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Förord 

1 denna antologi har samlats tretton uppsatser om olika pro-
blem i nutida svenska. Av dessa uppsatser har, såsom fram-
går av innehålisförteckningen, elva publicerats i tidskriften 
Språkvård under åren 1965-1970. Gösta Bergmans bidrag 
om främmande geografiska namn har tidigare tryckts i Nor-
diska språkfrågor 1961 och 1962 (Skrifter utgivna av Nämn-
den för svensk språkvård 28, 1963), och Ingemar Ingers 
uppsats om regionalt riksspråksbruk bygger på hans skrift 
Sydsvenskt riksspråk (Skrifter utgivna av Nämnden för 
svensk språkvård 7, 1950). Författarna har bearbetat sina 
bidrag före publiceringen i denna antologi. 
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"Mötet uppnas på sundag" 
Av Carl Ivar Sta°hle 

Det händer - periodvis - att man i radio och tv får höra 
nyheter som "Mötet uppnas på sundag", "Spionen har dumts 
till fem års fängelse". De passerar inte oanmärkta; reaktio-
nerna skiftar från en stark majoritet av upprörda omdömen 
("ovårdat", "fult", "vulgärt", "han kan ju inte skilja på 
mörkna och murkna, döma och dumma") eller resignerade 
suckar ("det är nog ingenting att göra åt") till enstaka ra-
dikalt uppskattande värderingar, med avsedd och uppnådd 
chockverkan ("en rationell och demokratisk förenkling av 
vårt onödigt komplicerade vokalsystem"), de senare gärna 
företrädda av yngre intellektuella, stundom med samma ut-
taisvanor. 

Detta uttal är så påfallande och uppmärksammat, att de 
som har intresse och ansvar för vårt språk knappast kan 
undgå att söka ta ställning till det. Men för att ett ställnings-
tagande skall kunna bli något annat och mer än att man 
spontant fördömer en avvikelse från allmänt godtagen norm 
måste man känna företeelsens förutsättningar och utbred-
ning, och man bör försöka tänka igenom vad ett sammanfall 
mellan kort 6 ch kort u skulle innebära för det svenska språ-
kets byggnad och funktionssätt. Detta förutsätter vidlyftiga 
undersökningar som ännu inte är gjorda; avsikten med denna 
artikel är bara att med några iakttagelser och funderingar 
i ämnet söka stimulera till en saklig debatt. 

Hur gammalt är riksspråkets korta it-ljud? 

Företeelsen har en av sina förutsättningar i det för svenskt 
riksspråk säregna uttalet av kort u, som så markant skiljer 
sig från det långa (slutta:sluta). Motsättningen, som saknas 
i våra nordiska grannspråk liksom i finlandssvenskan och åt- 



skilliga svenska dialekter, är i sin nuvarande utformning tro-
ligen av ganska sent datum - hur sent är svårt att säga, 
eftersom den ju inte får uttryck i skrift. Säkerligen hördes 
den ganska ofta i bildat mellansvenskt talspråk vid 1700-
talets mitt: grammatikern Sven Hof skiljer vid sin beskriv-
ning av de svenska vokalerna (1753) det långa u i slut från 

det korta i gubbe, stund, som han förklarar vara "mörkare 
eller dummare (dvs. dovare)" men inte allmänt erkänt som 
"någorlunda god Swänska". Och när Eva Oxenstierna, som 
hade en även för den tiden mycket okonventionell stavning, 
ett halvsekel tidigare i brev till sin make Magnus Stenbock 
klagar att hon har "ingen människa såm iagh kan förtro 

migh åth äller upna mitt ierta åt" (1697) eller försäkrar sin 
fångne man, att hon inte kan "nämbna åm huru sensibelt dätt 
är migh att hura dän lila aparance där är till min aldra 

kiärsta lila ängels hemkåmst" (1713), då antyder hennes 

stavning, att man i högadliga kretsar i Stockholm vid denna 
tid kunde använda bokstaven u som tecken för ljud som låg 

nära dem som man hade i öppna och höra. Det korta u-

ljudet måste där ha uppgivit den klang av "Bergslags-u", 
som det tidigare haft gemensam med det långa - det ljudet 
kunde omöjligen förväxlas med ö-Ijud. 

Bär Stockholmsspråket skulden? 
Uppkomsten av detta nya, lätt grumliga u-ljud innebar att 

kort u och kort ö fonetiskt närmades till varandra - det blev 
en känslig punkt i de korta vokalernas system, i skiftande 
grad alltefter omgivande konsonantljud och de enskilda dia-
lekternas ljudsystem över huvud. Särskilt stockhoimskan är 
här av intresse. Det är en allmän uppfattning att Stockholm 
är spridningscentrum för den förväxling och sammanbland-
ning mellan ö och u som blev följden av förskjutningen. Det-
ta sammanfall anförs som karakteristiskt för Stockholmssprå-
ket: "Utan direkt motsvarighet i bygdemålet är. . . stock-
holmskans sammanblandning av kort u och ö, (t. ex. göbbe 



lilla, sjöng, sjung), detta särskilt framför r (märk Strindbergs 

rim dörr-surr)" (Hesselman 1917); "Det... korta öppna 
ljudet... användes mycket ofta i stockhoimskan, t. ex. mur-

her ,  = mörker, dutt = dött, bucher,  böcker, um = öm, dum = 

döm" (D. 0. Zetterholm 1948), ". . . välkända drag i Stock-
holmsuttalet, högre och lägre, är ... sammanfallet av ö och 

u, t. ex. fusta 'första' " (Bergman 1955), "Ett ortsuttal måste 

jag emellertid nu gå lite na.marc in på 	stockholmsuttalet. 

Det är olyckligt för vår uttaisvård att detta har så stora bris-
ter. jag erinrar om några: . . . 2) hopblandningen av kort u 

och kort 6 (dumma och döma, murkna och mörkna)" 

(Gjerdman 1948). 
Man kan inför denna samling av citat från framstående 

språkmän lätt få den uppfattningen, att draget är konstitu-
tivt i Stockholmsdialekten, alldeles som det bekanta samman-

fallet av kort e och kort ä i hetta och hätta. Så får de emel-

lertid inte tolkas = de möter i översiktliga framställningar 
eller är omdömen fällda i förbigående, och de gör därför 
inte anspråk på att vara nyanserade beskrivningar. Läser 
man igenom det äldsta försöket att i fonetisk skrift återge 
genuin folklig stockholmska, Harald Molanders lilla sketch 
"På Kornhamnstorg" (1879; personer: en kaffeförsäljerska, 
en sjåare och två gatpojkar), som av stockholmsstudenter 
överfördes till landsmålsalfabet, så finner man där den van-
liga riksspråkliga fördelningen av kort ö och kort u - ned-

tecknarna fann tydligen inte att sammanfall eller förväxling 
av ljuden var något väsentligt drag ens i vulgärstockhoims-
kan. Och lyssnar man på vuxna stockholmares tal, äm-
betsmän och affärsfolk, hantverkare och arbetare, som i 
övrigt har stockhoimskans alla karakteristiska drag, så finner 
man att det normala är att de båda ljuden hålls tydligt i sär, 
även om de ofta är lätt "färgade" och enstaka olyckshändel-
ser kan inträffa. Av de hundratals fall av den genuina stock-

holmsformen hölt 'höll' ("ja' höllt på å komma för sent") 
som jag har hört har bara ett enda uttalats "hult". jag tror 
inte att man kan förklara företeelsen med den enkla formeln 
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"ett stockholmskt dialektdrag, som spritts över landet" - 
först måste i varje fall villkoren för dess uppträdande i 
Stockholm närmare undersökas. 

Typen "sturst", "durrn" - u-färgat ö framför r 
1 stockhoimskan liksom i andra dialekter skiftar de korta 
ö- och u-ljudens kvalitet allt efter den konsonantiska om-
givningen. En särskilt utsatt ställning är kort ö framför r 

(se Hesselmans nyss anförda uttalande). 1 de inspelningar 
som förvaras på institutionen för nordiska språk vid Stock-
holms universitet, hör man inte sällan starkt u-haltigt uttal 
av 5 	sturre, murk, durrn, tjurrgårn (kyrkogården) - hos 
den äldsta generationen meddelare, födda på 1860-80-ta-
len, både litterärt bildade damer med i övrigt vårdad och 
klar diktion och hamnarbetare och sjömän från Gamla stan 
och Stadsgården. Stockholmaren Hjalmar Lindroth (f. 1878; 
prof. i nordiska språk i Göteborg) berättar i en tidnings-
artikel (1941?) att han vid sekelskiftet som ung uppsala-
student hade besvär med uttalet av namnet på 1600-dra-
matikern Börk: "det ville bara bli burk". Han menar, att 
"äkta stockholmska" har alldeles samma ljud i "björk", 
"burk", "hund" och "gubbe". Framför r har i varje fall kort 
ö och u varit tillräckligt lika för att locka stockholmare som 
Strindberg (f. 1849) och Ernst Josephson (f. 1851) att - 
åtminstone i dikter med vardagligare tonfall - rimma så 
här: 

En kyrkans portvakt somnat från dörren 
och glömt slå kors för den lede kurren 

(Sömn ga'ngarnätter, 1884) 

Skolans pulpeter med talgdankar förr 
pryddes, det röker och osar 
och över böcker med brum och med surr 
hänga de krokiga nosar 

(Svarta rosor 1888; dikten tillkom på 1870-t.) 
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Man är böjd att höra samma dialektdrag i Walbergs stock-
holmska skandaikrönika Uggleviksbalen (1814), när han 

låter hjältinnan 

till hennes kända hem, i Chäsen, styra kursen; 
den tiden, femti steg hon bodde ifrån boursen 
(dvs. Börshuset) 

Uttalet tycks ha trängt in också i teaterspråket: den mot 
huvudstadens språk mycket kritiske göteborgaren prof. Wulff 
klagar 1898 att på Stockholmsscenerna "de bästa skådespe-
lare få uttala furelesa, hura, stursta, furste" 

Wulffs två första exempel är litet överraskande; 1 å n g t ö framför 
r uttalas i genuin stockholmska vanligen mycket öppet, ibland med 
dragning åt å, ibland åt a. Lyttkens och Wulff uppger i andra sam-

manhang att också göra och smör har u-klang (1889, 1914). 1 in-

spelningarna kan man hos de äldsta träffa på uttal, som stämmer 

med dessa uppgifter 	man kan jämföra Eva Oxenstiernas hura. 

Troligen har det samband med att både höra och göra ofta upp-

träder i språktakter, där de får svagt tryck och den långa vokalen 

förkortas (höra på, göra färdigt). 

Man kan nog vara förvissad om att det u-haltiga uttalet av 

kort ö frmför r tillhört den genuina stockholmsdialekten i 

alla samhälisskikt åtminstone sedan 1800-talets förra hälft. 
Att det numera saknas hos många vuxna infödda stockhol-
mare beror väl på den allmänna anpassningen efter de riks-
språkliga normerna, som gör sig lättast gällande där skriften 
ger säker ledning; stockholmskan är på den punkten under-
kastad samma villkor som landets övriga dialekter. 

Typen "gäbbe", "kände" - kort u med ä-klang 
1 sin tyvärr ofullbordade roman "Ett borgarhus på Köpman-
gatan" (1838) låter Shakespeareöversättaren Hagberg en 
kopparslagargesäll ge prov på "det för Stockholms pöbel 
egna i ö gående uttalet av u" med repliken "Ä hörr dö, sir 
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dö den där dö" - säkert en reminiscens från hans egen skol-
pojkstid i Stockholm på 1810-20-talen. Man hade varit 
Hagberg tacksam, om han hade låtit sin gesäll bli litet mång-
ordigare, eftersom "dö" ger ett väl klent material för den 
som ville bli övertygad om räckvidden av hans generella 
upplysning om pöbelspråket i Stockholm; bakom skrivningen 
"Ä hörr dö" kan nog dölja sig ett verkligt uttal av alldeles 
samma slag som det Strindberg vill återge i sotarpojkens 
"Ä, hurru" i dramat Midsommar (1901), och det enklitiska 
"dö" är inte så vittnesgillt för uttalet av de vanliga inne-
hållsrika och starktryckiga orden med kort u. Men andra 
fakta bekräftar Hagbergs uppgift om det "i ö gående ut-
talet av u" och antyder att det inte varit begränsat till 
"Stockholms pöbel". Lyttkens och Wulff uppger (1885) att 
kort u i Stockholm är öppnare än på andra håll, dock utan 
att identifiera det med kort ö, och det är säkert inte bara 
lågspråket som Wulff åsyftar, när han (1914) som exempel 
på "Stockholms-olater" anför meningen "Dom stursta röm-
men är inte så föktiga som dom små". 1 bandupptagningarna 
hörs uttal som grovt kan betecknas "göbbe", "fönnit", 
"Köngsholmen" hos meddelare i alla samhällslager och ge-
nerationer, dock långt ifrån hos alla och knappast genom-
gående hos någon. Då Olof Gjerdman 1953 gjorde en under-
sökning av 35 stockholmares tal, saknades draget helt eller i 
det närmaste hos en tredjedel av dem. 

Också här har man alltså rätt att tala om ett gammalt 
drag i genuin stockholmska, vilket liksom det nyss behand-
lade är på retur, sannolikt av samma orsaker. Men typen 
"göbbe" tycks ha haft större geografisk spridning än typen 
"sturre." När Gjerdman undersökte vokalerna i de sörm-
ländska stadsmålen (uppteckningarna gjordes omkr. 1918) 
fann han att det sistnämnda draget var mycket vanligare hos 
den yngsta generationen, född på 1900-talet, än hos den 
äldre, medan kort u med 6-halt, "i många fall alldeles eller 
åtminstone mycket lika dem man så ofta hör stockholmare 
begagna", ofta hördes hos personer födda vid 1800-talets 
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mitt. Han anser inte att de beror på försök att efterbilda 

stockhoimskan, och jag tror han har rätt. 

