkter på utformningen av tidskriften. Men åsikterna 
har varit motstridande, från "urtråkig utformning" till 
"ändra ingenting!" Så nu har vi försökt ändra utan att 
ändra för mycket med hjälp av formgivaren Mia Källberg. 

Vi hoppas att alla våra trogna läsare och alla andra också 
ska bli nöjda med den nya Språkvård. 

Det är naturligtvis inte bara det yttre som vi arbetar med. 
Innehållet i en tidskrift som Språkvård är ju det viktigaste. 
Vår läsarskara är stor (över 6 000) och blandad och vi vill 
helst tillgodose många smakriktningar. Vi kommer inte att 
helt avstå från längre och tunga artiklar men vill gärna få 
med annat också. "Frågor och svar" och "Insändare" är 
viktiga inslag som ger läsarna möjlighet att komma till tals. 
Och därutöver hoppas vi få med olika typer av inspirerande 
inblickar i språkets märkliga värld. 

SPRÅKVÅRD 1/99 	3 



Insändare 
Plättar eller pannkakor? 
Här följer några kommentarer från läsekret-

sen till frågan i Språkvård 4/1998 om det går 

att urskilja någon geografisk gräns mellan 

bruket av orden plättar och pannkakor. Vi 

inleder med att citera den första strofen i 

dikten "Omhöljd av sitt eget silentium" av 

Nils Ferlin, ursprungligen värmlänning, sena-

re Klarabohem och slutligen också Roslags-

bo: 

vimmel och vammel och villa 

vi ragla, fabla och dilla. 

Vi niga och fjäska för gunst 

och nåd 

och pumpa oss blåa av överdåd. 

Pösmunkar bli vi och jättar 

vi tunnpannkakor och plättar. 

(Ur diktsamlingen "Från 

mitt ekorrhjul" 1957.) 

Efter denna tänkvärda upptakt, som avslö-

jar att poeten gjorde samma gränsdragning 

mellan plättar och pannkakor som har rap-

porterats från Stockholmsområdet och 

Södermanland, lämnar vi ordet till några 

läsare från olika delar av landet: 

När regionala språkskillnader kommer 
på tal bland studenter i Luleå hör frågan 
om plättar eller pannkakor till de livli-
gast diskuterade. Många norrbottningar 
skiljer mellan småplättar och plättar, 
som båda gräddas på spisen, och pann-
kakor som görs i ugn. Motsvarigheter i 
södra Västerbotten (t.ex. i Umeå) är - 
som i Stockholmstrakten - plättar och 
pannkakor. För att förtydliga använder 

man ugnspannkaka om dem som gräd-
das i ugn. Den geografiska plättgränsen 
går kanske någonstans i Västerbotten. 

Staffan Wiklund, Luleå 

1 Jämtland gräddas de små plättarna i 
därför avsedd plättlagg, medan pannka-
kor görs i stekpannan. Pannkakan som 
görs i ugnen kallas för ugns- eller tjock-
pannkaka. Hur är det Tore Skogman 
sjunger: "Uti laggen ligger plättarna nu" 
- pluralis i en singularis lagg! 

Barbro Andresson, Göteborg 

Jag är 77 år och uppvuxen i Stockholm. 
För mig är det självklart att skilja mellan 
plättar, tunnpannkakor och ugnspann-
kaka. Men jag kan mycket väl säga 
enbart pannkakor, respektive pannkaka. 
Pluralis ovanpå spisen förstås och singu-
lans i ugnen. Den pannkakan är bara en 
tills man delar på den! 

Ivor, Stockholm 

Ett eget tänk 
Jag har bott i Sydafrika under två år, 
kom tillbaka till Sverige på nyårsdagen. 
Sedan dess har jag vid ett par tillfällen i 
samtal stött på ett ord som jag inte hört 
tidigare, nämligen ordet tänk. Det tycks 
vanligast användas i sammanhang som 
"hon har ett eget tänk" med betydelsen 
'hon kan tänka själv' eller möjligen 'hon 
tänker på sitt eget sätt'. Jag har också 
hört det i sammanhang som "det har 
kommit/blivit ett helt annat tänk' som 
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väl betyder vad som helst mellan 'para-
digmskifte' och att någon ändrat åsikt 
eller förhållningssätt i någon fråga. Mitt 
intryck är att ordet kommit till eller 
upptagits i kretsar där man också använ-
der sådana uttryck som förändringsovil-
hg, det dynamiska samhället (men aldrig 
den dynamiska staten), lojalitet (men 
aldrig solidaritet). 

Lars-Erik Åström 

Okej 
Ytterligare en språklig nyhet som noterats av 
Lars-Erik Åström och flera med honom är en 
ny användning av okej. Här återges några 
reflexioner över det nya bruket från en 
annan av våra läsare: 

Ordet okay/okej/OK har väl sedan 
över 50 år använts i svenskan för att 
bekräfta en utsaga eller en överenskom- 

melse. Under de senaste två åren har 
man kunnat märka en ny användning av 
okej. Ordet används numera där man 
tidigare har sagt javisst, jaså eller bara ja, 
d.v.s. ordet används efter ett påstående 
eller en utsaga för att visa att man har 
hört eller förstått det som sagts. Det är 
främst unga människor, inte minst i 
teve, som använder det. Mina gymnasie-
elever och även mina yngre kollegor 
använder det ständigt i denna nya bety-
delse. Ordet uttalas gärna med en lätt 
stigande ton. Min fråga och teori är nu: 
Kan denna, som jag ser det, nya använd-
ning av okej ha kommit till genom det 
ökade datoranvändandet, där ju påstå-
enden och instruktioner skall bekräftas 
med OK? Den nya användningen av okej 
kom just när datorn blev var mans egen-
dom. 

Gerhard Sager, Skeppland 

CARL Z 

Nytt okey 
1 ett kåseri publicerat i Dagens Nyheter den 27/9 1998 har Carl Z 
funderat över det nya okej, och den texten återges här med till-
stånd från författaren. 

- Har du hört det nya okey:et? und-
rade kompositören Matti. Det som inte 
är kort och snabbt utan utdraget och 
lågmält, man lägger ned rösten: "o-
keey' 

- Det har jag inte bara hört, jag säger 
det själv. Tyvärr. 

- jag med. "O-keey'  

Läsaren också? 
Det är inte bekräftande, åtminstone 

inte fullt ut. Det är inte överenskommel-
sens "okey, då gör vi så här' och inte hel-
ler det pådrivande, ibland lätt sårade 
eller irriterade okey:et från den som 
själv får ta ett steg tillbaka: "Okey, (men) 
då får DU/NI faktiskt/minsann..." 
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Nej, det är lyssnandets långa och låga 
o-keey, som ska uttrycka: "Jag  är med 
dig, jag följer dig, jag väntar på fortsätt-
n ingen." 

Nyss sa vi precis och exakt istället. 
Visst, precis. Exakt. Det var hederligare, 
eftersom smittan var så uppenbar, över-
allt hörbar. Alla visste att orden kom av 
sig själva, haglade med automatik. Det 
var givet att varje "exakt" inte kunde 
betyda precis exakt. Okeeyet är mer för-
mätet. Och mer försåtligt. "Jag kan lyss-
na så inkännande, jag har social kompe-
tens". Ju längre och lägre o-keeeey desto 
supersocialare kompetens. 

Och samtidigt finns där den lilla 
reservationen, självständighetsmarker-
ingen: "Jag förbehåller mig rätten att 
avvakta tills du har berättat slutet på din 
otroliga historia." 

Tonfallet är inte nytt. Nisse, fingerat 
namn, säger "ja-haa" med exakt precis 
samma intonering. Som längst blir hans 
ja-haaaa när han inte precis lyssnar med 
hela mottagningsförmågan, utan tvärt-
om funderar på annat. Det är mänskligt, 
OK, men avslöjande för o-keeey. Mitt 
också, exakt, okeey. 

När den sociala kompetensen blir 
särskilt låågmäld bör man därför göra 
rappakalj aprovet: 

- Det enda jag begär är att mina fis-
kar inte ska behöva stå på höga stegar  

för att få näsan över helgen. 
- O-keey. 
- Men det verkar som om man mås-

te ha broccoli i öronen för att över 
huvudtaget få öppna foten numera, och 
jag har suttit i många skåp i mina dar. 

—O-keey. 
- Nu tänker jag inte lägga fram fler 

gardiner, älgarna får själva skaffa drag-
krok, om det är så nödvändigt. 

- Oo-keeey. 
Jag gissar att nybetoningen hörs rätt 

ofta i de politiska förhandlingarna; det 
är ju så praktiskt med ett okey som inte 
betyder OK, till Birger och Gudrun. Och 
Göran KAN lägga ned rösten. 

Förnamneriet är FÖR fånigt, för 
övrigt. 

En som oftare BORDE hållit sig till 
det falska lyssnandets o-keey är åklagare 
Starr. Anders Ehnmark var både precis 
och exakt när han häromdan, i Expres-
sen, liknade den halsstarrige vid en 
inbyggd tvättmaskinsförstörare, en som 
"håller på att slå sönder ganska viktiga 
delar i maskinen". 

Men Clinton kan trösta sig med att 
inkvistitionen inte fått genomslag i varje 
vrå, eller åldersgrupp. Nioårige Gustav 
undrade till exempel, i viss distraktion: 

- Den där affären mellan Jeltsin och 
Lewinsky, pågår den fortfarande? 

Där fick du ett nytt tips, Starr. Okeey. 
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SVEN-GÖRAN MALMGREN 

Valspråk 98 
- om språket i den politiska debatten 
Sven-Göran Malmgren diskuterar här den senaste valdebatten från 
språkliga aspekter. Vissa ord som jobba och samhälle användes 
flitigt på olika vis. Skilda retoriska finesser kom till heders, och 
partierna lyfte fram sina speciella signalord. Författaren är docent 
vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. 

Inledning 
Det sista ordinarie riksdags- och kom-
munalvalet under 1900-talet har i efter-
analyserna ofta betecknats som ett 
rekordval. Rekordresultat i positiv 
mening uppnåddes av två partier, krist-
demokraterna och vänsterpartiet, men 
ännu fler partier noterade bottenrekord, 
i varje fall om man ser till modern tid: 
folkpartiet, centerpartiet och socialde-
mokraterna. Dessutom innebar valdel-
tagandet en sorts bottenrekord. Detta 
liksom politikens innehåll är naturligt-
vis i första hand statsvetarnas bord. Det 
politiska budskapets förpackning, reto-
riken i vid mening, är däremot av största 
intresse för både statsvetare och språk-
vetare, kanske idealt i samarbete. Det 
följande är ett försök att systematisera 
en del iakttagelser gjorda under flitigt 
avlyssnande av utfrågningar och debat-
ter i radio och TV och under studium av 
partiernas tryckta valmaterial och av 
pressreferat av och presskommentarer 
till händelser och utspel under valrörel-
sen. 1 "valrörelsen" inkluderas här även 

Göran Perssons regeringsförklaring den 
6 oktober 1998, ett datum som får ut-
göra tidsgräns. 

Det bör framhållas, att rubrikens 
"valspråk" är avsett att tolkas i ganska 
snäv mening; det handlar i första hand 
om språkets uttryckssida och bara i 
begränsad utsträckning om innehålls-
sidan. Sådana aspekter på innehållet 
som med nödvändighet skulle leda till 
ideologiska diskussioner tas inte upp. 

En valrörelse är en oerhört stor 
apparat, och det är givetvis omöjligt att 
täcka mer än en liten bråkdel av allt som 
sagts och skrivits av de olika partiernas 
företrädare. Som massmedierna funge-
rar är det nästan oundvikligt att en liten 
undersökning som denna i hög grad 
kommer att betona partiledarnas, och i 
synnerhet vissa partiledares, verbala pre-
stationer. Det blir kanske också lätt en 
viss överbetoning av valrörelsens mera 
spektakulära inslag: TV-duellen mellan 
Persson och Bildt, TV-utfrågningen av 
Persson, Schymans känsloladdade utspel 
mot "pigavdrag" i en av TV-debatterna. 
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Några definitionsfrågor 
1 utfrågningen i SVT 1 av Göran Persson 
kom samtalet vid ett tillfälle in på sam-
hällets satsning på barnomsorg. En av 
frågorna gällde om det var rättvist att de 
som har sina barn på dagis får en sub-
vention på kanske 70 000 kronor per 
barn och år, medan de som har barnen 
hemma inte får ett öre (dvs, inget vård-
nadsbidrag). Persson svarade bl.a. (min 
transkription från videoinspelning): 

[Vi behöver] män och kvinnor som 
samtidigt som dom jobbar för att 
utveckla samhället har barn. 1...! vi 
har dagis för dom. Dagis står också 
öppet för andra. 1 ... ! Rättvisan består 
ju faktiskt i att dom som har barnen 
på daghemmen, dom jobbar ju ock-
så, gör en insats i samhället, dom 
utvecklar ju hela samhället. 