Typen "funster" - kort u för kort ä i andra 
ställningar än framför r 
Om nu typerna "föktig", "römm" och "sturre", "murk" 
kan anses tillhöra gammal genuin stockholmska, hur är det 
då med typen "funster", "trusta", "trutt" med kort u för 

kort 5 i andra ställningar än framför r? Här ger inspel-

ningarna och avlyssningar av infödda stockholmares tal en 
helt annan bild. Man kan lyssna på samma personer som 
gärna låter undslippa sig både "göbbe" och "durrn" utan 
att någonsin få höra ett "funster", "trutt" eller "mussa", och 
detta kan sägas vara regel hos stockholmare i mogen ålder 
av alla samhällsklasser. Det är framförallt hos b a r n man 
hör det. 1 en 1960 gjord undersökning av uttalsvanorna i en 
sjunde klass i grundskolan i Söderort, bestående av 14 flickor 
och 14 pojkar (föräldrarna i de flesta fall inflyttade från 
andra landsdelar), fick eleverna bl. a. läsa meningen "lära-
ren kunde inte öppna fönstret". Bara en fjärdedel, 6 flickor 

och en (!) pojke läste den på ett sätt, som kunde kallas vår-
dat. En fjärdedel, 2 flickor och 5 pojkar, hade alldeles sam- 

ma korta u-ljud 	riksspråkets normala 	i "kunde", "öpp- 

na" och "fönstret", och hos de övriga växlade 5, u och mcl-

lanljud mellan dessa ganska fritt i de tre orden. 
Resultatet innebär nog knappast någon överraskning för 

lärare i Stockholmsskolor, som säkerligen länge haft att 
kämpa mot denna uttalsvana. Att det förekom också hos 
sekelskiftets unga stockholmare framgår av anteckningar i 
Uppsala landsmålsarkiv (1897), att mössa och mjölk ut-

talades med u-ljud av barn i Nicolai folkskola. Jag är över-
tygad om att många som nu är vuxna och har ett på den 
punkten alldeles klanderfritt uttal har samma barndoms-
minne som den framstående språkmannen Bengt Hesselman, 
född stockholmare (1875), som i en anteckning från omkr. 
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1897 försäkrar, att han som barn hade svårt att skilja på 
ögla och uggla. Vittnesbörden är gärna knutna till barn-
domstiden och skolans värld. Lektor Achilles Malmstedt, 
född i Stockholm 1854 och en intresserad och skicklig iakt-
tagare av Stockholmsspråket, berättar 1924, att han "icke 
funnit uttalet av kort ö som u (mössa : mussa) vara så van-
ligt som jag ofta hört påstås, och jag styrkes i min åsikt av 
det faktum, att jag har i tydligt minne ända från bo••rjan av 
80-talet en elev, som hade detta felaktiga uttal". Någon lik-
nande minnesbild föresvävade väl Strindberg, när han skrev 
följande replikskifte i inledningsscenen till Spöksonaten 
(1907): 

Gubben: . . . jag hade en ungdomsvän, som inte kunde säga 
fönster, utan alltid sa funster 	jag har bara råkat en person 
med det uttalet och det var han; den andra är ni - är det 
möjligt, att ni är släkt med grosshandlare Arkenholz. 
Studenten: Det var min far. 

Gubbens slutsats är djärv, men det är nog knappast för 
djärvt att av stället dra den slutsatsen, att uttalet "funster" 
icke varit det normala i den strindbergska stockholmsmiljön. 

Från barnspråket är steget inte långt till "lägre stil eller 
ovårdat språk", där enligt Uhrström (1911) ett allmänt 
sammanfall mellan kort ö och u är "typisk" stockholmska. 
Strindberg och Josephson, uppvuxna i 1800-talets högborger-
liga stockholmskretsar, kunde rimma dörren och förr med 
kurren och surr, men längre gick de inte. Det gjorde där-
emot revyförfattaren Emil Norlander (f. i Stockholm 1865), 
Söderamrisens, Hagalundsligistens och Munkbromadam-
mens sångare: "Här sitter mutter / vid sina rötter" (Stock-
holmsluft 1905); andra rim är dumt :göint (Bluff 1908), 
schwung, ung :sjöng (Tokstollar 1918), inunder :sönder 

(Fattig men stolt). Rimrnen är säkert medvetna, avsedda att 
roa; han skämtar också med pekoralisten "herr Söderbloms 
sångarpegas": 

8 



att kunna rimma med "must" uppå "tröst" 
d' ä' poesi uti människans bröst (1908) 

Detta drag tyckt alltså ha en helt annan karaktär än de 
båda som tidigare behandlats: det har icke tillhört den gam-
la, genuina stockholmsdialekten, utan varit begränsat till 
barnspråket och lågspråket. 

Vad beror samman fallet p2? 

Som jag nämnde i inledningen, måste sammanfallet ses mot 
bakgrunden att kort u och kort ö i det svenska rikstalssprå-
kets vokalsystem i dess upp- och mellansvenska utformning 
ligger varandra fonetiskt mycket nära. Skillnaden är svår att 
träffa och den är därför ett av de sista särskiljande dragen i 
systemet som barnen lär sig att säkert behärska (jfr Bertil 
Malmberg, Språket och människan, s. 42 f. och 120 f.). 
Många kommer till skolan utan att ha passerat detta sta-
dium, och det finns också de som lämnar den utan att ha 
gjort det, på grund av bristande förmåga eller intresse, trots 
lärares ansträngningar; har de inte heller senare kunnat eller 
velat anpassa sig efter normen, blir intrycket inte längre 
"barnspråk" utan "vårdslöst" eller "vulgärt" språk. 1 stock-
holmskan, som sedan länge också i för övrigt vårdat språk 
haft ö-haltigt uttal av kort u, och u-färgat kort ö framför r, 

har distinktionen varit särskilt svår att lära sig - man hug-
ger lätt fel vid valet mellan ljuden. Särskilt lätt sker detta i 
ord där de båda ljuden växlar i stammen, som verben 
sjunga, sjunka, hugga. En växling mellan varandra fonetiskt 
så närstående vokaler är mycket ovanlig i de "starkt" böjda 
verben och har där inte heller någon viktigare grammatisk 
funktion: en höjning sjunga, sjung, sjungit fungerar lika bra 

som komma, kom, kommit, det är lika lätt att i praktiken 
skilja imperf. (han) sjung från uppmaningen sjung! som 
att skilja (han) kom från kom! Även hos stockholmare som 
annars väl håller isär ljuden kan man tillfälligtvis få höra 
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former som sjung, sjunk, hugg för sjöng etc, också uppna 

och uppen, kanske beroende på association med upp; jfr Eva 

Oxenstiernas upna milt ierta 'öppna, upplåta mitt hjärta'. 

Hur stor spridning har samman fallet? 
Företeelsen är som nämnt ingalunda begränsad till ung-
domen i Stockholm. 1 sin undersökning av Sörmlands stads-
mål fann Gjerdman (omkr. 1918) att draget också där 
framför allt tillhörde de yngsta, födda på 1900-talet, och 
var särskilt framträdande i stationssamhället Katrineholm. 

1 svaren på en rundfråga om skolungdomens uttaisvanor, 
som genom Modersmålslärarnas förening 1946 riktades till 
landets läroverk, redovisades företeelsen från en rad mellan-
svenska städer, framför allt Göteborg (där den länge upp-
märksammats; se utförligare i Björseths bok om Göteborgs-
språket), men också t. ex. Skövde, Halisberg, Örebro, Ka-
trineholm, Nyköping, Uppsala, och också Norrlandsstä-
derna Gävle och Söderhamn. Under en censorsresa i bör-
jan av 60-talet gjorde jag anteckningar om abiturienternas 
uttal av typen "funster", "trutt" och fann att Västerås ledde 
stort framför Nacka och Djursholm (i nämnd ordning). 

Beror företeelsens utbredning på inflytande från Stock-
holm? Eller har tendensen till saminanfall och förväxling 
liknande förutsättningar som där och utvecklats helt sj älv-
ständigt? Eller bör man räkna med bägge orsakerna, och 
vilken är i så fall den viktigare? Frågorna kan inte säkert 
besvaras förrän företeelsen har blivit bättre kartiagd och 
man granskat förutsättningarna i ljudsystemens beskaffen-
het på de enskilda orterna. För min del är jag övertygad 
om att den viktigaste faktorn är svårigheten att träffa den i 
riksspråket fonetiskt ganska obetydliga skillnaden mellan de 
båda ljuden, och det inte bara för barnen, utan också för de 
många som överger sina ärvda dialekter - där skillnaden 
mellan de båda ljuden ofta är distinktare - för att tillägna 

sig ett "riksgiltigt" talspråk. 
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Ett hot mot språkets skönhet? 
Det är en allmän iakttagelse - om än inte underbyggd med 
räknade belägg - att företeelsen är på stark frammarsch. 
Är det en farlig tendens, ett hot mot vårt språks skönhet 
och uttrycksmöjligheter? Vad den estetiska sidan av saken 
beträffar är naturligtvis inte det korta u i "mussa" i och för 
sig fulare än samma ljud i andra ord; pojken som säger att 
han "glumt sin mussa" eller "slagit sunder ett funster" har 
inte en fulare uppsättning ljud än den som talar om "lum-
miga lundar" eller "Guds under". Vårt språk skulle inte bli 
"fulare", om man fick en allmän övergång av kort ö till kort 

u; det skulle bli en särskiljande ljudnyans fattigare. Den 
estetiska värderingen sammanhänger först och främst med 
att uttalet avviker från den allmänt godtagna normen och 
att de som har den avvikelsen vanligen inte godkänns som 
auktoriteter, allra minst språkliga - de är ju ofta barn och 
ungdomar som håller på att utveckla och stadga sitt språk. 
Man säger "fult" och menar "stötande", och söker man or-
saken till det stötande försvinner den rent estetiska aspekten 
som argument i diskussionen. Den bör stanna utanför. 

mörkna-murkna, döma-dumma - risk för 
missförstånd? 
Ett vanligt argument mot sammanfallet är att det medför 
att en rad ord, som hålls isär i skriften, kommer att låta lika-
dant - de blir i talet "homonymer", dvs, ord med samma 
form men med olika betydelser. Det gäller t. ex. mörkna 
murkna; döma, dömt, fördömas - dumma, dumt, fördum-
mas; rösta, röstning - rusta, rustning; högg - hugg; sjöng 
- sjung; föll - full; förste - furste; lögn, lögnare - lugn, 
lugnare; ögla - uggla; töm - tum, tömmar - tummar. 
Nu är det ju så, att vårt språk överflödar av homonymer 
utan att detta vållar minsta besvär; det är så beskaffat, att 
en ordform som isolerad kan ha flera betydelser, i sitt sam-
manhang - särskilt i talet - nästan alltid blir helt entydig. 
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Böjning, tonfall, ställning i satsen och framför allt de 
omkringstående ordens innebörd ger klart besked om vad 
talaren menar. Även om man med någon ansträngning kan 
bygga enstaka dubbeltydiga meningar med de anförda ord-
paren, blir missuppfattningarna i praktiken försvinnande få. 

Lönnvall-Lundvall, förti-sjutti - risk för 
missförstånd? 
Vill man hävda att ett sammanfall skulle minska svenska 
språkets duglighet som kommunikationsmedel, måste man 
välja andra exempel. Sådana finns; det är ord som på grund 
av betydelse och användning vanligen står i alldeles samma 
syntaktiska omgivning och därför identifieras nästan enbart 
genom sin fonetiska byggnad. Hit hör framförallt e g e n-
n a m n och r ä k n e o r d, ordklasser med utpräglat iden-
tifierande och särskiljande funktion. 1 namnpar som Lönn- 

vall - Lundvall, Rönnström 	Runnström är det i prak- 

tiken mycket ofta motsättningen ö—u, som ensam anger 
skillnaden. Om den upphävs blir det risk för missförstånd 
- många, inte minst de med namn på Lönn- och Lund-, 

har haft praktisk erfarenhet av den saken. 1 uttalet av tal-
serierna 40-49, 70-79 är visserligen inte motsättningen 

ö—u ensam om att bära upp skillnaden, men de övriga sär-
skiljande faktorerna är inte heller särskilt effektiva: f- och 
sje-ljuden är båda tonlösa väsijud, och skillnaden mellan rt 

och tt är ofta minimal, särskilt vid svagare tryck, som ju i 
naturligt tal är regel vid serierna 41-49, 71-79. När man 
ger muntliga uppgifter om telefon- och adressnummer, pen-
ningbelopp, mått och hastigheter kan en förväxling mellan 
de båda talserierna få förargliga, ibland ödesdigra följder, 
och riskerna blir avsevärt större, om den som ger uppgif-
terna inte skiljer på kort ö och kort u. 
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Samman fallet vidgar klyftan mellan tal och skrift. 
Ett starkt skäl 	kanske det starkaste - att energiskt mot- 
arbeta sammanfallet är enligt min mening, att det skulle 
vidga klyftan mellan talspråket och skriftspråket. Vissa skill-
nader måste ju alltid finnas (de kan t. o. m. vara en fördel), 
men när det gäller språkets minsta byggdelar, de särskiljan-
de ljuden (fonemen) i talet och de särskiljande tecknen 
(grafemen, bokstäverna) i skriften, är överensstämmelse en 
stor tillgång. Erfarenheterna har visat, hur divergenser kan 
leda till så allmän osäkerhet i skrift, att man sökt bot i så 
radikala åtgärder som stavningsreformer (med allt vad de 
innebär av brott mot kulturtradition och nordisk samhörig-
het). Någon sådan har visserligen aldrig skymtat för denna 
frågas vidkommande, men man bör undvika att den ens 
kommer inom synhåll. Och överensstämmelsen är på den 
här punkten tryggt förankrad i det vårdade talspråket lik-
som i det naturliga talet i stora delar av landet - det finns 
alla skäl att bibehålla den. För lärarna är det avgjort mer 
praktiskt att i första hand rätta till uttalet än att låta sam-
manfallet passera oanmärkt och sedan kämpa med de stav-
fel som det drar med sig. 

Även om kritiken stundom rör sig med argument och värde-
ringar, som vid närmare granskning visar sig mindre över-
tygande, och även om man inser, att det svenska vokal-
systemet hir erbjuder en svårighet, som många vill slippa 
övervinna, så är det mycket tvivelaktigt, om den förenkling 
som skulle bli följden av att företeelsen fick allmän sprid-
ning, kan innebära någon fördel. Av allt att döma skulle 
man bara hamna i nya svårigheter. Det är min övertygelse 
att språket som helhet vinner på att den motarbetas. Och 
tänker man på de enskilda individernas intresse i nuvarande 
språksituation, så kan man inte göra annat än uppmuntra 
föräldrar och lärare att hjälpa barnen att övervinna svårig-
heten. Subjektiva värderingar av uttalsvanor, med alla de 
oklara affekter som klibbar vid dem, må vara objektivt oför- 
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svarliga - de är ändå allvarliga realiteter. Den vars uttals-
vanor kan locka fram omdömen som "barnslig", "ovårdad" 
och t. o. m. "vulgär" kan bli sämre ställd än den som har ett 
"oklanderligt" uttal 	språket är ju en del av beteendet och 
det bedöms liksom det efter rådande konventioner, teoretiskt 
berättigade eller inte. Generationer har haft att kämpa med 
samma uttalssvårighet och de flesta har övervunnit den, ge-
nom att följa mönstret, ofta med hjälp av föräldrar och lä-
rare, och språket har därför på den här punkten i stort sett 
lyckats bibehålla sig. Både språket som helhet och indivi-
derna har alltjämt samma rätt till skydd. 

Vad beträffar dem som inte lyckats komma till rätta med 
den här diskuterade företeelsen, är det väl klokast och rätt-
visast att till vardags rätt och slätt bedöma sammanfallet som 
en ur tydlighetssynpunkt ganska oskyldig defekt i talet, som 
kan ha många orsaker. Men uttalet får inte godkännas som 
mönster. Och på dem som har muntligt meddelande till yrke 
måste man ställa större krav. Därmed är vi tillbaka till ut-
gångspunkten. 1 nyhetsutsändningar, reportage och pro-
gramanmälningar i radio och tv har lyssnarna rätt att få 
höra ett språk, som klart anger, om en person heter Lund-
berg eller Lönnberg, om han är 45 eller 75 år. Och det 
räcker inte att meddelandet går fram med oförvanskat inne-
håll, det skall också nå lyssnaren så lätt och effektivt som 
möjligt. Uppläsaren skall undvika allt som drar uppmärk-
samheten från innehållet, och den som har ett uttal som 
distraherar genom att avvika från vad man väntar i vårdat 
tal är alltså på d e n punkten sämre yrkesman än den som 
har ett uttal som passerar obemärkt. 

Citerade käll- och litteraturställen: 
Anmärkningar om svenskt uttal. Svaren på en rundfråga till svenska 
skolor, sammanställda av Gösta Bergman, Modersmålslärarnas för-
enings årsskrift (MLFA) 1947, s. 43 f., 50; Bergman, G., Språket på 
Söder, 1:a uppl. (1955), s. 12; Björseth, B., Göteborgsspråket. Skrif-
ter utg. av Nämnden för svensk språkvård 19 (1958), s. 9 f., 12 f.; 
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Gjerdman, 0., En trådupptagning av Stockholmsuttal, i Språkvård, 
Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård 11 (1954), s. 
172; Gott svenskt uttal, MLFÅ 1948, s. 26; Studier över de sörm-
ländska stadsmålens kvalitativa ljudlära, II (1928), s. 53ff., 63ff.; 
Hagberg, C. A., Ett borgarhus på Köpmangatan (1838; orig.-trycket 
ej utgivet i bokform; normaliserad utg. 1958, Bokvännerna), s. 45; 
Hesselman, B., Artikeln Stockholmska i Nord. familjebok, 2:a uppl., 
se även Otryckta källor; Hof, S., Swänska Språkets Rätta Skrifsätt 
(1753), s. 75ff.; Dialectus Vestrogothica (1772) s. 32; Joseph-
son, E., Svarta rosor, 1888, Lindroth, Hj., Vilket är det rätta ut-
talet, II, tidningsartikel omkr. 1941, tidning och datum ej angivet, 
klippsaml. i förf. :s ägo; Lyttkens, I. A. och Wulff, F. A., Svensk 
Uttals-ordbok (1889), mi. s. 9ff.; Svenska språkets ljudlära och 
beteckningslära (1885) s. 75, Malmberg, B., Språket och människan 
(1964), Malmstedt, A., En lekmans oförgripiiga funderingar. 
Moderna språk 1924, s. 94; Molander, H., På Kornhamnstorg. En 
Stockholmsbild., Svenska landsmålen, bd 1 (1881), s. 606 ff.; Nor-
lander, E., Emil Norlander, 280 samlade sånger, schlager och slag-
dängor (1930), s. 99, 110, 132, 122; Oxenstierna, E., Magnus Sten-
bock och Eva Oxenstierna. En Brefväxling. Utg. av C. M. Stenbock. 
1 (1913), s. 236, II (1914), s. 182, Strindberg, A., Sömngångar-
nätter (1884), Midsommar (1901), Spöksonaten (1907), cit. ställen 
återfinnas i Samlade skrifter 13, s. 221, 33, s. 183, 45, s. 152 f.; 
Uhrström, W., Stockholmska (1911), s. 19; Walberg, C. G., Uggle-
viks Balen, 2:a uppl. (1814), del 2, s. 62 f.; Wulff, F. A., Om un-
danhållna ords behandling i svensk sats, i Svenska studier tillägnade 
Gustaf Cederschiöld (1914), s. 48, Svenska rim och svenskt uttal 
(1898) s. 41, 71; Zetterholm, D. 0., "Vocal murmur" i engelskan 
och stockhoimskan, Nysvenska studier 27 (1948) s. 137. 

Otryckta källor. Institutionen för nordiska språk vid Stockholms 
universitet: Bandupptagningar av stockholmskt talspråk; kopior av 
band från Sveriges radios arkiv; Uppteckning av bandintalning av 
stockholmsbarn (1960; intervjuare Björn Hagström, Lars och Tyra 
Cleve, upptecknare Hans Rossipal). Landsmålsarkivet i Uppsala: 
Föreningen för Stockholmsmålets arkiv (med bl. a. uppgifter av 
B. Hesselman). 
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Uttal och samhälisroll 
Av Bertil Molde 

Ordet riksspråk används i olika betydelser. Ibland används 
det framför allt med syftning på skriftspråk, ibland med 
syftning på talat språk. Men inte nog med det. Man an-
vänder stundom också uttryck som "regionalt riksspråk" och 
"provinsiellt riksspråk", och med det avses en språkvariant 
som har karaktären av vårdat "högspråk" - i tal och skrift 
- inom ett större geografiskt område, en region. 

Denna terminologi skulle av flera skäl behöva göras kla-
rare och rationellare. Det skulle vara praktiskt om man 
kunde använda ordet riksspråk enbart för sådant språk - 
talat eller skrivet 	som inte har någon mera påtaglig geo- 
grafisk färgning och som av språkbrukarna i stort uppfattas 
som riksgiltigt, även om de själva kanske, åtminstone i tal, 
använder ett språk som mer eller mindre starkt avviker från 
denna språkform. Det är då det språk som används av eller 
i varje fall framstår som en riktpunkt för svensk teater och 
för nyhetsuppläsare i radio och tv, och det är också den 
språkform som man undervisar i när man lär ut svenska 
vid utländska universitet 

För det som brukar kallas regionalt riksspråk eller regio-
nala riksspråksvarianter skulle man kunna använda benäm-
ningar som regionalspråk, normalspråk eller standardspråk 
med lämpliga attribut. Själv föredrar jag av dessa ord stan-

dardspråk, t. ex. "sydsvenskt standardspråk", och man kunde 
också införa en term standarduttal, t. ex. "västsvenskt stan-
darduttal". De olika regionala standardspråken har sedan 
länge påverkats av riksspråk i trängre mening, och denna 
påverkan pågår troligen ständigt. Det är bl. a. därför det 
ter sig lämpligt att man talar om bara en form av riksspråk. 
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Ökad riksspråklighet i uttalet 

1 mitten av 1960-talet ledde fil, mag. Sonja Carlberg en 
radioserie om svenskt talspråk. 1 den serien intervjuades och 
diskuterade både språkforskare och andra. Bl. a. intervjua-
des en industriarbetare i Bromölla i yngre medelåldern. Han 
talade ett riksspråk som inte gav någon egentlig upplysning 
om hans geografiska hemvist eller om hans sociala grupp-
tillhörighet. Under intervjun kom det fram att han hade 
bytt språk. Han var ursprungligen västgöte och hade enligt 
egen utsago tidigare talat utpräglad västgötska. När han 
flyttade till Bromölla hade han systematiskt börjat vänja sig 
av med detta dialektpräglade tal för att bättre passa in i 
den nya miljön. Då hade han emellertid inte valt att försöka 
gå över till denna nya miljös dialekt eller regionala stan-
dardspråk, utan han hade målmedvetet försökt lägga sig till 
med ett riksspråkligt tal. Han ansåg att detta riksspråk skulle 
också hans barn lära sig, och det därför att han inte ville 
att barnen skulle bli språkligt handikappade i det moderna 
samhället. - Denne industriarbetare är ingalunda ensam 
i sin attityd, men få av dem som medvetet har valt samma 
utväg ur ett slags språkligt dilemma har haft tillfälle att 
tala om detta lika klart och lika väl. 

Det är inte ovanligt att vi har en benägenhet att bedöma 
eller om man så vill klassa andra människor efter deras 
språkliga egenheter, även om dessa egenheter inte alls är 
personliga drag utan har en gammal och klar dialektal eller 
regional förankring. Personer med mer eller mindre utpräg-
lat dialektalt tal blir ofta förlöjligade eller hånade av folk 
med andra uttaisvanor. Många minns säkert sådana före-
teelser från skoltiden, från värnpliktstiden eller från andra 
tillfällen. 

Det är då ganska förståeligt att många svenskar under dc 
senaste decennierna medvetet eller omedvetet har ändrat 
språkvanor. Detta hänger givetvis intimt ihop med den fort-
skridande starka urbaniseringen. Allt flera svenskar har gått 
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över till mera riksspråkliga talvanor - och i det kan också 
inbegripas övergång från ren dialekt till ett regionalt stan-
clardspråk. Ett riksspråkligt uttal uppfattas ofta som mera 
allmängiltigt och kanske också som "finare". För många 
svenskar med ett dialektalt eller regionalt språk som grund-
språk är riksspråket inte ett naturligt språk utan ett sekun-
därt, ett senare inlärt. Det är ett språk som man ofta inte 
är så hemmastadd i, som man ständigt måste förnya och 
förkovra sig i. Man söker då en norm, och en väsentlig del 
av normen för uttalet finner man i skriften, i stavningen. 
Bland annat av den anledningen har vi i allt större utsträck-
ning under 1900-talet fått ett skriftenligt uttal. Spridningen 
av skriftenligt uttal, också genom t. ex. nyhetsspråket i radio 
och tv, tycks ha fått den intressanta följden att många svens-
kar i dag ondgör sig över sådana uttal som inte stämmer 
med skriften, även om de för språkmän är välbekanta sedan 
århundraden, också i sådant tal som kan kallas både bildat 
och riksspråkligt, eller som i andra fall har en stark förank-
ring i t. ex. mellansvenskt standarduttal. Man kan nämna 
fall som "massäck" kontra "ma'tsäck'', "stattshus" (eller 
"stasshus") kontra 'sta'dshus", "ii. :rkänna" kontra "e :rkän-
na", för att inte tala om "flicker, kroner" kontra "flickor, 

kronor". 
Tendensen till allt mera skriftenligt uttal stöds både teo-

retiskt och praktiskt av många språkmän och språkvårdare. 
Som ett exempel kan nämnas den tredje upplagan av språk-
vårdsnämndens Uttalsordlista (från 1965), där uttalet av 
en rad ord i förhållande till tidigare upplagor har ändrats i 
skriftenlig riktning. T. ex. har uttalet "avanse'ra" satts in vid 
sidan av "avajse'ra" och uttal med j-ljud satts in jämte ut-
tal med sje-ljud i orden projekt och projektera. 

När man talar om olika språkliga företeelser och deras be-
tydelse för individens sociala eller samhälleliga funktioner 
eller roller, är det givetvis inte enbart språkets mer eller 
mindre riksspråkliga karaktär man tänker på - den syn- 
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punkten kommer ofta i skymundan. 1 förgrunden brukar 
i stället stå språket inom olika sociala grupper eller inom 
olika yrkesgrupper och också språkets roll som social barriär 
o. d. Den sidan av språket - och av uppfattningarna om 
språket - är hittills föga undersökt i Sverige, medan mera 
har gjorts utomlands, särskilt i USA och England. 1 det av 
docent Bengt Loman ledda forskningsprojektet Talsyntax 
vid Lunds universitet är man emellertid starkt intresserad av 
olika sociala aspekter på språket, och när detta projekt är 
slutfört kommer vi att ha bättre kunskaper om svenska för-
hållanden i detta avseende. (Se f. ö. Bengt Lomans artikel 
i nr 4/1968 av tidskriften Språkvård.) 