Och vidare: 

Dessa föräldrar som ställer upp och 
jobbar och samtidigt har barn, dom 
barnen i dom familjerna ska väl ha 
en rimligt trygg uppväxt. Det finns 
dagis. Dagis står öppet för alla, och 
dom som väljer en annan livsstil, att 
vara hemma med barnen, det ska vi 
rimligen inte subventionera med att 
bygga ut skattesystemet. 1 ... ! Dom 
föräldrar som vill arbeta och göra en 
insats i samhället på så sätt och sam-
tidigt har sina barn på daghemmen, 
jag menar att det måste vi ordna på 
ett bra sätt. 

Göran Perssons svar väckte rätt häftiga 
reaktioner, och han tvingades till ett s.k. 
förtydligande. Och nog kan man ana en 
viss, säkert oavsiktlig, nedlåtande ton i 
beskrivningen av dem som väljer "en 

annan livsstil" än att "ställa upp och job-
ba" (att inte "ställa upp" är ju vanligen 
föga berömvärt), och formuleringen att 
vi "rimligen inte [ska] subventionera" 
denna livsstil kan synas en aning brutal. 
Men när allt kommer omkring innehöll 
statsministerns resonemang knappast 
något annat än den gängse socialdemo-
kratiska argumentationen mot krist-
demokraternas och andra borgerliga 
partiers vårdnadsbidrag, låt vara att 
standardargumentet att vårdnadsbidra-
get skulle fungera som en kvinnofälla 
saknades. Vad var det då som orsakade 
den stora upprördheten? 

Troligen hängde den framför allt 
ihop med två problematiska nyckelord: 
jobba och samhälle. Båda orden före-
kommer ett flertal gånger i statsminis-
terns svar, och båda kan användas i två 
betydelser av vilka den ena är en in-
skränkning av den andra. 1 synnerhet 
dubbeltydigheten hos jobba - liksom, 
givetvis, hos arbeta - orsakar ständigt 
diskussioner i vardagslivet. Det är själv-
fallet från flera olika synpunkter ett jobb 
att påta i trädgården, att städa hemmet 
eller att sköta om sina egna barn, men 
det finns också en inskränkt betydelse 
'verka i sin yrkesfunktion', 'ha en anställ-
ning' hos jobba och arbeta. Här kan vi 
enkelt kalla dessa båda betydelser av 
jobba och arbeta "jobba/arbeta(l)" res-
pektive "jobba/arbeta(2 ) ". Frågan "job-
bar du i morgon?" visar att den senare 
betydelsen, jobba(2), är den omarkera-
de: även om kontext saknas svarar man 
normalt nej på den om man har tänkt ta 
en semesterdag för att måla om sitt hus. 

Dubbeltydigheten hos jobba och 
arbeta är helt etablerad i allmänspråket, 
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även om det nog till ganska nyligen har 
varit vanligt att man vid behov förtydli-
gat med hjälp av förleden förvärvs-: för-
värvsarbete, förvärvsarbeta. Men vi vet 
alla att dubbeltydigheten ofta leder till 
förnärmade invändningar av typen "Så 
du menar att det inte är ett jobb att vara 
hemma och sköta småbarn?" Den frågan 
kan man ge ett bra svar på i en trängre 
krets, men för en politiker kan den lätt 
bli penibel. Att på ett torgmöte eller 
inför en stor TV-publik kamma hem 
debattpoäng på subtila resonemang om 
polysemin hos jobba torde nämligen 
vara i det närmaste omöjligt. Det finns 
med andra ord helt normala använd-
ningar av helt vardagliga ord som politi-
ker - i det här fallet Göran Persson - 
antagligen gör klokast i att undvika. 

Dubbeltydigheten hos ordet samhäl-

le är inte lika tydlig, men i det närmaste 
parallell. Naturligtvis är man med och 
utvecklar samhället om man är hemma 
och sköter om sina egna barn lika väl 
som man gör det om man arbetar på 
dagis och sköter om andras barn. Alla 
enskilda medborgare ingår rimligtvis i 
samhället. Men i en mer inskränkt - och 
vanligare - betydelse är samhället något 
som är utanför familjen. 1 trängre 
mening utför man samhällsarbete bara 
om man är engagerad i någonting som 
inte i sig är inriktat på en själv och ens 
närmaste. Distinktionen fångas på ett 
ganska åskådligt sätt av Hans Zetter-
bergs termpar "den lilla världen"/"den 
stora världen" (se t.ex. Johannesson m.fl. 
1998:303). 1 den stora världen ingår 
yrkeslivet liksom föreningslivet och 
givetvis politiken, medan den lilla värl-
den består av familjen och de trängre  

sociala nätverken. Zetterbergs termer 
har ideologisk laddning genom att de 
skapades i nära anslutning till modera-
ternas programarbete på 1980-talet, och 
de kan därför inte användas av partier 
på vänsterkanten, knappast ens av t.ex. 
folkpartiet. Men som rena analysinstru-
ment är de ibland praktiska, bl.a. efter-
som de ger möjlighet att på ett enkelt 
sätt precisera vilken innebörd av sam-
hälle som är aktuell i ett givet samman-
hang. 

Ty oklarheten hos detta ord är pro-
blematisk, och det är symtomatiskt att 
Göran Person på ett ställe i sitt svar ser 
sig föranledd att förtydliga med ett s.k. 
anpassarord (Andersson & Furberg 
1984:170-75): "dom utvecklar ju hela 
samhället" (min kursivering). Och f.ö. 
räcker förtydligandet knappast: det kan 
inte rimligen förnekas att man bidrar till 
att utveckla hela samhället ("den stora 
världen") också om man ägnar det mes-
ta av sin tid åt att sköta om sina egna 
barn. Enda felet, om man får uttrycka 
det så, är att man i det fallet samtidigt 
utvecklar sina närmaste, verkar i "den 
lilla världen". 

Låt oss nu se på den affär i valrörel-
sens absoluta slutskede som blev känd 
som "Schymans svartjobb". En intres-
sant bakgrund var här att v-ledaren, 
strax innan nyheten om hennes anlitan-
de av (förment) svart arbetskraft brise-
rade, på ett engagerat sätt hade kritiserat 
- främst borgerliga - förslag om subven-
tionerade hushållstjänster, s.k. pigav-
drag: "vi ska inte ersätta er [dvs. män-
nens] frånvaro med andra kvinnor eller 
invandrare som ska komma och städa 
skiten efter er" (TV 4:s valdebatt; min 
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transkription). Någon dag senare för-
kunnade feta tidningsrubriker att Schy-
man hade anlitat "svart städhjälp" (DN 
18/9). Den svarta städhjälpen visade sig 
vara hennes dotters kompis, som vid 
några tillfällen hade städat Schymans 
lägenhet och fått ett par tusen kronor 
för besväret utan att Schyrnan lämnat 
kontrolluppgift till skattemyndigheten 
(vilket hon enligt lagen var skyldig att 
göra). 

Vad vii denna snabbt förbiblåsande 
affär fick bevittna var på ett plan en kol-
lision mellan lagens bokstav och den 
intuitiva rättskänslan, på ett annat plan 
en konflikt mellan en fackspråldig 
(skarp) och en allmänspråklig (vag) 
avgränsning av ett juridiskt begrepp 
(snarare än ord: svartjobb är förstås inte 
en juridisk term). Man kan också 
återknyta till diskussionen om jobb/ 
arbete ovan. Ordet svartjobb förutsätter 
att det var fråga om jobb(2). Schyman 
menade att det snarare rörde sig om 
jobb(l): dotterns kompis gjorde henne 
en tjänst och de pengar hon fick var inte 
att betrakta som lön, liksom Schyman 
inte var att betrakta som arbetsgivare. 
Det verkade också som om Schyman fri-
ades av den allmänna opinionen, och 
även partiledarkollegorna var påfallande 
återhållsamma, även om de med viss 
skadeglädje påminde väljarna om Schy-
mans ord i TV-debatten. 

Även detta problem låter sig ganska 
väl beskrivas med Hans Zetterbergs term-
par. Privatpersonen Schyman kunde 
hävda att det hela försiggick i den 
lilla världen; nästan alla svenskar skulle 
göra detsamma. Men var går gränsen 
mellan den lilla och den stora världen? 

Det är naturligt med vaghet och flytande 
gränser i vardagslivet och allmänspråket: 
en persons "lilla värld" kanske är mycket 
liten, medan en annans kan omfatta 
hundratals vänner och anhöriga. Men 
från lagstiftarens och lagspråkets syn-
punkt krävs antagligen någorlunda klara 
gränser, i stort sett lika för alla. 

När riksdagen samlades för första 
gången ett par veckor efter valet, yrkade 
Carl Bildt misstroendevotum mot den 
nya regeringen Persson. Det var givet på 
förhand att Bildt skulle förlora omröst-
ningen, och i diskussionen som följde 
ifrågasattes meningsfullheten i hans age-
rande även på borgerligt håll. Också 
denna diskussion tycktes till viss del leva 
på en spänning mellan en strikt och en 
vagare tolkning av ett nyckelord, miss-
troendevotum. Bildt själv drev den strik-
ta tolkningen - ett misstroendevotum är 
ett misstroendevotum och kan defini-
tionsmässigt bara yrkas i riksdagen - 
medan hans kritiker menade att han 
borde ha förutskickat sitt yrkande i god 
tid, dvs, framfört någon sorts pro-
visoriskt yrkande om misstroendevo-
tum utanför riksdagen, innan det nya 
regeringsunderlaget var klart. 

Om retoriska och stilistiska 
finesser 
Ett av valrörelsens mer spektakulära 
inslag var den s.k. duellen i STV 1 mellan 
Göran Persson och Carl Bildt. 1 själva 
debatten aktualiserade Bildt naturligt 
nog sitt arbete som fredsmäklare och 
europeisk statsman, men han talade 
också om sociala problem i det svenska 
samhället. När tiden var kommen för 
slutanförandena inledde Persson på föl- 
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jande sätt (min transkription från 

videoinspelning): 

Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om 
den stora fina världen. Berätta gärna 
om nya IT-satsningar och nya flyg-
plansmodeller. Men berätta inte för 
mig om det svenska klassamhället. 
Jag har sett det, jag har växt upp i det, 
jag hatar det. 

Från strikt retorisk synpunkt var detta 
kanske en av höjdpunkterna i valrörel-

sen. Citatet innehåller som synes två tre-
ledade anaforer (upprepningar av inle-

dande ord) i följd: Berätta - Berätta - 
berätta, Jag - jag - jag. 1 båda fallen 

framträder det tredje ledet på ett preg-
nant sätt genom en antites (berätta inte) 
respektive genom en stegring (jag hatar 
det). Effekten blir inte mindre av att 
man kan notera en (svag) allusion på 
Caesars berömda yttrande "Jag kom, jag 
såg, jag segrade". Möjligen är dock det 

andra ledet (Berätta gärna om nya IT-
satsningar och nya flygplansmodeller) i 
den första anaforen en smula blekt; man 
kan förmoda att den treledade anaforen 
uppfattas som så slagkraftig att en skick-
lig talare ibland accepterar en ren "plats-

hållare" som andra led enbart för att 
komma upp till tretalet. 

Även i själva debatten, liksom i 

många andra sammanhang, använde sig 
Persson flera gånger av detta retoriska 
grepp (i det första av följande citat hade 
dock en starkare stegringseffekt upp-
nåtts om första och sista ledet hade bytt 

plats): 

Ser du inte hur man bryter sönder ett 
samhälle om man gör på det här 
viset? Ser du inte hur människor 

ställs mot varandra? Ser du inte hur 
klyftorna växer? 

Stå inte och tala om att du vill ha ett 
kunskapssamhälle. Stå inte och tala 
om att ni vill satsa på skolan. Stå inte 
och tala om att ni vill satsa på job-
ben. 

eller någon gång av en tvåledad mot-

svarighet: 

Dom har städat efter dig. Dom har 
röjt upp efter dig. 

1 samtliga fyra citat omfattar anaforer-
na, som ofta hos Göran Persson, inte 
bara ett utan flera gemensamma ord, 
vilket torde öka effekten ytterligare. 