Många har säkert en allmän föreställning om att det finns 
uttalsskillnader som visserligen inte i varje enskilt fall men 
i stort sett, om man ser till stora grupper, motsvaras av so-
ciala skillnader. Grovt kan man kanske säga itt det verkar 
som om folk med boklig bildning och med god språklig trä-
ning, med vana att uttrycka sig muntligt, har ett uttal som 
helt eller nära överensstämmer med normen för standard-
språket i deras geografiska (och sociala) miljö. Lika grovt 
kan man kanske säga att folk utan mer än den minsta nöd-
vändiga teoretiska skolning, dvs, utan annan språkträning 
än den de har fått i den obligatoriska skolan, har ett uttal 
som mer eller mindre starkt avviker från standardspråkets. 
Det kan självfallet då röra sig om dialektala avvikelser men 
också om andra, t. ex. sådana som beror på okunnighet om 
ovanligare ords rätta uttal. 

Människor med yrken där språkliga uttrycksfärdigheter 
av olika slag spelar en underordnad roll bildar ingen enhet-
lig social grupp. Många har också skaffat sig andra sociala 
roller, t. ex. genom föreningsliv eller politisk verksamhet. 
Men hand i hand med denna ändring har ofta gått en 
språklig utveckling, i allmänhet i riksspråklig riktning och 
med riksspråkets uttal som norm. Här finns det en gammal 
tradition inom svenskt föreningsliv, t. ex. inom fackför-
eningsrörelsen, nykterhetsrörelsen och folkbildningsarbetet. 
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Vägen till vidgade möjligheter att göra insatser och få in-
flytande inom samhället har länge gått via en ökad språk-

behärskning. 
Arbetet på att uppnå den språkliga förmåga som är nöd-

vändig för en ny eller utvidgad social roll har för många 
säkert varit lång och svår. Förr tycks det primära målet ofta 
ha varit en vidgning av ordförrådet och den språkliga ut-
trycksförmågan i allmänhet, medan uttalet ofta tycks ha 
kommit i andra rummet. Dvs, ett dialektalt eller åtminstone 
starkt provinsiellt färgat uttal tycks man tidigare inte ha 
bemödat sig särskilt om att lägga bort. 1 det fallet synes en 
ändring ha skett under de senaste decennierna. Det kan man 
märka t. ex. på språket i riksdagen. 1 svenskt riksdagsspråk 
hör man numera sällan något som kan kallas dialekt, där-
emot naturligtvis olika regionala standardspråk. Detsamma 
gäller inom andra grupper - inom folkrörelser och för-
eningsliv och också t. ex. i prästernas språk. Detta är ett 
utslag av samma tendens till ökad riksspråklighet som har 
nämnts tidigare. För denna utveckling torde språket i radio 
och tv ha haft stor betydelse. 

En sak är påfallande när man lyssnar på de politiker och 
de representanter för foikrörelser, föreningar och organisa-
tioner osv, som man kan höra dagligen i radio och tv, och 
det är att det språk dessa personer använder i fråga om ut-
talet och också i andra avseenden är sådant att det ofta är 
omöjligt, t. o. m. för en språkman, att avgöra eller ens gissa 
vederbörandes yrke eller sociala hemvist. Detta är givetvis 
en fördel för dem som använder ett sådant språk: vad de 
säger uppfattas tydligare och enklare och med färre ovid-
kommande associationer, mera störningsfritt. 

Att det för människor av de senast nämnda kategorierna 
ofta ligger en avsikt bakom valet av språkform förefaller 
sannolikt. Och dessa människor blir fler och fler, vilket gör 
att exemplets makt blir allt starkare. Läget synes nu vara 
sådant att ett riksspråkligt uttal är till mycket stor hjälp för 
den som vill göra sig gällande i samhället, dvs, för den som 
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inte vill låsas fast i en viss roll utan vill ha möjlighet att 
själv välja sin roll. 

Vilka svenskar är det i dag som använder ett uttal som mest 
avviker från riksspråksuttalet eller från ett regionalt stan-
darduttal? Den frågan, liksom många andra språksociolo-
giska frågor, kan egentligen inte besvaras - även språk-
männen har på detta område mera åsikter än insikter. Men 
ändå är frågan betydelsefull, och man kan åtminstone för-
söka ställa upp arbetshypotcser för kommande undersök-
ningar. En grupp svenskar med föga riksspråkligt uttal torde 
vara ren landsbygdsbefolkning i olika delar av landet, sär-
skilt i sådana som inte ligger inom bekvämt avstånd från en 
stor eller medelstor stad. Det är väl i sådana befolknings-
grupper - t. ex. sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och 
fiske och kanske också vissa småindustrier 	som dialekter- 
na nu lever kvar starkast och där riksspråksinflytandet än 
så länge är tämligen ringa, i varje fall jämfört med inflytan-
det i storstäderna. Andra grupper är kanske den lägst utbil-
dade arbetskraften inom industrin och serviceyrkena. Men 
för dessa senare grupper tycks förhållandena åtminstone då 
det gäller uttalet vara långt mindre entydiga än tidigare. 
Det är t. ex. tydligt att ett mera riksspråkligt uttal har blivit 
allt vanligare också i dessa grupper under senare decennier 
- det märks bl. a. i Stockholm, där många gamla specifika 
stockholmska uttalsdrag synes vara på retur (t. ex. nasale-
ringen, stockholms-e) i alla socialgrupper. En orsak till detta 
är sannolikt den kraftiga inflyttningen från landsorten till 
huvudstaden - många inflyttare försöker gå över direkt till 
riksspråksuttal i stället för till stockholmsspråk. 

Både de geografiska och de sociala skillnaderna inom 
svenskan synes ha minskat starkt under de senaste decen-
nierna. Hur fort och på vad sätt denna utveckling har skett 
vet vi tyvärr alldeles för litet om, men undersökningar av 
den typ som bedrivs inom forskningsprojektet Talsyntax kan 
ge oss bättre kunskaper härvidlag. 
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Denna utjämning och denna samling kring och fram emot 
ett riksspråksuttal kan betraktas som något positivt. Det är 
en utveckling som språkvården bör arbeta på att förstärka, 
av sociala skäl helt enkelt, och däri kan inbegripas de nu 

så starkt diskuterade jämlikhetsskälen. 

Undervisning av invandrare 
En speciell kategori människor i dagens Sverige kan det 
vara skäl att diskutera särskilt i detta sammanhang, näm-
ligen invandrarna. Bland dem finns det ju människor av 
alla slag, med den mest skiftande sociala bakgrund i sina 
hemländer och med olika social grupptillhörighet och olika 
samhälisroll i Sverige. En väsentlig del av dessa invandrare 
tillhör hos oss de lägre sociala grupperna, de grupper som 
har de lägst betalta arbetena, som lever i de sämsta sociala 
förhållandena osv. Stora grupper invandrare kan betraktas 
som språkligt handikappade, och det är bl. a. därför det nu 
ordnas en så omfattande svenskundervisning för dem. 

1 princip skulle man kunna jämställa språkligt handikap-
pade invandrare med språkligt handikappade svenskar, även 
om det naturligtvis finns både art- och gradskillnader i dessa 
handikapp. En viktig likhet är att det av både mänskliga 
och samhälleliga skäl (om man kan skilja mellan dessa) är 
nödvändigt att man försöker undanröja de språkliga handi-
kappen. Att man försöker ge dessa grupper ett språk och en 
språkbehärskning som gör det möjligt för dem att få den 
frihet när det gäller valet av samhällsroll som deras övriga 
förutsättningar rätteligen borde ge dem. 1 den valfriheten 
borde ingå både friheten att välja yrke och friheten att välja 
uppehållsort i landet.. För invandraren borde dessa friheter 
vara lika självklara som för den infödde svensken. Bägge bör 
få möjlighet att tillägna sig ett svenskt språk, och då också 
ett svenskt uttal, som inte pekar åt något bestämt håll vare 

sig socialt eller geografiskt. 
Detta innebär att jag anser det vara principiellt riktigast 
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att man försöker lära invandrare ett riksspråksuttal, dvs. 
inte till exempel ett sydsvenskt eller västsvenskt standard-
uttal. Med hänsyn till den allmänna uttalsutvecklingen i 
Sverige och till uppfattningen om riksspråket som det språk 
som har störst prestige synes mig detta vara den rimligaste 
ståndpunkten. En invandrare som hamnar i t. ex. Malmö 
under sin första tid i Sverige behöver fördenskull inte vara 
bunden för hela sitt liv i Sverige till just Skåne. Ett riks-
språksuttal torde knappast behöva betyda något socialt han-
dikapp även om han slår sig ner för gott i Skåne eller någon 
annan landsdel med uttalsvanor och andra språkvanor som 
mer eller mindre starkt avviker från riksspråket. Men om 
han flyttar från Skåne norrut i landet är risken för att han 
kan komma att få ett visst språkligt handikapp långt större. 
1 den situationen kan han känna sig tvungen att byta svenskt 
språk, medan sannolikheten för att han skall göra det om 
han från början har fått ett riksspråkligt uttal är långt 
mindre. 

Det finns andra åsikter om detta. Professor KarI-Hampus 
Dahlstedt har t. ex. i Pedagogiska meddelanden från skol-
överstyrelsen nr 7/1968 uttalat: "Att i en jugoslavisk metall-
arbetare i Göteborg eller i en italiensk kypare i Malmö för-
söka inprägla det uppsvenska uttalet förefaller författaren 
till dessa rader verklighetsfrämmande, eftersom undervis-
ningen i svenska för invandrare har sitt främsta stöd och sin 
bästa motivation i den yttre dagliga miljöns språk." 

Den yttre dagliga miljöns språk är givetvis viktigt, men 
vilket som är detta språk är inte lätt att fastställa generellt. 
Det är visserligen sant att en metallarbetare i Göteborg på 
sin arbetsplats och i andra kontakter med arbetskamrater 
mest torde höra ett mer eller mindre utpräglat göteborgs-
språk, ett språk som dock kan variera från västsvenskt stan-
dardspråk till ren dialekt. Men i många industrier i en stad 
som Göteborg möter man i dag många olika varianter av 
svenskt uttal. Det är ingalunda säkert att den jugoslaviske 
metallarbetaren får sina flesta och starkaste dagliga kontak- 
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ter med en person som talar någon göteborgsk språkvariant. 
Hur mycket talar han för övrigt varje dag med sina svenska 
arbetskamrater, och hur mycket talar de med honom? Är 
det säkert att arbetskamraterna har lättare för att acceptera 
hans eventuella brytning när han talar västsvenska än när 
han försöker tala mera riksspråkligt? Sådana frågor vore 
värda en undersökning. Vad sysslar han med på fritiden, 
eller på den del av fritiden då han inte träffar arbetskamra-
ter? Det är inte osannolikt att han ser tv och hör radio myc-
ket. Det kanske till och med kan vara så att han hör mer 
svenska - och en rikare nyanserad svenska - via radio och 
tv än på sin arbetsplats, liksom kanske de allra flesta andra 
vuxna i Sverige. Det kanske kan vara så att radions och 
tv-ns språk på ett sätt är det viktigaste i den yttre dagliga 
miljön. 

Många av dessa frågor kan också ställas för den andre av 
Dahlstedt nämnde invandraren, den italienske kyparen i 
Malmö. 1-Ian har väl för övrigt i sitt yrke större möjligheter 
än de flesta andra yrkesutövare i Malmö att höra annat 
svenskt språk än malmöspråk eller skånska. Han arbetar i 
ett yrke där rörligheten, också den geografiska, för närva-
rande är mycket stor. 

Det förefaller med hänsyn till vad som här har diskute-
rats lämpligast att lägga riksspråksuttalet till grund för all 
svenskundervisning för utlänningar. Naturligtvis bör man 
inte teoretisera alltför mycket om detta, utan man måste ta 
hänsyn till den praktiska verkligheten. 1 denna verklighet 
har man att göra med två parter: eleven-invandraren och 
läraren, och av dem är eleven givetvis den viktigaste. Eleven 
skall naturligtvis kunna behålla sådana ljud som han an-
vänder i sitt eget språk och som finns i svenskan, t. ex. tung-
spets-r om han har det och tungrots-r om han har det (men 
eleven bör upplysas om den svenska geografiska fördelning-
en av dessa ljud). Men för övrigt skall invandraren ges möj-
lighet att lära riksspråkligt uttal av ljud, ljudförbindelser och 
enskilda ord, riksspråklig accentuering och intonation. Det 
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är dock givetvis så att olika invandrare har olika stora möj-
ligheter att verkligen tillägna sig ett gott svenskt uttal. 

Om den som är lärare för invandrare (en betydande del 
av dessa lärare är f. ö. själva invandrare) skall kunna under-
visa om svenskt riksspråksuttal krävs det att han själv teo-
retiskt behärskar detta uttal och helst också praktiskt kan 
demonstrera det och använda det som normaluttal i sin un-
dervisning. Det är väl det grundläggande krav som bör stäl-
las, men sedan kan detta krav av praktiska skäl modifieras, 
t. ex. på så sätt att en skåning kan använda ett riksspråks-
uttal på skånskt substrat, osv. Men om man ställer sådana 
krav på lärarens uttal, krävs det också en utbildning av des-
sa lärare som ger dem bättre möjligheter att motsvara kra-

ven. 

Uttalsundervisning i skolorna 
Här kan det vara lämpligt att övergå till undervisning och 
utbildning också av svenskar. Det är nog en ganska allmän 
uppfattning bland dem som känner situationen vid våra 
universitet och skolor, att svensklärarna, och givetvis också 
andra lärare, ofta har för klen underbyggnad för att kunna 
ge en god uttalsundervisning i vid mening. Svensklärarna 
borde själva undervisas mera i talat svenskt riksspråk, och 
de borde systematiskt tränas att lägga bort uttalsvanor som 
kraftigt avviker från riksspråket. Detta bland annat därför 
att de i sin tur skall kunna undervisa elever från skiftande 
miljöer, från olika landsdelar, från olika sociala grupper osv. 
Detta gäller inte minst för svensklärarna i grundskolan. 

Frågan om uttalsundervisningen i grundskolan berörs i 
läroplanen för grundskolan. 1 ett den 20 december 1968 
daterat nytt "förslag till kurspian med anvisningar och kom-
mentarer i svenska i läroplan för grundskolan", som av 
skolöverstyrelsen tillställdes bl. a. Nämnden för svensk språk-
vård för yttrande, sades följande: 
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"Dialektala särdrag hos svenska elever och avvikelser i utländska 
clevers uttal, som gör det talade språket mindre tydligt, bör så 
långt möjligt uppmärksammas. 

Härvid liksom vid all annan rättelse av elevernas uttal måste dock 
stor varsamhet iakttas, så att inte hämningar framkallas. Särskilt 
beträffande nybörjare bör läraren ha i åtanke att skilda miljöer 
skapar skilda talvanor. Respekt för dialekterna och intresse för att 
vårda dem bör eftersträvas." 

Nämnden för svensk språkvård framhöll i sitt yttrande (15.3. 
1969) att behandlingen av dialekterna borde få ett särskilt 
avsnitt i anvisningarna och att det citerade stycket borde 
ersättas med följande: 

"Normen för uttals- och talvården bör vara det svenska riksspråket 
eller den regionala riksspråksvariant som används i det område där 
eleverna bor. Eleverna bör gradvis vänjas vid att vid uppläsning, i 
föredrag och diskussionsinlägg osv, använda riksspråksuttal. Detta 
innebär inte att elevernas dialekter skall motarbetas, utan avsikten 
är att eleverna skall få insikter i ett riksspråk eller standardspråk 
som har större social och geografisk räckvidd än deras egen dialekt. 
Undervisningen i uttal måste givetvis ske med stor varsamhet och 
med förståelse för olika sociala och geografiska miljöers skiftande 

talvanor." 

1 den i slutet av 1969 av skolöverstyrelsen publicerade "Läro-
plan för grundskolan, II Supplement, Svenska, Komplette-
rande anvisningar och kommentarer" har ingen egentlig 
hänsyn tagits till nämndens invändningar på denna punkt, 
och det ovan anförda avsnittet om uttal är föga ändrat. Det 
ingår f. ö. som det andra av tre stycken under rubriken "Tal-
och röstvård", och frågan om undervisning i nutida svenskt 
uttal har redan därigenom i läroplanens anvisningar kommit 
att få en alltför snäv behandling. Motsvarigheten till det 
ovan anförda avsnittet lyder nu i den tryckta versionen: 

"Dialektala särdrag hos svenska elever liksom sådana avvikelser i 
utländska elevers uttal, som gör det talade språket mindre tydligt, 
bör så långt möjligt uppmärksammas. Härvid liksom vid all annan 
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rättelse av elevernas uttal måste dock stor varsamhet iakttas, så att 
inte hämningar framkallas. Särskilt beträffande nybörjare bör lära-
ren ha i åtanke att skilda miljöer skapar skilda talvanor." (Lgr 69 

Il: Sv, s. 16) 

Flera invändningar kan riktas mot detta uttalande. Det är 
t. ex. olämpligt att i en och samma mening behandla så vitt 
skilda saker som "dialektala särdrag hos svenska elever" och 
vissa "avvikelser i utländska elevers uttal". Visserligen har 
den definitiva versionen formuleringen "liksom sådana av-
vikelser. . ., som . . .", där förslaget hade "och avvikelser . . 
som. . .", men sammankopplingen blir inte nämnvärt mind-
re olycklig därigenom. Det torde ligga nära till hands för 
en som läser dessa anvisningar att uppfatta också "dialek-
tala särdrag" som något som bör "uppmärksammas" därför 
att de kan göra "det talade språket mindre tydligt". Och 
man kan undra vad som egentligen avses med att dialektala 
särdrag bör uppmärksammas! 

Meningen "Respekt för dialekterna och intresse för att 
vårda dem bör eftersträvas" har försvunnit någonstans på 
vägen från förslag till slutlig version. Detta är i och för sig 
inte så egendomligt, eftersom denna mening knappast borde 
vara placerad under rubriken "Tal- och röstvård". Men det 
är anmärkningsvärt att frågan om dialektalt språkbruk fått 
en så undanskymd plats i anvisningarna. Där nämns näm-
ligen dialekter (utom i det ovan citerade avsittet) endast 
på ett ställe, nämligen under rubriken "Språkets utveck-
ling", där det inledande stycket lyder: 

"Språkets liv och förändring studeras i lämpliga sammanhang. Ele-
verna bör göras medvetna om riksspråket och dess regionala skift-
ningar, om dialekter och gruppspråk av olika slag, om växelspelet 
mellan språkarterna och om språket som social faktor." (Lgr 69 

II: Sv, s. 34) 

Hela den viktiga frågan om riksspråksuttal, regionala stan-
darduttal och dialektalt uttal har på ett närmast uppseende- 
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väckande sätt försummats i dessa anvisningar. Frågan är 
viktig bl. a. därför att den berör en sida av språket där 
många lärare behöver och önskar vägledande resonemang 
och anvisningar. Dessutom är det så att inga andra sidor 
av skillnaderna mellan riksspråk, regionala standardspråk 
och dialekter över huvud taget berörs i dessa anvisningar - 
inte ens i det till omfånget största av avsnitten i anvisning-
arna, det om dramatisk verksamhet (som fyller nära 1/3 av 
anvisningarnas totala textmängd). Ändå torde saker som 
riksspråkligt tal 	dialektalt språk, olika gruppers språk 
o. d. kunna vara av stort intresse också i olika former för 
dramatisk verksamhet. 

Svenskundervisningen i grundskolan för de tusentals ele-
verna av utländsk härkomst (och med annat modersmål än 
svenska) har f. ö. fått en alldeles för snäv behandling i des-
sa anvisningar. Den berörs endast i det nyss citerade av-
snittet, alltså med hänsyn till utländska elevers i vissa fall 
mindre tydliga tal. Utländska elever har emellertid svårig-
heter på många områden inom språket, och dessa svårig-
heter kan ställa många lärare inför svåra problem, något 
som borde ha uppmärksammats i anvisningarna. Lämpligen 
borde man 	som Nämnden för svensk språkvård framhöll 
i sitt yttrande över förslaget - sist i anvisningarna ha till-
lagt ett särskilt avsnitt med rubriken "Utländska elever". 
1 detta avsnitt skulle allmänna råd ha getts till lärarna, vil-
ket säkert många lärare hade varit tacksamma för. Man 
kunde där också ha påpekat att de utländska elevernas svå- 
righeter med svenskan 	och deras kunskaper i sina egna 
modersmål - ofta torde kunna utnyttjas som ett berikande 
inslag i svenskundervisningen i grundskolan. 

Man får hoppas att skolöverstyrelsen snarast kan kom-
plettera anvisningarna till grundskolans läroplan i svenska 
med ett särskilt tillägg om dels uttalsfrågor, dels frågor om 
riksspråk, regionala standardspråk och dialekter, dels och 
framför allt undervisning av utländska elever. 
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Svenskundervisningens huvuduppgift kan inte vara någon 
annan än den att ge eleverna bästa möjliga språkliga förut-
sättningar för deras tillvaro som vuxna. Det betyder att 
eleverna har rätt att i skolan få sådana språkvanor inarbe-
tade som ger dem största möjliga chanser som vuxna, som 
inte hämmar dem i vilken yrkesverksamhet de än väljer och 
som ger dem möjlighet till ett bredare val av yrke och sam-
hälisroll. 

Språksituationen i Sverige är nu sådan att det är det 
riksspråkliga uttalet som ger varje svensk de vidaste möjlig-
heterna. Detta uttal har redan nu stor social prestige, och 
denna prestige kan antas snarare öka än minska i framtiden. 
Personer i de högre sociala grupperna, ledande personer i 
politiskt och annat offentligt liv synes i regel använda ett 
mer eller mindre utpräglat riksspråkligt uttal. Detta riks-
språkliga uttal är en väg, och kanske en av de viktigare, till 
utveckling av individens yrkesmässiga och sociala möjlig-
heter, till ökad social jämlikhet. Skolan och annan under-
visning skulle allvarligt försumma en av sina betydelseful-
laste uppgifter om den inte tog hänsyn till detta. 

Skolan skall alltså ge alla elever möjlighet att få ett riks-
språkligt tal, vilket inte borde vara någon omöjlig peda-
gogisk uppgift i radio- och tv-åldern. Då kan skolan verk-
ligen befria från hämningar, snarare än skapa hämningar. 
1 detta sammanhang kan hänvisas till en artikel med titeln 
"Dialekterna i gymnasiets svenskundervisning" av professor 
Karl-Hampus Dahlstedt i Modersmålslärarnas förenings års-
skrift 1964. Han säger där bl. a. (s. 59): "Vi har inte rätt 
att undanhålla dem (dvs, eleverna) den rikssvenska konfek-
tionen". 

Det kan för övrigt tyckas egendomligt att man i den svens-
ka skolan i dag ägnar så stor tid och så mycket arbete åt att 
lära eleverna ett korrekt uttal av främmande språk, särskilt 
engelska, medan man fortfarande på så många håll inte alls 
eller bara mera förstrött uppmärksammar den betydligt vik-
tigare frågan om elevernas svenska uttal. 
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Naturligtvis är mycket av vad som här har sagts inte till-
räckligt väl underbyggt rcnt språkvetenskapligt och språk-
sociologiskt. Men i så viktiga frågor som de som rör språket 
och samhälisrollerna kan man inte vänta på undersökningar 
som kan ta många år att göra, utan man får lov att utgå 
från de begränsade kunskaper som nu står till buds. Ut-
forskningen av olika språksociologiska problem är en av de 
viktigaste uppgifterna för dagens språkvetenskap. Det tycks 
också vara docent Bengt Lomans uppfattning. 1 en artikel 
i ABF:s tidskrift Fönstret (nr 2/1969) skriver han: "Demo-
kratiseringen av skola och samhälle kräver vidare att forsk-
ning och undervisning finner medel att utjämna även de 
språkliga motsättningarna inom olika samhällsgrupper. Först 
därigenom blir det möjligt för medborgarna att gemensamt 
utföra de många komplicerade arbetsuppgifterna i det mo-
derna samhället". 
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Regionalt riksspråksbruk 
Av Ingemar Ingers 

För att besvara frågan vad som avses med riksspråk i dess 
egenskap av talspråk har olika uppfattningar gjort sig gäl-
lande. En mera rigorös uppfattning är i Sverige framförd i 
slutet av förra århundradet av Lyttkens & Wulff samt 
Oscar Svahn och i detta århundrade av bl. a. Gjerdman 
och Hilma Henningsson. För dem är riksspråket i dess funk-
tion av talspråk en uttaisform, som icke röjer från vilket 
landskap eller vilken landsända den talande härstammar. 
Deras åsikt om språkriktighet tar inte bara hänsyn till be-
gripligheten -- som borde vara det främsta motivet för 
bruket av ett tydligt riksspråkstal - men också till subjektiva 
meningar om vad som skall gälla såsom vårdat, vackert eller 
välljudande. De har framställt långt gående krav på lik-
riktning och uniformering av svenskt talspråk, i synnerhet 
Gjerdman i uppsatsen "Gott svenskt uttal" i Modersmåls-
lärarnas förenings årsskrift 1948. En liknande hållning före-
träddes i Danmark av Otto Jespersen, som ur dansk riks-
språklig synpunkt fördömer tungspets-r, som är rådande i 
Jylland - alltså helt tvärt emot Lyttkens & Wulffs samt 
Gjerdmans synpunkt, att tungrots-r i Sydsverige skulle bort- 
arbetas till förmån för det uppsvenska tungspets-r 	ett 
bra exempel på den subjektivitet, som präglar omdömet. 1 
en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Uttalsnormer 
eller icke?" har Hilma Henningsson gjort gällande, att alla 
de, som inte talade enligt mellansvenskt riksspråksbruk, 
skulle sakna uttaisnormer. 

Sedan en debatt i ämnet fördes i åren omkring 1950, har 
mindre rigorösa och mera liberala uppfattningar fram-
kommit. Men innan vi övergår till dessa, skall här citeras 
en vidsynt och verklighetsbetonad uppfattning om rikstal-
språk, som är framförd av J. A. Lundell i artikeln Riksspråk 
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i Nordisk familjebok, 2 uppl., bd 23, sp. 393 (tryckt 1916). 

Han konstaterar, att "riksspråket såsom taladt står i nära 

beroende af de lokala folkmålen, så att inom riksspråket 

finnes en mängd mer eller mindre lokala skiftningar. Så 

t. ex. talas svenska tämligen olika af bildade skåningar, värm-

länningar, östgötar, norrlänningar o. s. v., och det finnes 

intet rationellt skäl att anse den enes tal mera representativt 

för riksspråket än den andres. Däremot ger visserligen den 

allmänna opinionen företräde åt en nyans, ogillar t. ex. den 

skånska eller värmländska formen, medan t. ex. sörmländs- 

kan anses vacker. - - 	Ett 'fullständigt rent högsvenskt' 

o. s. v. språk i betydelsen af en norm, som för alla vore gil- 

tig, finnes ej och kan icke finnas." 	En liknande, mera 

tolerant uppfattning, som accepterar de regionala skift-

ningarna inom ramen för riksspråkstalet, är i nutiden vanlig 

hos både universitets- och läroverkslärare i skilda delar av 

landet, och bland språkmän företrädes detta synsätt av bl. a. 

professorerna Gösta Bergman, Bertil Malmberg, Sigurd Fries 

och Karl Hampus Dahlstedt, av lektor Nils Uthorn och av 

framlidne lektor Bertil Björseth. Man har ansett det värt 

undersöka i vad mån det regionala riksspråksbruket avviker 

ifrån eller har något gemensamt med respektive folkmål, och 

en skriftserie, Svenskt riksspråk i regionala skiftningar, är 

startad av Nämnden för svensk språkvård. 