Även Bildt använde sig av den fler-
ledade anaforen, i följande citat t.o.m. av 
en fyrledad anafor med antites i sista 

ledet: 

Jag kan inte dela ut pengar till före-
tag. Jag kan inte höja bidragen. Jag 
kan inte lova fullt så mycket i dom 
hänseendena som ni socialdemokra-
ter gör. Men jag kan lova att det blir 
bättre förutsättningar för företag och 
för jobb [.1. 

Det förefaller dock som om Göran Pers-
son är den svenska toppolitiker som 
med störst förkärlek - och kanske skick-
lighet - använder sig av just denna reto-
riska finess; i själva verket tycks den vara 
en av hörnstenarna i hans talekonst. 

Till standardgreppen i politikernas reto-
riska arsenal hör självfallet allusionen. 1 

svensk tradition är det dock knappast 
särskilt vanligt att politiker smyckar sina 
tal med litterära eller på annat sätt lärda 
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allusioner (det viktigaste undantaget på 

senare år var nog folkpartiledaren Gun-
nar Helén), men däremot förekommer 
inte sällan en sorts återanvändning av 

lyckade politiska formuleringar, eller 
anspelningar på dem. Det tydligaste 
exemplet i valrörelsen (se dock nedan) 
återfanns i en av vänsterpartiets bro-
schyrer ("Dags för rättvisa"), där 

Gudrun Schyman på ett personligt sätt 
vände sig till väljarna med orden: 

Jag har en dröm - en dröm om Sveri-
ge i framtiden. En dröm om ett land 
där inte bara pengar betyder frihet, 
ett land där inte vassa armbågar, kar-
riärism och marknadsintressen är 
det som betyder allt. 

De inledande fyra orden är en orda-
grann översättning av den mest kända 
frasen i Martin Luther Kings berömda 

medborgarrättstal i Washington 1963, 
dvs, egentligen ett citat snarare än en 
allusion. Det är möjligt att ett villkor för 

att återanvändning av detta slag - av ett 
närmast "heligt" tal och utan källangi-
velse - ska fungera är en viss ideologisk 
närhet till källan/förlagan. De som varit 
med tillräckligt länge erinrar sig kanske 
att det väckte en smula förvåning när 

Richard Nixon i presidentvalskampan-
jen 1968 med tydlig allusion på King-
talet använde sig av frasen 9 see a day' 

Som en allusion på ett berömt Pal-
metal kan man uppfatta följande passus 
ur Göran Perssons regeringsförklaring 
(citerad från Svenska Dagbladet 7/10 
1998): 

Vi måste dra lärdom ur historien - 
ur minnet av skyttegravarna i Flan-
dern, bomberna i Guernica och de 

människor som sköts vid Berlin-
muren. 

Vi får inte glömma prickskyttarna 
på berget Igman eller massakern i 
Omagh. Vi har en skyldighet att min-
nas dödsfabrikerna i Chelmno, Bd-
zec, Sobibor, Treblinka, Majdanek 
och Auschwitz. Minns vi inte histori-
ens övergrepp på människovärdet, 
då kan våldet och hatet segra på nytt. 

Avslutningen av Palmes korta jultal 1972 
mot USA:s bombning av Hanoi löd (här 
citerat efter Johannesson m.fl. 1998:71): 

Det man nu gör det är att plåga män-
niskor, plåga en nation för att föröd-
mjuka den, tvinga den till underkas-
telse under maktspråk. Och därför är 
bombningarna ett illdåd. 

Och av det har vi många exempel 
i den moderna historien, och dom är 
i allmänhet förbundna med ett 
namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, 
Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. 

Där har våldet triumferat, men 
eftervärldens dom har fallit hård 
över dem som burit ansvaret. 

Nu fogas ett nytt namn till raden 
—Hanoi julen 1972. 

Allusionen består dels i själva metoden 
att konkretisera med symbolmättade 
namn, dels i formuleringen "då kan vål-
det och hatet segra på nytt" (jfr den för 
Olof Palme så karakteristiska formuler-
ingen "Där har våldet triumferat"). Från 
retorisk synpunkt är själva namnupp-
räkningen f.ö. betydligt mer utarbetad i 
Göran Perssons tal; den bärs där upp 
bl.a. av den treledade anaforen (Vi - Vi - 
Vi) och variationen dra lärdom - inte 
glömma - minnas. Däremot saknar det 
första citatet Palmetalets dramatiska 
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stegring och slutpunkt. Otvivelaktigt är 
det i båda fallen fråga om politisk tale-
konst på mycket hög nivå. 

Det är nog inte så ofta man möter 
fräscha och nyskapade (inte bleknade) 
metaforer i politiska sammanhang. Val-
rörelsen 1998 hade dock en del att bjuda 
i detta avseende. Möjligen tillhörde mil-
jöpartiet de mer kreativa av partierna - 
här ett par ganska lyckade exempel från 
broschyren "Vi vill ..." (min kursivering, 
här liksom i fortsättningen): 

Vi tänker globalt, handlar lokalt och 
vill att de ekologiska fotavtryck som vi 
lämnar efter oss inte ska vara sköv-
ling, utarmning och fattigdom. [...1 
Miljöpartiet fungerar både som stig-
finnare och som politiskt parti; vi är 
både före vår tid och mitt i den. 

Även centerpartiet tillförde miljödebat-
ten en god bild (i broschyren "Valets vik-
tigaste frågor"), kombinerad med en 
effektfull samordning av miljöskulder 

och statsskulden 

1 Mittens rike vill vi lämna över lan-
det till nästa generation utan en tung 
ryggsäck med miljö- och statsskulder. 

En politiker med ett omvittnat gott och 
delvis originellt bildspråk är Alf Svens-
son. Ett exempel, som samtidigt är en 
lyckad ordlek, var hans och kd:s tal om 
mänsklig närvärme i motsats till den 
Jjärrvärme som samhället kan ge i form 
av institutionaliserad vård o.d. 

Också Carl Bildt finner ibland slag-
kraftiga bilder. Mest uppmärksammad i 
denna valrörelse var hans beskrivning av 
den instabila svenska valutan som en 
skvalpvaluta. 

Själva tidpunkten för valet och dess 
närhet till millennieskiftet gav givetvis 
rika möjligheter till förhållandevis fräscht 
bildspråk. Det förefaller som om det var 
socialdemokraterna som bäst utnyttjade 
dessa möjligheter. Följande citat är häm-
tat från socialdemokraternas valmanifest: 

Sverige är rikt - på mänskliga resur-
ser och skaparkraft, på solidaritet 
och ansvarstagande, på företagsam-
het och företag, på upplevelser och 
natur. De rikedomarna vill vi social-
demokrater utveckla och bära med 
oss in i 2000-talet. För det behövs 
kultur. Kulturen är en förankring i 
historien och ett känselspröt mot 
framtiden. 1... 1 Det är barnen och de 
unga som är bron in i nästa årtusende. 

Den sista av dessa bilder är en skicklig 
turnering av den brometafor som Bill 
Clinton flitigt använde i president-
valskampanjen 1996, t.ex. "So 1 want 
you to help me to build the right kind of 
bridge into that 21st century" (se Savik 
1997). Flera av bilderna i valmanifestet 
återfinns också i Göran Perssons reger-
ingsförklaring, och där finner man även 
följande, ännu något djärvare, bild: 

Vi skall skapa ett modernt Sverige 
där alla människor får del av det nya 
seklets möjligheter, ett Sverige som 
tar steget in i 2000-talet utan att 
någon lämnas utanför, ett Sverige 
som bygger på insikten att det bästa 
samhället är ett samhälle där männi-
skan är människan till stöd. 

Möjligen är denna bild inspirerad av en 
av de klassiska tankefigurerna i den poli-
tiska talekonsten i USA: bilden av den 
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goda samhällsutvecklingen som en er-
övring av nya områden allt längre 
västerut, ett överskridande av ständigt 
nya gränser. Denna bild fick t.ex. ett 
vackert uttryck i ett känt tal 1984 av den 
demokratiske toppolitikern Mario Cuo-
mo, ofta nämnd som möjlig president-
kandidat (min transkription av en 
radioinspelning): 

The republicans believe that the 
wagon train will not make it to the 
frontier unless some of the old, some 
of the young, some of the weak are 
left behind by the side of the trail. 
The strong - the strong, they tell us, 
will inherit the land. We democrats 
believe in something else. We 
democrats believe that we can make 
it all the way with the whole family 
intact and we have more than once. 

Göran Perssons bild - alla ska vara med 
på färden in i 2000-talet, ingen ska läm-
nas kvar i 1900-talet - skulle kunna 
uppfattas som en transponering från 
rummet till tiden av den klassiska ame-
rikanska bilden. Man kan också obser-
vera, att både Perssons och - i synnerhet 
- Cuomos tal innehåller anspelningar 
på den klassiska idén att samhället bör 
vara som ett gott hem, dvs, med svensk 
terminologi ett "folkhem". Väl förenliga 
med denna idé är också Perssons ord om 
"ett samhälle där människan är männi-
skan till stöd" ord som f.ö. leder tankar-
na till ett berömt ställe i Havamal ("man 
är mans gamman"). 

De mer slagordsmässiga formuleringar-
na på valaffischer, i valannonser m.m. 
vore värda en egen studie. Här får vi 

nöja oss med ett litet axplock. En av 
moderaternas affischkampanjer hölls 
samman på ett språkligt pregnant sätt: 

Underkänt är att inte ha världens 
bästa skola men världens högsta 
skatter. 

Slappt är att använda skattepengar 
till fel saker. 

Det handlade alltså om negativt laddade 
adjektiv (underkänd, slapp) i predikativ 
funktion för beskrivning av regeringens 
politik, men i synnerhet var predikati-
vens placering som fundament (första 
led) intressant, eftersom denna place-
ring är så ovanlig (högst ett par procent 
av svenska meningar har den placering-
en, jfr Westman 1974:155). Man kan 
förmoda att den ovanliga ordföljden 
bidrog till att många lade märke till och 
mindes dessa affischer. 

En annan moderatslogan (i broschy-
ren "Gör det möjligt") var rätt mång-
ordig, men räddades av den medvetna 
korsställningen (kiasmen): 

Om man betalar skatt ska man inte 
behöva bidrag och om man behöver 
bidrag borde man inte betala skatt. 

Antiteser användes givetvis flitigt av alla 
partier. Ett av moderaternas slagord löd: 
"Valfrihet åt alla - inte bara åt några få!" 

Däremot ville vänsterpartiet "avsluta 
nedskärningspolitiken och börja utveckla 
välfärden" och genomföra "en radikal 
omfördelning från företag och högavlö-
nade till arbetslösa och lågavlönade" 

(broschyren "Val 1998"). Och i en av 
socialdemokraternas annonskampanjer 
finner man en dubbel antites: 
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När du vill att Sverige ska bli starkare 
av samarbete - inte splittrat av mot-
sättningar. 

Slutligen ett par exempel på lite ovanli-
gare stilistiska finesser i partiernas slo-
ganer. Socialdemokraternas centrala 
slogan i valrörelsen - bl.a. motto för val-
manifestet - var "Med omtanke om 
framtiden' Här kopplades ett av politi-
kens mest obligatoriska plusord (framti-

den) på ett intressant sätt ihop med ett 
starkt positivt värdeladdat ord (omtan-

ke), nämligen genom en kombination av 
assonans (haivrim) och allitteration, 
inte på ordnivå men på ordledsnivå 
(om-/fram- respektive -tanke/-tiden). 

Ett av moderaternas slagord, till sist, 
lånades från 1980-talets reklamspråk: 
"Jag vill också byta statsminister." Den 
stilistiska finessen - en s.k. presupposi-
tion - består i att man med ordet också 

förutsätter något som man egentligen 
inte kan förutsätta. (Det som kända per-
soner på 80-talet också gjorde var att gå 
över till Prince.) 

Kanske är det ofta lyckade ordlekar man 
minns bäst när en valrörelse är avslutad. 
Carl Bildts "rödgröna röra" från 1994 
har blivit ett bevingat uttryck och kom 
till heders även 1998. (1 samband med 
att det nya regeringsunderlaget skapades 
efter valet 1998 gjorde Göran Persson en 
fyndig motstöt: samarbetet mellan soci-
aldemokrater och miljöpartister på olika 
håll i Europa visade att det gick att skapa 
en rödgrön reda.) Bildt fann även en 
lyckad ordlek, eller snarast gjorde han 
ett medvetet normbrott, i anslutning till 
den tidigare nämnda Schymanaffären: 

han ville "legalisera Schyman". (Verbet 
legalisera konstrueras knappast med 
personobjekt.) Men den mest uppmärk-
sammade ordleken i 1998 års valrörelse 
stod nog Göran Persson för, här i en 
variant från duellen med Bildt: 

Nu växer det så att det knakar. På din 
tid knakade det utan att det växte. 