Förf. skulle vilja karakterisera det talade riksspråket som 

den talspråksform, som i motsats till de egentliga folkmålcn 

ansluter sig till skriftspråket men likväl har många drag, 

som kännetecknar talspråk till skillnad från skriftspråk. Det 

har småningom utbildat sig med svenskt skriftspråk och hög-

läsningsspråk som mönster, varvid för olika landsändar ut-

märkande riksspråksvanor uppkommit. Detta rikstalspråk 

visar från mellansvenskt språkbruk största avvikelser i Syd-

sverige, Västsverige, Värmland, Gotland, Dalarna och Norr-

land. Det har åtskilliga drag gemensamma med de dialekter, 

på vilkas grund det har uppstått: i såväl ljudsystem som 

ordförråd, ordböjning, syntax och accentuering och fram- 
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förallt i tonfallet, artikulationsbasen eller ordmelodicn. Ingen 
av dessa olikheter är emellertid så framträdande, att den 
verkar hindrande för begripligheten mellan normalt begåva-
de medborgare, som talar olika varianter av riksspråket. 
Föreställningen att den mellansvenska riksspråksformen un-
der alla förhållanden skulle vara mera korrekt än de övriga, 
mera perifera, bör emellertid avvisas. (Med mellansvenskt 
avses här språkbruket i de s. k. Mälarlandskapen, Uppland, 
Västmanland, Södermanland och Närke med centra i syn-
nerhet i Stockholm och Uppsala). 1 flera fall visar riks-
språksbruket i Sydsverige mera överensstämmelse med skrift-
språket än man egentligen tror. Det beror på att detta riks-
språksbruk har sitt substrat i folkmål, som står på samma 
konservativa ståndpunkt som skriftspråket. Det visar sig i 
synnerhet i best. form neutr. sing. av typen huset och pl. 
husen samt bibehållen ändelse i supinumformen kallat, där 
mellansvenskt riksspråk har böjningsformerna huse, husena 
och supinum kalla; av dessa överensstämmer huse och kalla 
med motsvarande former i folkmålen, under det att husena 
är en analogibildning, tillkommen i anslutning till best. form 

pi. på -na i övriga genera. 	En preteritiform av typen 
kallade, som är i överensstämmelse med skriftspråket (och 
fornspråket), användes i stora delar av Sydsverige i såväl 
dialekt som i riksspråkstal, där mellansvensk riksspråkstyp 
har formen kalla i pret. Även om pret.-former av typen 
kalla, ramla etc. bland riksspråkstalande kan accepteras i 
vardagligt talspråk, bör man allvarligt avråda från att låta 
dem få insteg i skriftspråk. Det vore ett svek emot nordisk 
språklig gemenskap, alldeles som det tilltagande bruket av 
dom i st. f. de också är det, varom mera här nedan. Dess-
utom är typen kallade tydligare och är en fullt naturlig 
talspråksform för en mängd svenska medborgare. - 1 ett 
avseende står Norrlandsmålen, såväl folkmålen som det 
regionala riksspråket, närmare svenskt skriftspråk än övriga 
svenska språkområden gör. Där uttalas presensformen är 
med tydligt hörbart -r, då den i övriga delar av Sverige har 
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formerna ä eller e. 1 högläsningsspråk bör överallt i Sve-
rige är uttalas såsom är. Det finnes ingen som helst orsak att 
anbefalla en utläsningsform ä eller e, i synnerhet icke för 
norrlänningar, för vilka är gäller som en fullt naturlig tal-
språksform. Att inom huvudstadsområdet presensformen är 
uttalas såsom e bör icke tillmätas någon sådan betydelse, att 
denna form skulle anbefallas såsom utläsningsform. Till-
fälligtvis är formen e rådande i tre dominerande storstäder; 
utom Stockholm även Göteborg och Malmö. Detta beror 
emellertid icke på någon närmare språklig släktskap mellan 
dessa tre städer, men därpå att de är samtliga belägna inom 
språkområden, där presensformen e är gängse bland såväl 
dial.- som rspr.-talande. 

För att åskådliggöra, att Stockholmsregionens riksspråks-
vanor inte bör anses ha företräde framför Sydsveriges, skall 
här anföras en fras i två versioner, den första enligt Stock-
holmsregionens språkbruk och den andra i sydsvensk språk-
dräkt: 

Dom stog på golve å vänta en timma, innan dom fick 
tilltrede till de inre ruinme. 

Di sto på golvet å väntade en timme, innan di fick till-
träde till de inre rummet. 

Om man jämför med motsvarande skriftspråksformer, tor-
de ingen kunna påstå, att den stockholmska versionen är 
mera riksspråksmässig än den sydsvenska. Då språkprovet 
återgives i s. k. grov beteckning, bör det upplysas, att här 
förutsättes den stockholmska versionen ha tungspets-r och 
den sydsvenska tungrots-r. Vad beträffar preteritiformen 
stod, skall meddelas, att den i Sydsverige uttalas såsom sto 
- detta i överensstämmelse med folkmålen - men vid hög-
läsning utläses såsom stod. Den mellansvenska uttalsformen 
stog är till den grad omhuldad i Stockholmsregionen, att den 
t. o. m. användes vid högläsning, där texten veterligen har 
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stod. Däremot synes den tillhörande supinumformen stagi(t) 

vara på retur. 
Då förf. började läsa nordiska språk vid Lunds universi-

tet, blev de studerande i ämnet delgivna den uppfattningen, 
att vi kan och bör räkna med regionala skiftningar inom 
riksspråkstalets ram. Våra dåvarande lärare, Elof Hellqvist, 
Emil Olson, Jöran Sahlgren och Sixten Beifrage utgick 
själva från accepterandet av den lokala riksspråksnormen. 
Då omkring 1950 en debatt pågick med anledning av prof. 
Gjerdmans underkännande av andra riksspråksvarianter än 
den mellansvenska, var det en lundensisk nordist med god 
undervisningsvana, som konstaterade: "Det språk, som dugde 
för Axel Kock, Emil Olson, Axel Herrlin, Hans Larsson och 

Fredrik Böök 	det duger för oss också." För att inte se 
saken från ensidigt skånsk-sydsvensk synpunkt, vill förf. som 
en tillgång, som en nyansering i tillvaron nämna Selma 
Lagerlöfs värmländskt och Manfred Björkqvists norrländskt 

präglade diktion. 
Då man tagit del av yttranden i ämnet av förespråkarna 

för ett enhetligt, standardiserat riksspråkstal, såsom Gjerd-
man, Hilma Henningsson och Carl Larsson, är det sådana 
begrepp som likriktning och uniformering, ävensom diskri-
minering, som kommer för en. En intresselös likformighet 
och standardisering skulle komma i stället för omväxlingen 
och nyanseringen. De finnes och har funnits, som fallit i 
farstun för de överdrivna krav, som framställts av ovan-
nämnda talpedagoger, men förf. har en känsla av att 
detta har skett utan närmare reflexion eller eftertanke. 1 

verkligheten ligger något överlägset och nedlåtande i ten-
densen att vilja bedöma talspråket hos i Sydsverige infödda 
och verksamma universitets- och läroverkslärare, biblioteks-
personal och prästerskap m. fl. såsom något underhaltigt 
och mindre brukbart. Ty också språkbruket i Mellansverige 
har från skriftspråksnormen starkt avvikande dialektala in-
slag, som inte bör upphöjas till normer för riksspråkstalet i 
hela Sverige. För att inte bli missförstådd vill förf, försäkra, 
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att bak denna uppfattning inte ligger någon motvilja för 
språkbruket i andra riksspråksregioner än den sydsvenska, 
heller icke den mellansvenska; men vad man har rätt reagera 
emot är ev. krav eller önskemål om riksspråkstalets norme-
ring efter en för övrigt helt godtyckligt vald eller obestämd 
mellansvensk uttaisnorm. Mellansvenskt riksspråksuttal kan, 
när det är som bäst, verka välljudande och vackert, men 
det bör väl att märka vara medfött och naturligt, och an-
satser av riksspråkstalande i andra språkregioner att imitera 
detsamma verkar tillgjort och affekterat, ja man kunde säga 
parveny-artat. 

Ur en korrespondens året 1949 med lektor Bertil Björseth, 
en av de främsta kännarna av västsvenska riksspråksvanor 
och deras relationer till folkmålet, vill förf, anföra följande: 
'1 sin framställning 'Gott svenskt uttal' i Modersmålslörar-
nas förenings årsskrift 1948 sammanblandar prof. Gjerdman 
två skilda ting: dels de hos den bokligt bildade allmänheten 
i olika landsändar accepterade uttalsvanorna och dels så-
dana element, som enl. opinionen hos s a m in a allmänhet 
undvikes såsom alltför dialektala eller vulgära." Vidare har 
Björseth yttrat, att "den uttalsvård hänger fullkomligt i luf-
ten, som inte bygger på de redan existerande lokala riks-
språksvanorna." 

Därför att ett riksspråksbruk har fotfäste i v1ellansverige 
bör det inte tillmätas sådant företräde, att det skulle upp-
ställas som norm för riksspråkstalande i andra språkregioner. 
En sydsvensk ställer sig avvisande, då såsom riksspråksuttal 
rekommenderas sådana former som aprill, ho-nom (med 
långt slutet o), br?ickspatron, sjuckdom, sjucklig, dronning, 
masslick och sjottis. Enligt sydsvenskt språkbruk - med va-
rierande begränsning - uttalas dessa ord såsom april, ha°n-
nom, brzikspatron, sjukdom, sjuklig, drottning, matsäck och 
skottisch. Exemplen är så valda, att det förhållandet åskåd-
liggöres, att många av de former, som i Mellansverige gäller 
såsom riksspråkstal, har sin förutsättning i ett dialektalt 
språkbruk. Det är en stor inkonsekvens att vid välläsning 
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och vid utlärning av svenskt uttal för utlänningar (!) vilja 

anbefalla en sådan uttalsform som massäck, samtidigt som 

man kasserar uttalsformer som plass och skjuss, som bevis-

ligen har fotfäste i större delen av det svenska språkområdet. 
Då riksspråkstalande personer i Sydsverige i sitt naturliga 

tal använder sådana böjningsformer som bagaren, kaptenen, 

akademien, ekonomien, barnen, ögonen, den gamle gubben, 

di andre, något (eller nåt), denne gången etc., får dessa 

former under inga förhållanden stämplas såsom minder-
värdiga eller underlägsna jämfört med motsvarande mellan-
svenska former: bagarn, kapten (i best. f.) akademin, eko-

nomin, barna, ögona, den gamla gubben, dom andra, någe 

och den här gången. Att såsom skriftspråksform vilja ge-

nomtrumfa akademin med bortfall av e är omotiverat, i 

synnerhet som både Svenska Akademien och Lantbruks-

akademien m. fl. bibehåller den fulla ändelsen -en. En annan 

nyhet i reformering av skriftspråket, vilkens värde kan be-
tvivlas, är genomförandet av former utan e i läggs, sätts, 

säljs och skiljs; de har intet stöd i sydsvenskt talspråk, ej 

heller i tidigare svenskt skriftspråk (före ca 1950) och därtill 

är säljs och skiljs med sin anhopning av tre konsonanter 

svåra att uttala. Vi har flera exempel på att tidningsredak-
tioner rättar en författare, som därtill är nordist, som skriver 

sättes och säljes i presens, under det att sådana grova språk-

fel som ett centra accepteras, ävensom sådan omöjliga skriv-

ningar som Aktie Bolag och Maskin Fabrik. 

Vid bedömandet av vad som bör anses acceptabelt inom 
ramen för riksspråkstal i olika språkregioner inom Sverige 
bör bl. a. följande egendomligheter lämnas oantastade och 
aldrig påtalas såsom något underhaltigt eller mindervär-

digt, mindre "comme il faut": 
Framförallt det provinsiella tonfallet eller ordmelodien, 

det som röjer att man är bergslagsbo, gotlänning, smålän-
ning, skåning etc. och som icke bör ses som en olägenhet eller 
belastning men tvärt om som en tillgång, en nyansering i 
tillvaron. Försök att undvika det provinsiella tonfallet re- 
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sulterar i tillgjordhet och förkonstling och betraktas alltid 
med motvilja i vederbörandes omgivning. Det torde obser-
veras, att här bortses från den bråkdel av en procent, som 
utgöres av blivande skådespelare, som i teaterskolorna lär sig 
scenspråk, "biihnensprache"; men tillägnandet av detta scen-
språk eller teatersvenska gäller endast och allenast denna 
yrkesgrupp, och kravet på behärskandet av detta scenspråk 
bör icke ens omfatta amatörskådespelare, som uppträder i 
ett begränsat distrikt. 

Vidare finns alls ingen orsak att stämpla bruket av syd-
svenskt r-ljud (tungrots-r) såsom något mindervärdigt och 
av sekunda rang, ej heller sydsvenskt sj-ljud, som uttalas 
under det öppningen mellan övre och nedre tandraden hål-
les öppen. Ett senkommet krav, uppställt av rigorösa sång-
lärare, att tungspets-r vid sång är det enda antagliga, upp-
fylles väl av åtskilliga, som deltager i körsång men berör 
icke deras dagliga tal. Förf, har känt åtskilliga goda sång-
pedagoger, t. ex. domkyrkokantorn i Lund Sigfrid Holm, 
som icke har uppställt detta krav. Att den sång, där tung-
spets-r iakttages, skulle bli mera välljudande och för hals-
organen mera hygienisk (!) är bara en tvångsföreställning. 

Omvänt skulle förf, här vilja försvara ett språkbruk, som 
icke tillhör det sydsvenska området, nämligen bruket av s. k. 
tjockt 1 i t. ex. blå, fläsk och ful. Ett eventuellt bekämpande 
av det tjocka 1 är alltså inte aktuellt i Sydsverige. Det till-
hör talspråket norr om en ungefärlig linje VarbergNässjö 
—Förlösa vid Kalmar. För språkrensare av det mera ex-
trema slaget, i synnerhet sådana utan större språkhistoriska 
och språkgeografiska kunskaper, är bekämpandet av tjockt 1 
en angelägenhet av hög rang. Utifrån bristande kännedom 
om riksspråksvanor i Nordsverige och om dialektgeografiska 
förhållanden härleder sig förföljelsen emot det tjocka 1. 1 en 
språklära, avsedd för realskolestadiet, fanns en notis som 
omtalade att "tjockt 1 är ett mycket fult ljud, som tillhör 
vissa dialekter" (man lägge märke till den överlägsna kom-
binationen av "fulhet" och dialekter!). Förf, erinrar sig tyd- 
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ligt denna notis från en på realskolestadiet använd lärobok. 
Men efter att ha förvärvat mera dialektgeografisk kunskap 

erfor jag, att tjockt 1 tillhör ca 9/10 av Sveriges areal. Det 

är ett så nationellt svenskt ljud som någonsin. Varför skulle 
det vara fult i Sverige, då det icke är det i Norge? Efter kon-
takt med riksspråkstalande personer från vitt skilda delar av 
Sverige kunde jag konstatera, att det icke betraktas såsom 
dialektalt av de riksspråkstalande själva. Det ingår i samma 
ställningar som riksspråksbruket på nästan samma areal där 
det också tillhör folkmålen. Det är frånvaron av tjockt 1 

i det stockholmska riksspråket, som har framkallat denna 
nedvärdering och gjort det till ett dialektalt ljud, men skall 
tjockt 1 bedömas som sådant, så skulle tungspets-r också göra 
det, eftersom de till utbredningen nästan sammanfaller 
(dock med den skillnaden, att det senare har gått ännu 
längre ner i Sydsverige). Bland riksspråkstalande i hela 
Norrland, i Dalarna med Bergslagen, Värmland, Närke, 
Mälarlandskapen, Öster- och Västergötland är tjockt 1 helt 

accepterat och räknas icke för dialektalt i motsats till dif-
tongering, dialektala kvantiteter, norrländsk förmjukning och 
apokope etc. En bättre orientering om förekomsten av detta 
ljud och accepterandet därav borde medföra större tolerans 
för detsamma. Man skulle kunna vinna mycken och värde-
full tid för svenskundervisningen genom att avstå från kam-
panjen emot sydsvenska r-ljud och sj-ljud på ett håll och 

det tjocka 1 på ett annat håll. 
Lika verklighetsfrämmande är ett önskemål om inövandet 

av "rätt" (!) ö-ljud framför -r i sådana förbindelser som 

höra, smör och öra, där det slutna ö, som förekommer både 
i Skåne och Norrland skulle anses mindervärdigt jämfört 
med det öppna ö, som i Mellansverige står framför -r, i 
Stockholmsregionen närmande sig till ä-ljud. 

På samma sätt verklighetsfrämmande och pedantiska är 
krav som framförts av Gjerdman m. fl. att i sådana ord, där 
bruket av grav och akut accent är regionalt växlande, man 
skulle fastställa ett standardiserat uttal, där man bestämde 
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sig för endera accenten. 1 ett uttalande från lärarkollegiet 
vid ett svenskt läroverk, återgivet i Modersmålslärarnas för-
enings årsskrift 1947 s. 30, påstås att bruket av akut accent 
i sådana familjenamn som Strindberg och Lindberg vore ett 
uttaisfel (!), som "bör rättas redan i småklasserna." Det 
skulle vara missbruk av tid och energi att här söka ingripa 
reglerande. Bruket av grav och akut accent i familjenamn 
av denna typ växlar dels från det ena området till det andra 
(i Norrland uttalas t. ex. med akut acc. H61mströrn under 
det att Sydsverige har grav acc.), dels inom samma om-
råde. 1 Skåne och andra delar av Sydsverige uttalas sålunda 
med grav acc. Lindström men med akut Lindberg och Lind-
gren. (Jfr förf:s "Språket i Lund" s. 85 f.) - 1 sin ovan-
nämnda artikel "Gott svenskt uttal" tar Gjerdman under 
övervägande, om icke ett standardiserat uttal borde genom-
föras hos sådana ord, där grav och akut acc. växlar, lokalt 
eller individuellt. Som exempel nämnes egennamnet Selma, 
låneordet prosa och räkneordet eller pronominet andra. Hos 
riksspråkstalande i Lundaområdet och vida däromkring har 
Selma akut acc. och prosa grav acc. under det att accenten 
i andra är växlande. Med att konstatera detta kan vi slå 
oss till ro men fo••rmenar inte andra att bruka annan ac-
centuering. 1 Skåne uttalas Hanna och Berta, som är av 
mycket gammalt bruk, med akut acc., och detsamma gäller 
Alma, Ida och Selma, som är av nyare bruk; men redan i 
Blekinge förekommer grav acc. i dessa namn. Detta gäller 
såväl dial.-talande som rspr.-talande. (Om accentuering av 
dessa och andra noniina propria, jfr "Språket i Lund" s. 
84). En reglering till förmån för antingen grav eller akut 
accent vore en utopi och något ur språkvårdssynpunkt all-
deles betydelselöst. 

Tidigare är påpekat, att där ö-ljud uttalas såsom slutet 
framför -r såsom i smör, öra och höra, detta uttal bör re-
spekteras. På samma vis bör respekteras det bland rspr.-
talande i Lundaregionen gängse uttalet av e såsom e-ljud i 
förstavelsen, som ingår i erfara, erkänna och ersätta m. fl., 
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detta i motsats till andra språkregioner, där er- uttalas så-

som är- i dessa förbindelser. 
Här ovan är konstaterat, att åtskilliga i Stockholmsregio-

nen, ja också på ett vidare område använda böjningsformer 
inte kan anses mera riksspråksmässiga än motsvarande i 
Sydsverige använda böjningsformer, som tvärt om närmare 
ansluter sig till normalt svenskt skriftspråk, ävensom till 
språkbruket i de mera konservativa folkmål, som är substra-
tet för sydsvenskt riksspråkstal. Till exemplen skulle kunna 
läggas pret.-formerna böt och knöck, som i Sydsverige är 

obrukliga och där motsvaras av bytte och knyckte. (Om en 
i Skåne "hemmagjord" riksspråksform bytade, numera åter 
på retur, jfr "Språket i Lund" s. 102). En böjningsform med 
stor frekvens, som tidigare är berörd mera i förbigående, är 
de såsom personligt pronomen i pluralis och såsom bestämd 
artikel och dess motsvarigheter i regionalt präglat talspråk 
och i skriftspråkets stilarter. Det är den höga frekvens, som 
tillkommer denna böjningsform, som gör att den här blir 
något utförligare behandlad. 

Detta språkvårdsproblem blev aktualiserat genom en ar-
tikel i Sydsvenska Dagbladet 24/3 1969 av svenskläraren, 
lektor Nils lJthorn med rubriken "Försvinner ordet de?". 
Densamme har behandlat ämnet utförligare i Svensklärar-
föreningens årsskrift 1970, där rubriken är densamma. Till 
denna framställning skall här hänvisas. Med instämmande i 
lektor Uthorns synpunkter och delvis från andra aspekter 
blev problemet ytterligare behandlat av förf. till denna upp-
sats i en understreckare i Sydsvenska Dagbladet 5/4 1969, 
som hade rubriken: "Är dom finare än de och di?" Den 
följande framställningen bygger väsentligen på detta inlägg i 
Sydsvenska Dagbladet men är delvis omarbetad och utvid-
gad. Frågeställningen var om det svenska skriftspråkets pro-
nomen och bestämda artikel de i obegränsad omfattning 
skulle ersättas med dom, ävensom om de, uttalat såsom di 
i stora delar av Sverige och i våra nordiska grannländer, 
inom Sverige skulle läggas bort till förmån för dom. (En 
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mera ljudenlig skrivning är da°mm, men i den följande 
framställningen användes den traditionella skrivningen 
dom). 

Då man framhållit den ena eller andra formens före-
träden har osakliga och affektbetonade argument framförts. 
Från ett håll har man påstått att dom är "Stockholms-

slang" och från ett annat håll att di är "dialekt" i förhållan-
de till dom, som skulle vara mera korrekt riksspråk. Intet-
dera av dessa argument är hållbart. Med slang avser språk-
männen ett ordförråd (t. ex. kova och fjälla) och en frase-
ologi eller jargong, däremot icke böjningsformer. Dessutom 
hör dom till ett vidsträcktare område än Stockholmsregio-
nen, varom mera här nedan. Föreställningen att di skulle 

vara något dialektalt, jämfört med dom, är lika omotiverad, 
då under alla förhållanden di såsom subjektsform står när-

mare skriftspråkets de än dom gör och dessutom användes 
av riksspråkstalande personer inte bara i hela Götaland men 
också i Svealand söder om Dalarnas, Västmanlands och 
Upplands sydgränser. Den genuina geografiska fördelningen 
är denna, att såsom subjektsform (t. ex. di kommer) tillhör 

di såväl riksspråk som dialekt i hela Götaland + landskapen 
Värmland, Närke och Södermanland i Svealand, och dom 
landskapen norr om dessa; i övre Norrland användes dem 

som subjektsform. Såsom objektsform (kan du se dom?) an-
vändes dom såväl i Syd- och Västsverige som Mellansverige, 
men dem i övre Norrland (jfr ovan). Gränsen för bruket av 
sydligare di, nordligare dom som subj.-form går över Stock-
holm, där båda formerna är brukliga. Bland äldre infödda 
Stockholmare var di övervägande, t. ex. hos riksantikvarien 
Oscar Montelius, som var riksspråkstalande. Också det mera 
folkliga Stockholmsspråket hade di. Denna form har stark 
frekvens vid återgivandet av Stockholmsmål i Martin Kochs 
"Guds vackra värld", som utkom 1916 (påpekat av Nils 
Uthorn). Och ännu för ett par år sedan utkom en roman 
med ämne från det högborgerliga Djursholm strax norr om 
Stockholm, där handlingen är förlagd till 1920-talet, där i 
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dialogerna di och dom omväxlar. Så sent som 1960 sam-
talade förf. med en i Djurgårdsstaden infödd dam, som an-
vände di. 

Numera är di snart undanträngt av dom i Stockholms-
regionen. Bruket av dom som subj.-form är gammalt i Upp-
land, och mötespiatsen mellan uppländskt dom och sörm-
ländskt di var just i Stockholm. 1 Stockholmsspråk är dom 
som subj.-form första gången belagt i en teaterpjäs från 
1816 (Hesselman i Nord. Farniljebok, andra uppl., bd 27, 
sp. 33). 

Formen dom är smittosam och tränger söderut på be-
kostnad av di. Tendensen var märkbar redan omkr. 1920 
men då endast i städer och tätorter utmed södra stambanan, 
där di och dom omväxlade i de yngres språkbruk. Tenden-
sen att tränga söderut fanns alltså redan före radions, ljud-
filmens och TV:ns tid, men dessa faktorer har ytterligare 
gynnat framträngandet av dom. Men är denna form verk-
ligen värd att gynnas eller rekommenderas eller hållas för 
mera korrekt än di? Vad vi bör reagera emot är alltså inte 
bruket av dom i vardagligt mellansvenskt t a 1 s p r å k 
(eller i texter, som återgiver sådant talspråk), men däremot 
föreställningen att dom skulle låta finare och käckare än di, 
den tilltagande tendensen att i skriftspråket använda dom 
i st. f. de och slutligen oskicket att vid högläsning av texter, 
som veterligen har de, utläsa detta såsom dom. 1 radions tid-
ningskrönika den 24/3 lästes t. ex. "dom övriga nordiska 
länderna", "dom nordiska regeringarna", "dom har möjlig-
het" etc. Den 26/4 1970 antecknades vid åhörandet av tid-
ningskrönikan bl. a. "dom vanskliga gränsförhandlingarna", 
"dom vanliga löntagarna", "dom borgerliga partierna" och 
"dom delar deras intressen." Vid kontroll framgick det att 
den tryckta texten i de citerade tidningarna överallt hade 
de. Motiveringen för denna form av högläsning uppgives 
vara att ge intryck av ett ledigt talspråk, men som Uthorn i 
S L Å 1970 s. 147 har påpekat, ligger inte den minsta logik 
däri, då man vid denna uppläsning fasthåller vid t. ex. ett 
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bokstavrätt uttal av pron. sig och en tilikrånglad period-
byggnad, utelämnande av hjälpverbet har etc. Det är väl 
att märka en högläsning eller uppläsning det rör sig om, icke 
ett fritt referat, och vid en uppläsning, som är avsedd för 
Sveriges Radios publik kunde man förvänta sig samma vår-
dade uppläsning, som t. ex. användes vid återgivandet av 
TT-nyheterna. Men en orsak till denna utläsning av de 
såsom dom kan ligga däri, att lärare i välläsning (!) har 
tillhållit eleverna att utläsa den tryckta textens de såsom 
dom. Förf, har fått flera belägg därpå, bl. a. en uppgift om 
att en lärarinna vid Skara seminarium skulle anbefallt ele-
verna en sådan utläsning, som de sedermera i egenskap av 
småskollärarinnor vidarebefordrat. Den senaste uppgiften 
meddelar, att i Malmö tjänstgörande lärarpersonal, som 
undervisar invandrade utlänningar i svenska, skulle kun-
gjort att vid innanläsning pron. de skulle läsas såsom dom. 
Detta föranledde en indignerad fråga i Sydsvenska Dagbla-
det, om så verkligen vore förhållandet, som emellertid läm-
nades obesvarad. 