Det är som synes fråga om en kiasm, 
men en kiasm av alldeles särskilt slag. 
Det som framför allt ger effekt är att det 
första ledet i kiasmen är ett fast, idiom-
liknande uttryck, medan det senare ledet 
är en fri ordförbindelse. Ordleken 
användes möjligen första gången av 
Persson i en minidebatt i Aktuellt. 
Uppenbarligen var han mycket nöjd 
med den, och enbart i den stora duellen 
med Bildt kom den till användning 
ytterligare två gånger. Över huvud taget 
har man ett intryck att Göran Persson 
ingalunda skyr upprepningar. (1 en 
intervju i Svenska Dagbladet 12/9 tycks 
Kurt Johannesson hävda att denna - 
möjliga - svaghet framför allt skulle vara 
utmärkande för Carl Bildt, men själv har 
jag intrycket att Göran Persson uppre-
par sig minst lika mycket som Bildt.) 

Om partiernas signalord 
Varje politiskt parti behöver en uppsätt-
ning mer eller mindre positivt laddade 
ord, som gör att väljarna känner igen 
partiet och helst känner sig attraherade 
av det. Vi kan kalla dessa ord signalord—

termen har använts bl.a. av Gudrun 
Schyman - och vi låter denna term täcka 
även de negativt laddade ord om kon-
kurrentpartierna som varje parti likaså 
har behov av. 
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Ett signalord kan vara identifierande i 
den meningen att det (nästan) uteslutan-
de förekommer i ett politiskt partis språk-
bruk. Man kan då tala om ett starkt sig-
nalord. Exempelvis är vänsterpartiet det 
enda partiet som betecknar sig som ett 
feministiskt och socialistiskt parti. Orden 
feminism och socialism och deras avled-
ningar torde därför vara starka signalord 
för vänsterpartiet. Vanligare är dock att 
signalord används av flera partier men att 
ett parti - eller eventuellt två varandra 
närstående partier - använder det myck-
et oftare än de andra. Sådana signalord 
kan man då kalla svaga. Sålunda torde 
ordet rättvisa vara ett svagt signalord för 
socialdemokraterna och vänsterpartiet. 

1 en tidigare undersökning (Malm-
gren 1989) har jag försökt lyfta fram de 
fem "klassiska" partiernas signalord, 
sådana de framträdde under riksdagen 
1978-79. Jag fann då bland annat att 
dåvarande vpk var det parti som var lät-
tast att känna igen genom att det prägla-
des av den största uppsättningen starka 
signalord (t.ex. arbetsköpare, foikfiertal, 
imperialism). En färsk undersökning 
(Lorentzon 1998) visar att det moderna 
vänsterpartiet till stor del har övergett 
vpk:s gamla signalord - Gudrun Schy-
man själv har markerat viss distans till 
det gamla vpk-språket - men att en del 
av dem är mer livskraftiga inom partiets 
ungdomsförbund. Båda dessa under-
sökningar kunde bygga på databehand-
lade material och därmed exakta 
frekvenstal. Den möjligheten har inte 
funnits när det gäller valrörelsen 1998, 
och den följande framställningen bygger 
enbart på konventionell läsning av 
främst partiernas vaibroschyrer. Tonvik- 

ten ligger på signalord som jag tror är 
relativt nya snarare än på de sedan länge 
etablerade signalorden. 

Till att börja med tycks denna gen-
omläsning bekräfta Lorentzons resultat. 
Vänsterpartiet (dvs. moderpartiet, med 
undantag av ungdomsförbundet) an-
vänder sig i stort sett av ett mjukt och 
verserat språk med få eller inga inslag av 
den äldre vpk-retoriken. Partiets främsta 
valslogan torde ha varit "Dags för rätt-
visa' De starka signalord som verkligen 
skiljer ut partiet är, som nämnts, femi-
nism och socialism. Några svaga rester av 
det äldre vpk-språket i broschyren "Val 
98" är kamp (för lägre hyresnivåer) och 
klassfråga. Ett och annat nyckelord tycks 
man ha lånat från miljöpartiet, särskilt 
grön ska tteväxling. Självfallet kallar man 
gärna de borgerligas politik för höger-
politik, men det gör socialdemokraterna 
också. Betydligt rakare är språket i Ung 
vänsters broschyr "Den svenska över-
klassen mår fortfarande bra" - det fram-
går i viss mån redan av titeln. Här stöter 
man på ord och vändningar som 
klasskamp, råa vinstintressen, de rika skor 
sig och kapitalets makt måste brytas. 

Socialdemokraternas 	valmanifest 
innehåller huvudsakligen svaga signal-
ord: rättvisa, jämlikhet o.d. Ett starkt 
signalord är dock kunskapslyftet. Nota-
belt är kanske att ord som företagande, 
tillväxt och entreprenörskap används 
som självklart positivt laddade ord. Med 
tanke på det är ordet laglöshet som 
beskrivning av läget efter en eventuell 
modifiering av arbetsrätten en smula 
överraskande. Helt nyskapat var ordet 
maxtaxa, som ju också stod för hela 
valrörelsens mest uppmärksammade ut- 
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spel. Från andra sammanhang än val-
manifestet kan man notera beteck-
ningen högeralliansen på den borgerliga 
samverkan som moderaterna, folkparti-
et och kd kallade jobballiansen. 

Miljöpartiets främsta signalord har 
som väntat med partiets hjärtefrågor att 
göra: grön jämlikhet, grön skatteväxling 
(som dock bara var ett svagt signalord, jfr 
ovan!), solåldern. Ett något överraskande 
ord (i broschyren "Vi vill ...") är miljöpo-
lis; används inte efterleden -polis alltför 
ofta polemiskt för att fungera bra här (jfr 
åsiktspolis, väridspolis o.d.)? Någon gång 
tycker man sig finna rester av det äldre 
vpk-språket hos miljöpartiet: barnfient-
hg (om efterleden -fientlig se Malmgren 
1989), begränsa kapitalets makt. 

Centerpartiet tycktes satsa mycken 
kraft på att lansera begrepp som nya mit-
ten och framför allt Mittens rike. Andra, 
svagare och även äldre, signalord för cen-
tern var kretsloppstänkande, ekologiskt 
lyft och på den negativa sidan storskalig. 

Kd:s paradfråga är ju sedan länge 
vårdnadsbidraget. Ordet är dock bara 
svagt signalord för partiet, eftersom 
både moderaterna och folkpartiet stöder 
kd i denna fråga. Kd har också rykte om 
sig att lyfta fram etik- och moralfrågor, 
och man krävde en värdekommission. 
För gamla och sjuka föreslog man en 
värdighetsgaranti. 

Folkpartiet liberalerna krävde åter-
införandet av vårdgaranti, och ordet för-
knippas mest med dem. Ordet mänsklig 
var ett svagt signalord för folkpartiet 
redan på Gunnar Heléns tid och använ-
des gärna i samband med vårdgarantin, 
med stark konkretion t.ex. i följande 
citat ur en annons: 

Svea, 76, går inte till vallokalen. Hon 
måste vänta ännu ett halvår på sin 
höftiedsoperation. Är det mänskligt? 

Ett nyckelord för folkpartiets miljöpoli-
tik (även använt av kd) var förvaltars kap. 

Det finns en språklig skillnad mellan 
moderaterna (moderpartiet) och Mode-
rata ungdomsförbundet som påminner 
om skillnaden mellan Vänsterpartiet 
(moderpartiet) och Ung vänster. Moder-
partiets broschyrer kännetecknas av ett 
språk som inte är särskilt olikt de övriga 
borgerliga partiernas, knappast heller 
socialdemokraternas, språk. Den ganska 
mjuka framtoningen är kanske i någon 
mån en följd av Bildts fredsuppdrag. 
Möjligen är själva ordet fred just nu ett 
svagt signalord för moderaterna; Bildt 
torde t.ex. vara den partiledare som star-
kast framhäver EU-projektet som ett 
fredsprojekt. 1 övrigt använde mode-
raterna i stor utsträckning ord som tidi-
gare varit signalord (om än svaga) för 
andra partier, t.ex. trygghet och livs kvali-
tet, jämte allmänna honnörsord som 
mångfald och egna svaga signalord som 
valfrihet (jfr Malmgren 1989). Ung-
domsförbundets språk var betydligt 
mindre stillsamt. 1 broschyren "Jag  vill 
också byta statsminister" skriver man 
om förnedrande AMS-kurser, om att 
socialdemokraterna gömmer undan de 
arbetslösa, om pamparna i regeringen 
och om Sverige som ett fickpengssamhäl-
le (på grund av skattepolitiken). 1 mot-
sats till moderpartiet använder man 
konsekvent beteckningen sossar. 

Slutord 
Jag har, i tre olika avsnitt, försökt analy-
sera några framträdande inslag i den 
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senaste valrörelsen. Det kan inte förne-
kas att urvalet av inslag i ganska hög 
grad styrts av massmedierapportering-
en. Särskilt gäller detta de båda första 
avsnitten, i mindre grad det sista. Det 
betyder t.ex. att några partier, kanske 
orättvist, kommit en smula i skymun-
dan. Jag hoppas ändå att urvalet är hygg-
ligt representativt åtminstone i den 
meningen att det någorlunda väl åter-
speglar de olika utspelens och budska-
pens respektive genomslagskraft. 

1 en ledare i Svenska Dagbladet på 
själva valdagen (20/9) kunde man läsa: 
"1 den massmediala rapporteringen 
inför de tre val som Sverige går till i dag, 
har det hetat att ingen valrörelse i man-
naminne har varit så tråkig och så utan 
geist." Den typen av omdömen är vanlig 
efter alla valrörelser, men som påpekas 
längre fram i ledaren var den i detta fall 
knappast rättvisande. Visst präglades 
valrörelsen av en viss tjatighet (vem blev 
inte trött på det s .k. mantrat skola, vård 
och omsorg?), men också av flera färg-
starka inslag och en betydande språklig 
uppfinningsrikedorn. En (bi)avsikt med 
denna uppsats har varit att rädda några 
utslag av denna uppfinningsrikedom 
undan glömskan. 
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LENA MOBERG 

Nya ord och uttryck 
under 1998 
Här ger Lena Moberg en exposé över uttryck som var i svang förra året. 

Författaren ansvarar för nyordsarbetet på Svenska språknämnden. 

Nyheter i politik, samhällsliv och när-
ingsliv har liksoni tidigare år satt sina 
avtryck i språket också under 1998. Att 
det varit valår avspeglar sig i nyord som 
tennispolitik och vaispion, ord som 
avslöjar något om spelet i valkulisserna: 

Valspion ger svar på tal [rubrik] 
Klockan 11.30 kallar Östros till 
pressträff om moderaternas skatter, 
klockan 13 svarar m med ett mot-
möte. "Tennispolitiken" importerad 
från USA, har blivit ett nytt inslag 
inför årets val. För att få underlag till 
motattackerna skickar partierna ut 
spioner till varandras möten. Det 
finns få personer som kan Carl Bildts 
tal och retorik så bra som NN, social-
demokraternas man vid fronten. 
Och vid nästan varje s-möte sitter en 
moderat i salongen och antecknar. 
(DN 6/9 1998) 

Nyss importerat från anglosaxiskt håll, 
möjligen bara för ett kort gästspel, är 

också ordet spin doctor som benämning 
på en ledande partistrateg under val-

kampanjen: 

En "spin doctor" ska tämja media, 
sätta snurr på nyheterna i en för par-
tiet eller politiken positiv riktning. 

(Expressen 12/5 1997) 

1 valrörelsens slutskede kom statsminis-

terns något oväntade förslag att sänka 
avgiftstaket inom barnomsorgen, och 

ordet maxtaxa, som dittills levt ett 
ganska undanskymt liv i språket, fick en 
framträdande plats i den följande poli-

tiska diskussionen om det vettiga i ett 
sådant förslag. Finansministern ryckte 
in till försvar med bl.a. följande menings-
yttring på DN:s debattsida den 26/8: 

Från borgerligt håll påstås nu att vårt 
förslag om maxtaxa för daghems-
plats skulle gynna höginkomsttaga-
re. Det är fel. 

Återkommande i den politiska debatten 
(förutom det till leda upprepade vård, 

skola, omsorg) hördes också uttrycken 
idépolitisk kompass, idékompass: 

1 svensk politik behövs en ideologisk 
motkraft till en socialdemokrati som 
kastat sin idépolitiska kompass över 
bord. 	 (DN 23/10 1998) 

Det behövs en mycket tydligare idé-
kompass för att moderaterna ska växa 
från drygt 20 till 40 procent. Det var 
det centrala budskapet då Gunnar 
Strömner tog till orda i lördags som 
nyvald ordförande för Moderata ung-
domsförbundet. (Metro 16/11 1998) 
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Uttrycket politisk kompass, bekant sedan 
tidigare i det politiska språket, kom 

också till användning när statsministern 
efter regeringsbildningen presenterade 
sin nye socialminister: 

Det viktigaste för ett statråd är att ha 
en säker politisk kompass, förklarade 
statsministern [ ... ] och tillade att få 
personer i partiet har en "så säker 
sådan som Lars Engqvist!" 

(DN 13/11 1998) 

Vinter-OS i Nagano tidigare under året 
gav inte anledning till några större 
språkliga nyheter. För första gången i 
olympiska sammanhang användes för-

stås den nya klappskridskon, som lanse-
rats något år tidigare, snart följd av 

klappskidan: 

Nästan hela världseliten i skridsko 
har gått över till den nya klappskrid-
skon. Men det är inte bara inom 
skridskovärlden som nya bindningar 
gör revolution. Sekunder ska kapas i 
längdspåren också. Så i Nagano-OS 
lär en nyhet vara ett faktum: "klapp- 
skidan' 	 (SvD 27/1 1998) 

Skon på klappskridskon har gång-
järn fram, och vid frånskjutet släpper 
bakre delen av skon från skridsko-
skenan som därmed hela tiden har 
kontakt med isen och ger ett längre 
skär med större framdrivningskraft. 
Skrinnaren slipper åka på spetsen. 
"Klapp-klapp" låter det, därav nam- 
net. 	(När Var Hur 1999, tr. 1998) 

En och annan s.k. affär fick som vanligt 
ge krydda åt den olympiska anrättning-
en. Så fråntogs, dock bara temporärt, 
den kanadensiske guldmedaljören i 

snowboard sin medalj, när hans dop-
ningsprov visade spår av rekreations-
drogen marijuana. 

För oss vanliga soffpotatisar, som 
nära nog förgäves hade väntat framför 
tv-skärmarna på svenskt olympiskt guld, 
yppade sig en ny motionsform, stavgång 

Stavgången är här. En ny motions-
form för alla åldrar. När skidföret nu 
är så dåligt tar vi stavarna med på 
promenaden och förbränner fler 
kalorier. Samt går säkrare. Frilufts-
främjandet i Stockholm fick idén av 
finländska kollegor för ett par måna-
der sedan och nappade. Stavgång var 
inte alls något enbart för elitskidåka-
re om somrarna. 1 kvällsmörkret har 
ett par grupper nu stavgått tillsam-
mans i Nacka och Åkeshov. 

(SvD 4/12 1998) 

Även om idrotten höll tv-tittarna i ett 
fast grepp, var det troligen ändå tv-
såporna som fångade det största intres-
set när man efter dagens slit äntligen 
kunde sjunka ner i soffan och softa 
('koppla av 'ta det lugnt') för en stund. 
Men nu var det inte längre den gamla 
vanliga, verklighetsfrämmande vulgo-
så pan som gällde. Mediebranschen, som 
lagt örat till marken och avlyssnat tren-
derna, hade lanserat dokumentärsåpan 
eller verklighetssåpan, på engelska docu-
soap: 

Det ska vara riktiga människor i år. 
Senaste modeordet i den svenska tv-
branschen är dokumentärsåpa. [ ... ] 
Dokumentärsåpor med verkliga 
människor, real characters, i verkliga 
situationer är sedan några år omått-
ligt populära i Storbritannien. [ ... ] 1 
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"docusoap" ger man sig ut och skild-
rar folk i deras vanliga liv med hjälp 
av såpoperans dramaturgi. 

(DN2I/6 1998) 

Så kallade docusoaps är nästa stora 
TV-trend. [...] Josef Hagberg och 
Camilla Lund egård är två "vanliga" 
svenskar som blivit kändisar genom 
verklighetssåpor. 

(Metro 18/6 1998)  

höga fysiska och psykiska krav och litet 

beslutsutrymme. Att vara t.ex. vårdkoor-
dinator var säkert inte någon sinekur 
under det gångna året: 

En alltmer central position på sjuk-
huset innehas av vårdkoordinatorer-
na, de som lägger pussel för att så 
många som möjligt ska få plats och 
vård. 	 (DN 6/71998) 

Om sedan verkligheten i Rapport och 
Aktuellt kändes alltför påträngande, 
kunde man ju alltid jjärka bort den (dvs. 
stänga av den med hjälp av flärkan, 
'fjärrkontrol1en detta ord belagt redan 
1991). Kvällen kunde sedan lämpligen 

avslutas med lite expressrnat, hastigt 
hopplockad på hemväg från jobbet vid 
Konsumdiskens matmekano: 

En av Gröna Konsums nya satsning-
ar är "matmekano" där kunden själv 
kan plocka ihop en måltid av olika 
hel- och halvfabrikat. 

(Metro 11/9 1998) 

Ett glas av systembolagets nya påsvin 
behövde då inte vara helt fel: 

Bag in box kan översättas till påsvin, 
eftersom drycken ligger i en påse 
som är innesluten i en kartong. Van-
liga storlekar är tre eller tio liter och 
vinet tappas med en liten kran i 
nederkant av förpackningen. Vartef-
ter påsen töms faller den ihop och 
någon luft ska aldrig kunna slippa in. 

(DN 14/6 1998)  

För många var problemet emellertid det 
omvända, de saknade arbete. Olika sys-
selsättningsprojekt såg dagen, och den 
tredje sektorn antogs vara ett område 
som i framtiden skulle kunna ge fler 
arbetstillfällen: 

Någonstans mitt emellan den offent- 
liga sektorn och den privata finns en 
möjlighet att skapa nya jobb 	en 
möjlighet man sällan talar om. Av de 
sysselsatta i Sverige finns minst 4 
procent i vad som på EU-språk kallas 
den tredje sektorn. Här finns anställ-
da i folkrörelser, föreningar och koo-
perativ där vinsten inte är det 
huvudsakliga intresset. - Dessutom 
finns det undersökningar som pekar 
på att motsvarande omkring 300 000 
heltider utförs som obetalt arbete i 
den här sektorn. [ ... } Europakom-
missionen räknar med att sju miljo-
ner människor i Europa arbetar 
inom "den tredje sektorn' Här ryms 
föreningar och kooperativ som ofta 
arbetar med olika sociala frågor, mil-
jö, kultur eller idrott - en möjlig 
tillväxtmotor som EU hoppas myck- 
etpå. 	 (DN 17/101998) 

Guidkanter i tillvaron av olika slag kun- 

de antagligen behövas för att människor Ett yrke som troligen har framtiden för 
skulle orka med sitt högstressarbete med sig är IT-pedagogens: 
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Hur sårbart vårt datorberoende samhäl-
le är visade sig under den gångna hös-
ten, när Smittskyddsinstitutet och Karo-

linska institutet bombarderades med 
e-post av djurrättsaktivister (belagt 
redan 1995). Men fenomentet e-post-
bombning, som i värsta fall innebär att 
hanteringen av e-post helt slutar att fun-
gera för den drabbade, tycktes inte vara 
någon nyhet för Telia: 

Mera fredliga aktivister gick i trädkra-
marnas (se nyordslistan i Språkvård 
2/1987) fotspår. 1997 års brokramare, 
rälskramare och sjukh uskramare, som 
ömmade för rivningshotade eller ned-
läggningshotade objekt i sin omgivning, 

följdes 1998 av byakramare och Kohlkra- 

1 februari nästa år är den första kul-
len IT-pedagoger klar med sin 
utbildning. WM-data sköter utbild-
ningen på uppdrag av organisatio-
nen SwIT, skriver Arbete & IT. 
Utbildningen varar i 26 veckor och 
sedan är det meningen att IT-peda-
gogerna ska bli anställda på företag 
för att hjälpa personalen att hantera 
sina datorer, både via utbildning och 
personlig hjälp. 

(Metro, Nytt Jobb-bilagan 
19/11 1998) 

Enligt Telias säkerhetschef .1 är e-
postbombning ett växande problem 
för svenska företag. - Ett par gånger i 
veckan har vi en kund som drabbas. 
Oftast är det kompisar som okyn-
nesskickar mängder av brev till 
varandra. Aven Telia har råkat ut för 
brevkampanjer då 10 000 brev stör-
tat in, senast för ett år sedan. 

(DN 12/10 1998)  

mare (anhängare till den nyligen av-

gångne tyske förbundspresidenten), och 
nu senast, 1999, av kärnkraftskramcire 
och skattekramare- 

Ett av målen med skatteöverläggning-
arna måste därför vara en plan för att 
sänka skattetrycket kraftigt på sikt. 
Det är därför oroande att Erik 
Åsbrink inte alls berör problemen 
med den sårbarhet som skattetrycket 
skapar i sin artikel. För det är ju 
många inom hans eget parti som inte 
alls vill sänka skattetrycket, utan sna-
rare vill höja det. [ ... ] Och lyckas inte 
Erik Åsbrink få dessa skattekramare 
att förstå riskerna med det höga skat-
tetrycket, så lär den svenska ekono-
min snart vara på väg emot en ny kris. 

(Norrtelje Tidning 28/1 1999) 

Trots alla problem ute och hemma tycks, 
åtminstone av tidningarna att döma, 
många ha varit helt upptagna av att odla 
en egen livsstil. Som en konsekvens av 
detta har också bruket av ordet livsstil 
tilltagit under hela 1990-talet. Till den 
tidigare raden av sammansättningar 
med detta ord, t.ex. livsstilsbil (äldsta 
belägg 1994), livsstilsprogram (om tv-
program, 1993), livsstilsmagasin (om 
tidning, 1993) och livsstilsreklam (1993), 
sällade sig 1998 också ordet livsstilspiller 

Impotensmedlet Viagra tillhör en ny 
trend inom läkemedelsbranschen 
som en del kallar livsstilspiller eller 
komfortmediciner - mediciner som 
inte bara används till att bota sjuk-
domar utan också av friska männi-
skor som vill höja sin livskvalitet. 

(SvD 23/10 1998) 
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Varifrån impulserna hämtats till alla 
livsstilstrender (1998) står inte alltid helt 

klart, men i fråga om livsstilssporter 
(1996) råder inget tvivel. Till sporter av 
det slaget räknas enligt Expressen den 

15/2 1997 bl.a. bungyjumping, snow-
mountainbike, beachvolleyboll, snow-
board och waveskiing, alla med tydligt 
ursprung i (amerikansk) engelska. 

Angloamerikansk påverkan på 
svenskan gör sig inte bara påmind i 
direkta lån. Ibland visar den sig i en 
översättning ord för ord som kan te sig 
märklig för ett ovant öga eller öra. Det 

engelska outstanding 'enastående 'fram-
stående som sedan länge också före-
kommit som direktlån i svenskan, sär-
skilt i sportspråk, dyker t.ex. upp i ett 
sportreferat våren 1998 i översättningen 

utstående: 

Limpar skulle ha utmanat mer. Med 
sin fart och tvåvägsteknik var han på 
förhand som så många gånger förr 
banans utstående begåvning. Nu 
hamnade han ofta på mellanhand i 
sin iver att lyckas. 	(SvD 20/5 1998) 

Under året som gått har det också fun-
nits rikliga tillfällen att se och höra ordet 

bekväm användas i vissa uttryck i bety-
delsen 'väl till mods', 'avspänd 'ledig'. 
Uppenbarligen är det en motsvarande 

användning av ordet comfortable i eng-
elskan som ligger bakom det nya bruket 
i svenskan, som kan spåras tillbaka 

åtminstone till 1995: 

Det enda negativa med tröjorna var 
att en del av spelarna inte kände sig 
riktigt bekväma i tighta kläder. 

(DN 9/7 1998) 

Med på podiet fanns Britta Lejon 
[ ... ] Kjell Larsson [ ... [ och Ingegerd 
Wärnersson. De såg inte alldeles 
bekväma ut i sina nya roller som 
statsråd. 	 (SvD 7/10 1998) 

1 samma betydelse har också komforta-
bel kommit till användning: 

Vad tänker han [dvs. sångaren Chris-
ter Sjögren] när han sjunger? - Då är 
jag bara uppfylld med något jag 
verkligen tycker om. jag känner mig 
befriad, komfortabel. 

(DN 8/12 1996) 

Och den som kommit för att höra de 
nästan 30 år gamla tidlösa låtarna 
[ ... ] får valuta för biljetten. Fogerty 
känner sig äntligen komfortabel att 
spela dem. 	(DN 11/9 1998) 

Det var ett villkor från vår sida att det 
skulle bli ett rent kontantbud. jag 
tror inte att de mindre aktieägarna 
hade varit komfortabla med att få ett 
ägande i ett ganska okänt ameri- 
kanskt bolag. 	(SvD 8/1 1999) 

Under de sista åren har vi också mötts av 
en hel del nya ord med ändelsen -ism, 
varav några uppenbarligen är översätt-
ningar av motsvarande bildningar i eng-
elskan, t.ex. ålderism: 

Könsbaserade generaliseringar går 
under rubriken sexism. Dito om folk-
slag kallas rasism. Fenomenet fick 
namn och blev en del av språket. Då 
kunde de identifieras och motarbe-
tas på allvar. 1 engelskan finns ter-
men "ageism". Ordet dyker upp när 
folk i samma åldersgrupp klumpas 
ihop och dras över en kam. När äldre 
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damer exempelvis får mindre social-
bidrag eftersom de äter mindre än 
unga män skulle vi behöva ett lik-
nande ord i Sverige. Kanske skulle 
vaksamhet för "ålderism" även sätta 
stopp för vanan att ge alla under tret-
tio den homogena och något omyn-
digförklarande titeln "ungdom' 

(DN 29/9 1996) 

Engelskans partyism kan inte heller ute-

slutas som mönster för svenskans part-
ism, liksom engelskans favo[u]ritism för 

svenskans favoritism (det senare belagt 

redan 1995): 

Han vill att moderaterna går ifrån 
"partismen" det vill säga att det egna 
partiet alltid har rätt och de andra 
fel. 	 (SvD 11/12 1998) 

Styrsystem måste ändras, favoritism 
vid tillsättandet av vissa högre tjäns-
ter skrotas, bedrägerier på hög nivå 
bestraffas. 	(SvD 12/12 1998) 

Om andra svenska nybildningar som 
budskapism (1996 i en recension av 
roman med tydligt politiskt budskap), 

hycklerism (1998) och IT-ism (1998 om 
föreställningen att IT är det enda salig-
görande) har uppstått spontant eller 
genom påverkan från något annat språk 
är däremot mera ovisst. Ordbildnings-
mönstret tycks i alla händelser vara på 

modet. 
Genom påverkan av så gott som lika-

lydande ord i engelskan kan redan eta-
blerade svenska ord användas på nytt 
sätt eller i ny betydelse. Sedan början av 
1990-talet har exempelvis substantivet 
senior börjat användas som adjektiv, 
under 1998 noterat i uttryck av typen  

den seniore forskaren, två sen iora bank-
män. På liknande sätt har junior före-
kommit som adjektiv i sammanhang 

som de juniora tjänsterna inom EU 
(1995) och nu senast i ytterligare en ny 
position: 

Över detta beslut ondgör sig NN 
(6/12). Efterträdaren skulle enligt 
hans mening ha blivit alltför "juni-
or7. Styrelsen borde i stället ha utsett 
någon av de äldre forskare med läng-
re publikationslistor, som han tror 
sig veta fanns bland dem som hade 
anmält intresse. 	(SvD 17/72 1998) 

Det nya bruket av senior och junior i 
svenskan har med all säkerhet sitt 
ursprung i motsvarande användning av 
engelskans senior och junior. 

Under 1990-talet har vi också kunnat 
iaktta hur ordet ikon genom påverkan 
från engelskans icon mer och mer börjat 
användas i betydelsen 'symbol'. Betydel-
seutvecldingen påbörjades i svenskan tro-
ligen redan på 1970-talet i och med att 
de grafiska symbolerna på en bildskärm 
kallades ikoner. Nu används ikon allt 

oftare i sammanhang där det handlar 
om mänskliga symboler: 

Som olympisk ikon är Lewis natur- 
ligtvis ett kap för Stockholms OS- 
kampanj. 	 (DN 6/7 1997) 

Och i en del sammanhang ser ikon när-
mast ut att kunna betyda 'portalgestalt', 
'fixstjärna 'kuitfigur'. Så här skrev t.ex. 
Ernst Brunner om Selma Lagerlöf i 

Dagens Nyheter den 3/10 1998: 

Selma Lagerlöf var mån om sitt efter-
mäle. 1 sitt radiotal från 80-årsdagen, 
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Ännu ett väletablerat ord som i svens-

kan fått ett nytt användningsområde är 
slutligen portal, bekant för de flesta Inter-
netanvändare: 

på väg ner i "dödsskuggans dal, in i 
glömskan och tystnaden" hoppas 
hon att det verk som hon "efter fattig 
förmåga sökt utföra är någonting att 
ha och kanske skall leva kvar i någon 
mån" när hon själv är försvunnen. 
Radiotalet var inte bara tomma ord 
från en åldrande konstnär, som långt 
innan hon fick sitt porträtt på en 
penningsedel redan blivit en ikon för 
det svenska folket. 

En portal är en sida som webbanvän-
dare först går till för att kolla nyheter, 
se vad som är på gång, använda sök-
maskinen och i största allmänhet 

utsätta sig för (reklam)impulser att 
klicka vidare. Det vanliga är att sidan 
är förvald som startsida (eller hemsi-
da) i det webbläsarprogram som den 
blivande Internetinnehavaren får när 
han eller hon abonnerar på Internet. 
Det medför att avsändaren automa-
tiskt hamnar där varje gång som 
webbläsaren aktiveras. 1 Sverige är 
det Telias Passagen och Postens Tor-
get som är de största portalerna. 

(DN 20/5 1998) 

Med detta lämnar vi år 1998, tackar alla 
som bidragit till denna årsberättelse 
(Språkvårds läsare, PressText, Medie-
arkivet, Språkdata och Svenska Akade-
miens ordboksredaktion) och hoppas 
på en god fortsättning på nyordsåret 
1999. 

Följande nya ord och uttryck behandlas i artikeln: 

bekväm, brokramare, budskapism, byakramare, djurrättsaktivist, dokumentärsåpa, docusoap, 
e-postbombning, expressmat, favoritism, Jjjärka, jjärka bort, hycklerism, idékompass, idépolitisk 
kompass, ikon, IT-ism, IT-pedagog, junior, klappskida, klappskridsko, Kohikramare, 
kornfortabel, kärnkraftskramare, livsstilsbil, livsstilsmagasin, livsstilspiller, livsstilsprogram, 

livsstilsreklarn, livsstilssport, livsstilstrend, matmekano, maxtaxa, ou tstanding, portal, påsvin, 
rekreationsdrog, rälskramare, senior, sjukhuskramare, skattekramare, spin doctor, stavgång, 
tennispolitik, tredje sektorn, utstående, vaispion, vårdkoordzna tor, ålderism 
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LARS-GUNNAR ANDERSSON 

En stor stark 
- om den svenska språkgemenskapen 
Det talas mycket om stora språk och små språk och om svenskans 
framtidsutsikter. Efter att ha givit en översikt över olika förhållan-
den som råder för världens 6 528 skilda språk, kommer författaren 
fram till att svenska språket har en jämförelsevis stark position. 
Lars-Gunnar Andersson är professor i svenska språket vid Göteborgs 
universitet. 

Svensken har en lite märklig syn på sitt 
eget språk. Vi hör till dem som blir för-
vånade över att utlänningar lär sig vårt 
språk. När vi får höra att tusentals män-
niskor varje år studerar svenska utom-
lands, har vi svårt att tro det. Vi undrar 
varför, och vi tycker kanske lite synd om 
dem. Det är knappast troligt att eng-
elsmän och fransmän reagerar på lik-
nande sätt. 

Den här inställningen var inte minst 
märkbar i samband med diskussionerna 
runt folkomröstningen och Sveriges 
inträde i EU. 

Två påståenden har ofta legat under 
diskussionerna om språksituationen i EU 
och Sveriges roll i det sammanhanget. 
Det ena är att svenskan är ett litet språk, 
och det andra är att Europa är en världs-
del med ovanligt många språk. Dessa 
påståenden om svenskans litenhet och 
Europas språksplittring tycks på något 
sätt så självklara att de inte behöver ifrå-
gasättas. Eventuellt lägger man också till 
något om att svenskan inte bara är ett 
litet språk utan också ett svagt språk. 
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Jag tänker i den här uppsatsen hävda 
att dessa påståenden eller trosföreställ-
ningar är fel. Jag påstår alltså att svens-
kan är ett stort språk, att svenskan är ett 
starkt språk och att Europa är en världs-
del med ovanligt få språk. Kort sagt: den 
svenska språkgemenskapen är stor och 
stark. 

Stort i världen 
Svenskan är mindre än kinesiskan med 
en miljard modersmålstalare, eller eng-
elskan med 350 miljoner, eller spanskan 
med 300 miljoner, eller hindi med 200 
miljoner modersmålstalare. Så här kan 
vi fortsätta; det finns många språk som 
är större än svenskan. 

Å andra sidan är svenskan betydligt 
större än samiskan med 50000 talare, 
eller färöiskan med 45 000, eller seyeyi i 
norra Botswana med 10000 moders-
målstalare. 

Om svenskan är ett stort eller litet 
språk beror förstås på vad man jämför 
med. Rimligtvis borde den bästa jämfö-
relsebakgrunden för frågan vara alla 



världens språk. Om vi går den här 
vägen, kommer vi direkt in på frågan 
om hur många språk det finns i världen, 
och hur stora de är. 

1 boken Ethnologue. Languages of the 
World (tolfte upplagan från 1992) från 
den kristna missionsorganisationen 
Summer Institute of Linguistics räknas 
6528 olika språk upp. Denna bok pre-
senterar den mest omfattande kartlägg-
ningen av världens språk som finns att 
uppbringa idag. En del andra hand-
böcker har uppgivit att antalet språk i 
världen är fyra eller fern tusen. Den här 
osäkerheten i hur många språk det finns 
kan synas märklig för den oinvigde. San-
ningen är förstås den att det bara är en 
liten minoritet av världens språk som 
likt svenskan har ordböcker, grammati-
kor, läroböcker, språknämnd och offici-
ell status som en nations språk. jag talar 
här om svenskan som officiellt språk i 
Sverige även om det inte finns ett riks-
dagsbeslut om språkets officiella status. 
Parentetiskt kan nämnas att den tidiga-
re, elfte, upplagan från 1988 av nyss 
nämnda bok angav 6 170 olika språk. 
Ökningen med 350 språk betyder natur-
ligtvis inte att det fötts så många nya 
språk i världen, utan snarare att man 
bestämt sig för att identifiera så många 
nya språk. 

Låt oss nu anta att det faktiskt finns 
6528 språk i världen. Vi kan då fråga oss 
var svenskan faller in i storleksordning 
bland dessa språk. jag har inte gått ige-
nom uppgifter om antalet talare för 
samtliga språk, uppgifter som dessutom 
i de flesta fall är ganska så osäkra och 
ibland omöjliga att få tag i. 1 stället har 
jag gått igenom den uppställning av cir- 

ka 1 000 språk som finns i David Crys-
tals stora bok The Cambridge Encyclope-
dia of Language från 1987. Om vi antar, 
vilket jag tror är rimligt, att författaren 
knappast missar att ta med något språk 
med mer än en miljon talare och att 
hans uppgifter om språk med över 
100 000 också är rätt så tillförlitliga, så 
får vi en statistik av ungefärligen följan-
de utseende. Vi skulle alltså kunna miss-
tänka att i stort sett alla språk som finns 
i den stora uppställningen men saknas i 
Cambridge-encyklopedin hör till dem 
med mindre än 100 000 modersrnålsta-
lare. Varje siffra skall tas med viss reser-
vation. De kan slå fel med tio procent 
uppåt eller neråt. 

Antal språk med 
över 100 miljoner talare 	10 
10-100 miljoner talare 	43 
5-10 miljoner talare 	 26 
1-5 miljoner talare 	 101 
100 000-1 miljon talare 	257 
mindre än 100 000 talare 	6091 

Svenskan hör utan någon som helst 
tvekan till den procent av världens språk 
som verkligen är stora. Svenskan hör till 
de 60 eller 70 största språken i världen, 
och 98 eller 99 procent av världens språk 
är mindre om vi räknar antalet talare. 
Den enda rimliga slutsatsen här måste 
vara att svenskan är ett stort språk. 

Litet i EU 
En annan fråga är om svenskan är ett 
stort språk i EU. Här är vår position 
mindre imponerande. 1 EU går svenskan 
in som det nionde officiella språket i 
storleksordning, och efter oss har vi bara 
de andra nordiska språken danska och 
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finska. Närmast före oss ligger portugi-
siska och grekiska med vardera drygt 10 
miljoner talare. Enligt detta sätt att se 
skulle alltså vårt språk vara stort i värl-
den men litet i EU: 

Språk miljoner inom EU 
1.Tyska 81 

Engelska 62 
Franska 61 
Italienska 57 
Spanska 39 
Nederländska 21 
Portugisiska 10,5 
Grekiska 10,4 
Svenska 9 
Danska 5 
Finska 5 

Tyskan är det största språket inom EU, 
en position som förstärktes genom 
Österrikes medlemskap. Men det är ock-
så värt att notera att flera av dessa EU-
språk har stora skaror modersmålstalare 
utanför EU. Det gäller i första hand eng-
elska, franska, spanska och portugisiska. 

De nordiska språken är de små offi-
ciella språken inom EU. Däremot är det 
ju inte givet att svenskan är ett litet språk 
i Europa. Det finns flera officiella språk 
som är betydligt mindre. Isländska med 
en kvarts miljon talare är ett gott exem-
pel på ett litet officiellt språk. Dessutom 
finns det förstås ett flertal europeiska 
minoritetsspråk som saknar officiell sta-
tus. 1 Sverige har vi exempelvis de olika 
samiska språken (eller dialekterna), som 
omfattar ett antal tusen talare; nordsa-
miskan, det största av dem, har kanske 
20000 modersmålstalare. 

Uppgifter om antalet modersmåls-
talare för olika minoritetsspråk är gene- 

rellt mycket osäkra, eftersom det i 
många fall handlar om varierande grad 
av språkbehärskning och det är svårt att 
veta var gränsen går för att man skall 
säga att en person behärskar ett visst 
språk. Det är naturligtvis inte bara för 
samiskans del som det är svårt med kla-
ra uppgifter om antalet talare. Proble-
met gäller minoritetsspråk i allmänhet, 
och ännu värre är det förstås i länder där 
befolkningsstatistiken är betydligt säm-
re än den svenska, och det är långt ifrån 
alltid som sådan statistik redovisar 
etnisk och/eller språklig grupptillhörig-
het. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att 
svenskan är ett av de mindre officiella 
språken inom EU, vilket inte hindrar att 
svenskan är ett stort språk om vi ser till 
Europa och världen i stort. 

Språkfattigt Europa 
Låt oss så angripa frågan om Europa är 
en språkligt homogen eller heterogen 
kontinent. Att påstå att Europa skulle 
vara en språkligt homogen kontinent är 
säkert ett påstående som slår de allra 
flesta som konstigt. Men låt oss återvän-
da till uppgifterna i boken Languages of 
the World. Enligt denna fördelar sig de 
6528 språken i världen på följande sätt 
över de olika världsdelarna. 

Språk 
Afrika 1995 30% 
Amerika 949 15% 
Asien 2034 31% 
Europa 209 3% 
Söderhavet 1 341 21 % 

Vad vi direkt ser av denna statistik är att 
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det finns ett område i världen som är 
ovanligt fattigt på språk och det är Euro-
pa. Detta trots att antalet språk enligt 
denna beräkning är 209 stycken i Euro-
pa. Det är inte många av oss (i själva 
verket ingen) som kan räkna upp så 
många europeiska språk. En förklaring 
till det överraskande stora antalet är att 
en del språknamn som sam iska beteck-
nar flera olika språk, att dövas tecken-
språk (i ett flertal nationella varianter) 
räknas in och att äldre etablerade 
invandrargruppers språk ibland tas med. 

En viktig del i förklaringen till det 
mycket större antalet språk i t.ex. Afrika, 
Asien och Söderhavet är att språken där 
beräknas på ett delvis annorlunda sätt. 
De europeiska språken och kulturspråk i 
allmänhet är som regel dels knutna till 
en statsbildning, dels kodifierade i ord-
böcker och grammatikor. Dessa kodifi-
eringar eller språkbeskrivningar är typ-
iskt övergripande i den meningen att de 
innefattar ett stort mått språklig varia-
tion; pitemål och älvdalsmål betraktas 
inte som egna språk utan räknas som 
dialektala variationer inom det svenska 
språksystemet. En grundläggande för-
klaring till att dessa språkbeskrivningar 
finns är förstås att de ofta utgör en del av 
en nationsbildning. De äldsta statsbild-
ningarna hittar vi i Europa och Mellan-
östern, och det är också där som vi fin-
ner det minsta antalet språk. 

1 ett universellt perspektiv är alltså 
Europa språldigt homogent. Det är som 
vi sett en världsdel med ovanligt få 
språk. Bilden blir förstås delvis en annan 
om vi räknar in alla de invandrarspråk 
som vi har i Västeuropa i dag, men det 
låter vi vara en annan historia. 

Två sorters språk 
Det finns olika sätt att identifiera språk. 
Ett utgår från de språkliga skillnaderna 
mellan olika gruppers sätt att tala och ett 
annat från språkbruket inom vissa soci-
ala och politiska enheter. 1 västerländska 
sammanhang säger vi ofta att språk defi-
nieras historiskt och politiskt - till skill-
nad från dialekter som definieras och 
identifieras språkligt. Man har sagt att 
språk är dialekter med flotta och armé. 
Den här något kryptiska tesen kan illu-
streras på många sätt och utifrån många 
språkområden. Det mest uppenbara 
exemplet just nu är före detta Jugoslavi-
en, där det stora språket länge har kallats 
serbokroatiska. Framtidens handböcker 
kommer troligen att tala om tre språk: 
serbiska, kro atiska och bosniska. 

En annan illustration ges av situatio-
nen i Botswana i södra Afrika. 1 dagens 
Botswana, självständigt sedan 1966, 
finns det en krigsmakt (armé finns, men 
flotta behövs inte i Kalahariöknen). Man 
skulle alltså på så vis kunna säga att 
setswana är en dialekt som just skaffat sig 
en krigsmakt (och ett utbildningsdepar-
tement och en byråkrati och en lagstift-
ning och så vidare). Men samtidigt kan 
man säga att det tills alldeles nyligen 
fanns en parallell politisk organisation 
med många olika mindre stater, där lite 
grovt varje stam hade sin krigsmakt och 
sina politiska institutioner. En del av des-
sa stammar var i förbund med varandra, 
andra var mer löst organiserade - och en 
del var långt mer imperialistiska än 
andra. 1 dag finns det i Botswana ett två-
kammarsystem. Dels ett vanligt parla-
ment som väljs genom demokratiska 
direktval, dels en förstakammare - 
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"House of chiefs" - där stamhövdingar-
na sitter. House of chiefs representerar 
här den gamla politiska ordningen. Räk-
nar man efter den gamla politiska ord-
ningen så kan man mycket väl kalla olika 
dialekter av setswana för olika språk, i 
den nya ordningen har de olika stam-
marnas språkbruk blivit dialekter. 

Problemet med hur språk skall iden-
tifieras och avgränsas kan också illustre-
ras med en distinktion lånad från den 
tyske forskaren Heinz Kloss. Han har 
lanserat en distinktion mellan Aus-
bausprachen 'konstruktionsspråk' och 
Abstandsprachen 'avståndsspråk'. Kon-
struktionsspråken är sådana som defini-
erats genom ordböcker och språkbe-
skrivningar, som har en ortografi, en 
litteratur och en språkundervisning. Av-
ståndsspråk är sådana språk som man 
identifierar på grund av skillnader i 
språksystemet, i ordförrådet och/eller i 
grammatiken. 

Om vi ser på Skandinavien, är det 
uppenbart att svenska, danska och nors-
ka är konstruktionsspråk - egentligen 
skall vi väl säga att Norge har två olika 
konstruktionsspråk: norska och norska, 
dvs. bokmål och nynorsk. Vi har i Skan-
dinavien ett språkkontinuurn där språk-
formerna förändras lite från ett område 
till ett annat. Det är inte alltid, eller var 
inte alltid, så självklart var gränsen mel-
lan Sverige och Norge är belägen om 
man bara lyssnar till hur människor 
talar. Over det här stora skandinaviska 
området med massor av språklig varia-
tion har vi lagt de tre (eller fyra) språken 
danska, norska och svenska. 1 och med 
att vi har olika ortografier, ordböcker, 
grammatikböcker och olika standardi- 

seringar, så är det självklart att dessa tre 
språk verkligen är tre olika språk - tre 
olika konstruktionsspråk. 

Om vi däremot funderade över de 
skandinaviska språken i termer av 
språkligt avstånd, så kanske slutsatsen 
skulle bli att svenska, danska och norska 
är tre dialekter av ett språk - skandina-
viska. Ett enkelt sätt att mäta det språkli-
ga avståndet är att lägga två språks ord-
listor bredvid varandra. Ofta använder 
man färdiga listor på 100 eller 200 ord 
ur det centrala ordförrådet, exempelvis 
räkneorden upp till fem, ord för sol, 
måne, hand, fot, ljust och mörkt. Tanken 
är att man skall få ett statistiskt mått på 
den lexikala överensstämmelsen mellan 
två språk. 

När vii nordiska sammanhang talar 
om samiska språk - nordsamiska, lule-
samiska, sydsarniska osv. - är det uppen-
bart att vi i första hand talar om Ab-
standsprachen. Det är de lingvistiska 
skillnaderna mellan de olika språkfor-
merna som gör att vi urskiljer olika 
språk snarare än olika dialekter. 

Om vi tänker bort vår språkliga 
historia och alla åtgärder som gjorts i 
standardiseringssyfte under de senaste 
500 åren, skulle vi mycket väl kunna 
urskilja flera språk inom det svenska 
språkområdet. Älvdals mål, pite mål, 
tjörndialekt och gotländska skulle kun-
na sägas vara fyra olika språk om vi bara 
såg till de språkliga skillnaderna. 

Att det är så få språk i Europa och så 
många språk i Afrika förklaras till stor 
del av att vi i Europa har ett antal stora 
Ausbausprachen som lagt under sig en 
hel serie dialekter som under andra 
historiska villkor hade kunnat bli egna 
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språk. 1 Afrika finns det, med undantag 
för högst ett hundratal Ausbausprachen, 
enbart Abstandsprachen, dvs. språkfor-
mer som delvis skiljer sig åt lexikaliskt 
och grammatiskt tillräckligt mycket för 
att någon skall anse att det handlar om 
olika språk. 

Vi räknar alltså på olika sätt i Europa 
och i Afrika och skillnaderna i beräk-
ningen av antal språk beror just på att vi 
i Europa har ett antal gamla kulturspråk, 
ett antal gamla Ausbausprachen. 

Svensk styrka 
Ett sätt att mäta ett språks styrka är för-
stås att räkna antalet talare, såväl moders-
målstalare som andraspråkstalare. Ett 
annat sätt att tala om ett språks styrka är 
att resonera om vad man kan ha det till: 
om det har skriftspråk, om det trycks 
tidningar och litteratur på språket, om 
det finns skolutbildning på språket, om 
man kan få universitetsutbildning på 
språket och så vidare. 

Vad det gäller antalet talare har vi 
redan slagit fast att svenskan är ett starkt 
språk. Det är bara en procent av värl-
dens språk som är större. 

Låt oss närmast betrakta svenskans 
utbildningsmässiga styrka. Svenskan 
hör till den lilla grupp språk som kan ge 
sina talare en skolutbildning från för-
skola till doktorsexamen (och detta dess-
utom i två länder - Sverige och Fin-
land). Majoriteten av världens språk 
används över huvud taget inte i skolun-
dervisning. Därutöver finns det en stor 
grupp språk som används enbart under 
de första skolåren (t.ex. de tre första 
åren) för att sedan ersättas av det offici-
ella språket, vilket inte sällan också är  

det gamla kolonialspråket. Detta är situ-
ationen i många länder i Afrika. Utbild-
ningsmässigt är alltså svenskan ett 
mycket starkt språk. Det är med all 
säkerhet bra mycket mindre än en pro-
cent av världens språk som det bedrivs 
universitetsutbildning på. 

Som en tredje aspekt på ett språks 
styrka kan vi ta fram tillgången på 
litteratur. Vi kan ställa frågor som: Finns 
det dagstidningar på språket? Finns det 
veckotidningar, romaner, noveller, dra-
mer, kokböcker, serietidningar och fack-
litteratur? Finns det radio- och tv-sänd-
ningar på språket? För svenskans del är 
svaret ja på alla dessa frågor. 

Än i dag är det faktiskt så att majori-
teten av världens språk saknar skrift-
språk och därmed har de inte heller 
någon litteratur. Och bland de språk 
som har skriftspråk och litteratur, så är 
det verkligen inte vanligt med en så stor 
och rik litteratur som svenskan kan visa 
upp. Svenskans samlade skriftspråkliga 
produktion växer förmodligen med 
någon eller några hyllmeter varje dag. Vi 
har svårt att tänka oss språk där den 
samlade skriftspråkliga produktionen 
ryms på en eller ett par hyllmeter. Ser vi 
ut över världen, är det säkert så att de 
flesta språk inte har någon skriftspråklig 
produktion alls, och väldigt många 
språk skulle kunna ha ett nationalbiblio-
tek, alltså allt som skrivits på språket i 
fråga, som skulle rymmas i en person-
bil. 

Vi kan exemplifiera den här litterära 
aspekten på ett språks styrka med ytter-
ligare uppgifter från den tidigare nämn-
da boken från Summer Institute of 
Linguistics. För en kristen missions- 
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organisation är förstås uppgifter om 
världens språk och om antalet talare ett 
led i missionens språkliga kartläggning 
och översättningsarbete. Följande upp-
ställning anger om och i vilken omfatt-
ning Bibeln finns översatt till olika 
språk. 

Bibeln är översatt till 276 språk (4 %) 

Nya testamentet är översatt till 
676 språk (10%) 

Översättningsarbete pågår i 
1 l99 språk (19%) 

Bibelöversättning saknas helt i 
4377 språk (67 %) 

Den sekulariserade svensken rycker 
kanske på axlarna åt det här. Men tänker 
man ett tag till, så säger dessa siffror 
något annat också. Om inte någon del av 
Bibeln finns översatt, vad finns då skri-
vet på språket i fråga? Svaret är nog att 
det inte finns en rad. Utifrån de här siff-
rorna kan vi med stor säkerhet säga att 
de 4377 språk som återfinns under kate-
goriseringen "Bibelöversättning saknas 
helt" är språk som enbart lever i talad 
form, de har alltså inget skriftspråk över 
huvud taget. Detta skulle enligt denna 
uppställning gälla två tredjedelar av 
världens språk. Förmodligen är detta 
lågt räknat. Min misstanke är att majori-
teten av de språk där "arbete pågår" ock- 

så saknar skriftspråk. 1 en del fall kanske 
språket har skriftspråk men detta 
används eventuellt bara av de personer 
som konstruerat skriftspråket och arbe-
tar med bibelöversättningen. 

Vi kan tämligen säkert säga att vår 
placering på världsbästalistan vad det 
gäller språklig styrka mätt i utbildnings-
möjligheter och tillgång på litteratur är 
betydligt bättre än den plats bland de 
60-70 största språken som vi fick när vi 
bara såg till antalet modersmålstalare. 

Slutsatsen måste bli att svenskan är 
ett starkt språk; det spelar ingen roll ur 
vilken aspekt vi väljer att betrakta vårt 
språk. Vi kan se till antalet moders-
målstalare, vi kan se till utbildningsmöj-
ligheterna och vi kan se till den skrift-
språkliga produktionen, både den 
skönlitterära och den fackinriktade. 

Det finns alltså ingen anledning att 
gå runt med språkliga mindervärdig-
hetskänslor. Vi behöver inte befara 
svenskans snara död genom vårt EU-
inträde och vi behöver inte be om ursäkt 
för vår språkliga existens. Vi utgör fak-
tiskt en stor och stark språkgemenskap. 

Artikeln är en något reviderad version av en 
föreläsning som författaren höll under 
humanistdagarna vid Göteborgs universitet 
1995, senare publicerad i volymen "Hård-
rock, hundar och humanister' 
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å svenska 
Med den nya symbolen visar vi tummen upp 

för sådant som vi tycker är bra och tummen 

ner för sådant som vi tycker är dåligt. Vi in-

leder med tummen upp. 

Vinden har vänt. Den amerikanska 
hipphoppkulturen har funnits i Sverige i 
åtminstone femton år. Den innebär ju 
att man i en pratsjungande sångstil som 
på engelska kallas rapping talar fram 
egna rytmiska ofta rimmade texter till 
musik. Nu har rapparna eller hipphop-
parna i Sverige alltmer börjat använda 
svenska språket. Först ut var väl Latin 
Kings från Botkyrka: Kulen tyckte han 
var cool, för han hade en pistol. Men allt 
fler kommer. Vad kan det bero på? Agent 
Röd (många rappare har konstiga 
namn) i gruppen Frotté sa så här i en 
intervju i Svenska Dagbladet i höstas: 

"Svenska är det naturliga språket för 
oss. Jag är inte så bra på engelska, det 
finns en massa engelska ord som jag inte 
vet vad de betyder. Det är mycket roliga-
re att lyssna på svensk rap. Man hör 
direkt vad det handlar om." 

En annan rappare, Oskar Franzén, sa 
i samma sammanhang: 

"Jag ville göra min egen grej helt 
enkelt och började köra på svenska. Rap 
på engelska funkar att lyssna på hemma, 
men när man kör live får man aldrig 
samma direktkontakt som när man kör 
på svenska." 

En tredje åsikt fördes fram av Petter, 
som anses som en av de större på områ-
det: 

"Det var kul att rappa på engelska 
också, men till slut kände jag att jag inte  

kunde utvecklas mer. Det var tråkigt att 
inte ha sitt eget språk och framför allt 
tyckte jag inte att jag var tillräckligt bra 
på engelska. Jag fick jobba hårt med att 
få svenskan att flyta, men nu när den gör 
det känns det skitkul, det kommer mer 
från hjärtat." 

Liknande tongångar framfördes av 
Blues (Raymond Peroti) i en intervju i 
Sveriges Radios Pi i februari i år. Han 
menar att svenskan känns mycket när-
mare. Dessutom kan svenskarna vanli-
gen bara fin engelska, inte amerikansk 
gatuslang. På en fråga om han nu kan 
använda sitt vardagsspråk i rappandet 
svarade Blues att det också kommer in 
andra uttryck när man skriver. Till var-
dags skulle han knappast använda 
uttryck som "Sanna mina ord!", men 
sånt går bra i hipphopp. 

Heja rapparna! 
Margareta Westman 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av all- 	Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Aka- 

mänt intresse till Språknämnden eller till tid- 	demiens ordlista, tolfte upplagan, om inget 

skriften. Förkortningar: SAOB = Svenska 	annat anges. 

Kidnappa och 
acceptera 
En person som jag känner 
envisas med att uttala ord-
en kidnappa och acceptera 
på ett sätt som jag aldrig 
hört från någon annan. 
Början på ordet kidnappa 
uttalar hon ungefär som 
början på ordet kyrka, och 
acceptera uttalar hon med 
ett s-ljud istället för [ks]. 
Är det något dialektalt 
(västgötska), eller är det 
något hon kommit på 
själv? 

Svar: 
Ordet acceptera bör i 
standardspråket 	uttalas 
[aksepte:ra]. Ett uttal med 
enbart [s] förekommer, 
men det måste nog be-
traktas som icke standard-
svenskt. Däremot vill jag 
inte sätta beteckningen 
dialektalt på detta uttal, 
eftersom det förekommer 
i alla dialekter. 

Ordet kidnappa är ju av 
engelsk härkomst, och det 
uttalas därför av de flesta 
med [kj och kort [ij som i 
kille. Nu är det emellertid  

så att bokstaven k i den 
stora massan av ord (i vil-
ken de gamla arvorden 
ingår) uttalas som ett s.k. 
tje-ljud framför vokalen 
[i] (t.ex. i kika, (rådjurs) 
kid, kind) och vissa andra 
vokaler. Denna uttalsregel 
uppfattas av de flesta som 
den normalsvenska, och 
den kan bidra till att även 
inlånade ord som i det 
långivande språket har 
[k]-uttal anpassas till det 
mer svenska uttalet med 
tje-ljud. Samma öde har 
f.ö. drabbat ordet kex (av 
eng. cakes), som vissa utta-
lar med tje-ljud. Denna 
försvenskning har gått oli-
ka långt för olika ord, och 
språkbrukarna är i varie-
rande grad benägna att ta 
steget till försvenskning. 
Ett relativt nytt lånord 
som i ökande omfattning 
uttalas med tje-ljud är 
kiwi (frukt). Uttalet med 
tje-ljud av kidnappa och 
kiwi är alltså systemenligt, 
och det vore därför fel att 
hävda att det skulle vara 
sämre eller felaktigt. 

Claes Garlén 

Läkemedel eller 
medicin? 
När ska man använda 
läkemedel och när är medi-
cin bättre? Vari ligger skill-
naden mellan uttrycken? 
Se den stora vankelmodig-
heten i medsända artikel. 

Svar: 
Den medsända artikeln är 
hämtad ur Ny Teknik nr 
50/98 och är betitlad: 
"Japanska läkemedelsjät-
tar vill testa mediciner i 
Sverige." Precis som i 
rubriken använder den 
sedan både läkemedel och 
medicin, ungefär jämnt 
fördelade. Men att kalla 
detta "den stora vankel-
modigheten" är sannolikt 
en missuppfattning. Sna-
rare finner man en medve-
ten och naturlig variation 
mellan medicin och läke-
medel. Texten är ett 
åskådningsexempel på hur 
ett säkert bruk av två 
synonymer kan friska upp. 

Synonymer har nästan 
alltid olika nyanser och 
stilvärden, de nyanserar 
och preciserar begrepp 
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som delvis sammanfaller. 
Läkemedel är en officiell 
och distanserad term, 
medicin är vardaglig och 
näraliggande. Båda kan 
förstås användas om sam-
ma preparat eller drog (för 
att bruka en tredje och 
fjärde synonym). Några 
citat kan vittna om denna 
skillnad: "Läkemedeisver-
ket" och "läkemedelstest-
ning" men "konsumenten 
får tillgång till nya medici-
ner" och "läkare kan skriva 

ut nya mediciner". 
Att skriva medicinjättar 

i överskriften skulle därför 
ha känts högst onaturligt. 
En besläktad skillnad finns 
möjligen mellan "doktorn" 
(som gav mig en bra medi-
cin) och "läkaren" (som 
anmäldes till Ansvars-
nämnden). 

Ofta nog är de båda sy-
nonymerna utbytbara, då 
är de bra att ta till för om-
växlingens skull. En över-
skrift som "Japanska  läke- 

medelsjät tar vill testa läke-
medel i Sverige" hade låtit 
en aning enformigare än 
den som faktiskt använ-
des. Mediciner är läkeme-
del som kommit oss när-
mare, i detta fall från en 
japansk 	läkemedelsjätte 
till ett svenskt medicin-
skåp. 

Hans Nyman 

Wellanders pris 1999 
Stiftelsen Erik Wellanders fond har 
beslutat utdela 1999 års pris till docent 
Ulla Börenstam Uhimann, Uppsala, 
docent Lars-Johan  Ekerot, Lund och 
professor Mats Thelander, Uppsala, som 
får 20 000 kronor vardera. 

Ulla Börestam Uhlmann har stude-
rat hur skandinaver samtalar i verkliga 
livet. Mycket intressanta är här hennes 
undersökningar av hur vi bär oss åt för 
att kommunikationen ska fungera. För-
söker talarna förenkla sitt språk eller 
försöker man samarbeta för att nå för-
ståelse? Hur vi faktiskt använder språket 
är viktigt att veta för språkvården. 

Lars-Johan Ekerot har i ett flertal 
uppslagsrika arbeten klarlagt hur svens- 

ka meningar byggs för att fungera bra i 
kommunikation. Från språkvårdssyn-
punkt är hans studier av gränsområdet 
mellan tal och skrift särskilt intressanta 
liksom hans tankeväckande undersök-
ningar av den svenska kommateringens 
historia. 

Mats Thelander har gjort grundläg-
gande insatser för svensk språksociolo-
gisk forskning. Hans teoretiska arbeten 
och hans undersökningar av geografisk, 
sociologisk och stilistisk variation i 
svenskt talspråk ger viktiga underlag för 
språkvårdens värderingar. Han har ock-
så givit ut Sven Hofs "Swänska språkets 
rätta skrifsätt" från 1753 i en nyutgåva 
med mycket användbara register. 
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