Vad beträffar "dom övriga nordiska länderna" (som tid-
ningskrönikan uttrycker sig), så har intet av dem dom så-
som talspråksform i egenskap av subjekt, ej heller har i dessa 
länder dom vunnit insteg i skriftspråket, som har de. 1 dessa 
länder användes liksom på det angivna området i södra och 
västra Sverige di såsom talspråksform med undantag för 
vissa arter av norskt landsmål, som har dej, men här skiljer 
man på subj. dej och obj. deim, som är formella motsvarig.. 
heter till resp. de (di) och dem (dom). Då nu södra och 
västra Sverige fr. o. m. Värmland söderut har di gemensamt 
med norskan, danskan och Finlands-svenskan, varför skall 
denna form bli nerklassad och undanträngd till förmån för 
dom? Spridningen söder- och västerut av dom beror icke 
blott på dess "smittosamma" karaktär men också på en en-
sidig och ovederhäftig propaganda och passivitet från svenska 
språkvårdares sida - samt slapphet och godtrogenhet från 
dem, som är utsatta för denna propaganda. Om man säger 
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sig verka för större nordisk språklig gemenskap - och det 
anser sig Föreningen Norden och Nämnden för svensk språk- 
vård göra 	då bör vi framförallt hålla fast vid den gemen- 
skap som vi r e d a n har i ordförråd, böjningsformer och 
ortografi m. m. Förf, ser med olust alla tendenser till onödiga 
skiljaktigheter mellan de nordiska språken, från vilket håll 
de än må komma. Dit hör t. ex. det nutida danska skriv-
sättet pres. dur i st. f. duer (duger) och accepterandet av 
det Köbenhavnska uttalet av gade och vej såsom garde och 

vaj som riksspråksuttal, vilket gör klyftan mellan danskt och 
svenskt språk ännu större. 

Vi bör inte släpphänt och likgiltigt bevittna hur de nor-
diska språken helt onödigt avlägsnar sig från varandra, och 
Sverige har ingen orsak att gå sin egen väg och propagera 
för bruket av dom, så mycket mindre som de skriftspråkliga 
formerna de och dem fortfarande läres ut vid skolornas 
grammatikundervisning. Om språkvårdarna har något in-
tresse av att motverka sådana tendenser, som innebär ett 
nedbrytande av nordisk språkgemenskap, bör de följaktligen 
inte gynna framträngandet av dom utöver det mellansvenska 
talspråkets domäner. Vi bör inte delgiva allmänheten den 
uppfattningen, att ett ännu vidsträcktare bruk av dom skulle 
vara något eftersträvansvärt. 1 skriftspråk borde det in-
skränkas till lättare kåserande stil och vid citerandet av så-
dant talspråk, där dom veterligen användes. 

Vi har i Sveriges Radio dagligen exempel på hur dom 

gynnas, särskilt i Dagens eko och den ovannämnda tidnings-
krönikan. Det skall dock med erkännande noteras, att två 
radiotalare av mellansvensk härstamning fortfarande an-
vänder di, nämligen statsrådet Sträng, som har ett gott 
språkligt framförande, och redaktör Alf Martin. - Det är 
direkt stötande, då dom användes i liturgiskt språkbruk, när 
gängse texter och formuleringar återgives såsom "där dom 
heliga orden lyda sålunda", "dom fyra evengelisterna", "dom 
tolv apostlarna", "dom två lärjungarna i Emaus" (iakttaget 
hos en präst i Lunds stift). Det är ett sätt att verka an- 
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strängt hurtfrisk. - Samma tendens går igen i bruket av 

dom vid annonsering fr. o. m. 1950-talet ("Fick dom gröt 
innan dom gick?" i en annons om havregryn). Ett gläd-
jande undantag var en annons från Domus i Dagens Ny-
heter 28/6 1970, som lydde: "Ät korvarna som de är!" 
Förmodligen får Domus sålt lika många korvar, som om här 
stått "som dom är". Men detta överdrivna bruk av dom 

gäller inte bara annonsering med dess frieri till publik-
gunsten. Det ingår numera också i officiella kungörelser från 
t. ex. Riksgäldskontoret och Kungl. Postverket, som anslås i 
offentliga lokaler, t. ex. "Dom behöver en bra försäkring." 
Rekordet i omdömeslöst bruk av dom var dock en annons 

från ett korrespondensinstitut, som själv säger sig skola lära 
folk att skriva riktig svenska. 

Då mycket utrymme är ägnat denna detalj i pronominal-
böjning beror det på att de i dess egenskap av pron. och 
best. artikel är så ytterligt högfrekvent, och på en föresats 
att söka reda ut begreppen. Som sammanfattning skulle man 
kunna uttala: 

Liksom vid andra personliga pronomina bör man i 
svenskt skriftspråk fortfarande skilja på subj.-formen de och 

obj.-formen dem och icke ersätta båda två med dom. Långt 

mindre bör man i svenskt skriftspråk införa ett paradigm 

subj. dom - obj. dem, varpå man har sett åtskilliga prov i 
tidningssvenskan. 

1 de delar av Sverige (jfr ovan) där uttaisformen di 

för de har hemortsrätt bör man inte lägga bort den till för-

mån för dom, ej heller sprida den uppfattningen att di 

skulle vara på något vis mindervärdigt. 
Vid all slags högläsning och uppläsning, då den tryckta 

eller skrivna texten har de, bör man iakttaga en korrekt 
innanläsning och icke läsa dom. Direkt malpiacerat var det 
t. ex. att vid högläsning av Selma Lagerlöf, som var en fort-
löpande programpunkt i Sveriges Radio 1969, använda dom 

för varje gång texten hade de; själv läste icke Selma Lager-
löf på detta sätt (egen erfarenhet). 
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Annonser och officiella kungörelser blir inte mera lätt-

fattliga eller mera effektiva, om man använder dom. 
Vi skall inte ignorera den nordiska språkliga gemen-

skapen och passivt bevittna hur Sverige går sin egen väg i en 

detalj där man med vaksamhet och litet god vilja kunde 

fasthålla vid denna gemenskap. Vi kan inte konstruera fram 

ett artificiellt nordiskt skriftspråk, men vi kan och bör upp-

märksamt hålla fast vid det som är gemensamt och undvika 

onödiga skillnader och nytillkomna klyftor mellan de nor-

diska språken inbördes. 

Ett regionalt riksspråksbruk med stor geografisk utbred-

ning, som också utgör ett stöd för nordisk språkgemenskap, 

bör av denna orsak tillmätas ett stort egenvärde. Detsamma 

gäller också för ordförrådets väsentliga drag. Det finnes så-

lunda ingen rimlig orsak att utdönia ett syd- och västsvenskt 

ordförråd, som också ingår i regionalt riksspråksbruk, som 

tillika innebär släktskap med danskt och norskt språk 	och 

som underlättar förståelsen av dessa språk. Det ligger en 

stor inkonsekvens i att kassera gamla goda provinsord med 

relativt stor utbredning såsom farliga för svenska språkets 

"renhet", samtidigt som man kritiklöst accepterar en mängd 

onödiga anglicismer i såväl ordförråd som syntax. Utrymmet 

medgiver icke att ordförrådet här närmare behandlas. Här 

hänvisas till framställningen i "Språket i Lund" s. 105 och 

där anförd litteratur. 
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Uttaisbeteckningar i svenska ordlistor, 
uppslags- och läroböcker 
Av Claes-Christian Elert 

1 många sammanhang, t. ex. i undervisande texter och ord-
listor, är det önskvärt att man tillsammans med en uppgift 
om en term eller ett namn anger uttalet. Stavningen ger 
nämligen inte tillräcklig upplysning om det skrivna ordets 
motsvarighet i tal. De praktiska problemen vid angivande 
av uttal är av två slag. För det första uppstår det tekniska 
problemet, hur man med skrivtecken skall bibringa läsaren 
en riktig uppfattning om uttalet. För det andra måste man 
avgöra vilket eller vilka uttal som skall anges. Jag skall här 
dröja vid de språkvetenskapliga och grafiska förutsättning-
arna för lösandet av dessa problem och presentera ett par 

förslag. 

Fonemen - ordens och yttrandenas byggstenar 
Ett krav som man kan ställa på en uttalsangivelse, är att 
den skall vara så fullständig att den inte kan tolkas på mer 
än ett sätt. Men den behöver inte heller innehålla överflödig 
information, dvs, inte det som klart framgår av allmängil-
tiga regler eller som utgör individuella eller tillfälliga uttals-
variationer. Med användning av nutida språkvetenskaplig 
terminologi kan man beteckna det som den fonematiska 
principen. Med fonem i ett språk avser man de ljud som 
används på det sättet att de ensamma kan skilja olikbety-
dande ord åt. En jämförelse mellan delvis likaljudande ord, 

t. ex. bad, bed, bod, bud visar att de skiljaktiga vokalerna, 

långt a, e, o och u, utgör olika fonem. De är enheter med 

betydelseskilj ande, distinktiv funktion. Antalet växlar i språ-
ken. Svenskan har en uppsättning av nio vokal- och arton 
konsonantfonem. Distinktiv funktion av ett likartat slag kan 
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också uppbäras av stavelsetryck, ljudlängd och tonaccent. 
1 svenskan räknar man med två grader av stavelsetryck, 
starktryck och svagtryck, samt två grader av ljudlängd hos 
vokaler, lång och kort. Ofta talar man också om konsonant-
längd och avser då förlängningen av den konsonant som 
i en tryckstark stavelse kommer närmast efter en kort vokal, 
t. ex. n i finn och fint ( = trick); jfr fin och fint ( = neutrum 
av fin). Vissa flerstaviga ord har en speciell tonaccent, grav 
accent, t. ex. gåtan, medan andra ord har akut accent, dvs. 
uttal utan någon förändring av den vanliga satsintonatio-
nen, t. ex. svärden (jfr svär den!). Det finns i sammansatta 
ord och i sammanhängande tal också i vissa fall en gräns-
signal, som anger gränsen mellan sammansättningsleder eller 
olika ord. jfr t. ex. ås-tank och å-stank, busk-ort och buss-
kort. En sådan gränssignal kallas junktur. 

Dessa enheter är de byggstenar varav yttranden på svens-
ka är uppbyggda. Deras användning bör kunna utläsas ur 
en uttalsuppgift. Men som närmare utreds längre fram, kan 
i en uttalsbeteckning för ett enskilt ord uppgifterna om 
tryckstyrka och tonaccent och junktur förenklas eller ute-
lämnas. Å andra sidan kan det vara rimligt, sa••rskilt i peda-
gogiska sammanhang, att ange viktiga varianter av vokaler 
och konsonanter. 

Stavning och uttal 

Huvudprincipen för den alfabetiska skriften är att varje 
bokstav motsvarar ett visst fonem i det talade språket. Från 
den principen finns avvikelser, olika stora i olika språk. 
Många av avvikelserna från denna princip gör det emeller-
tid inte svårare för läsaren att härleda uttalet av ett okänt 
ord från dess stavade form. Det gör exempelvis inte en så-
dan avvikelse som den att q, w och z används tillfälligt som 
utbyte för bokstäverna k, v resp. s. En slutsats om ordets 
uttal forhindras inte heller av att en bokstav betecknar olika 
fonem beroende på vilken bokstav som kommer efter. Så är 
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fallet vid t. ex. bokstäverna k (för k- och tj-fonemen), g 
(för g- och j-fonemen) och c (för bl. a. k- och s-fonemen). 

När kombinationer av bokstäver, som sch, sh, sk och sj, an-
vänds för att beteckna ett enskilt fonem för vilket alfabetet 
inte har någon särskild bokstav, i detta fall sj-ljudet, kan 
uttalet ändå utan vidare ha••rledas ur den skriftliga formen. 
En förutsättning är likväl att kombinationerna regelbundet 
används för detta fonem och att bokstäverna inte ibland har 
sina självständiga värden, t. ex. att sk uttalas som s-ljud 
följt av k-ljud i skiss. Något hinder för att man skall härleda 
det rätta uttalet ur skriftbilden vållar inte heller det förhål-
landet, att en kombination av två fonem betecknas med en 
bokstav, t. ex. x för fonemsammanställningen ks. Den brist 
på överensstämmelse mellan fonematisk form och stavning 
som föranleds av den s. k. samhörighetsprincipen, enligt 
vilken t. ex. fonemet f betecknas med v i böjningsformer 
som halvt och havs samt i sammansättningar som havsbad, 
medför i allmänhet icke uttalsovisshet. Da•remot tillämpas 
i regel inte samhörighetsregeln vid avledningar, t. ex. i hälft. 
Samhörighetsprincipen har stöd i modern språkteori. Inom 
en av de mest framträdande riktningarna inom modern 
språkvetenskap, den generativa grammatiken, strävar man 
till att formulera logiska regler enligt vilka alla av de av 
språkanvändarna tillåtna meningarna - men inga andra 

kan härledas. Man finner då att det är lämpligast att 
utgå från en abstrakt, ofta icke uttalsenlig form av orden, 
som visar olika besläktade ords samhörighet. Från denna 
abstrakta form härleder man det verkliga uttalet genom 
regler, som formuleras så att de får så stor giltighet inom 
språket som möjligt. Om exempelvis stammen i verbet giva 
representeras med den abstrakta formen GIV - (trots att 
den uttalas med j), framgår sambandet med de betydelse-
mässigt samhöriga orden gav, gåva, begåvad, (en) giv och 
(en) giva. Själva det reella uttalet härleds sedan med hjälp 
av den i språket så gott som allenarådande regeln att g före 
vissa vokaler ersätts av j. Genom att på detta vis kombinera 
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abstrakta grundformer av orden och generella regler upp-
når man inom den generativa grammatiken största möjliga 
enkelhet förenad med största möjliga ekonomi. Det är ock-
så en berättigad hypotes att den omedelbara språkuppfatt-
ningen hos de infödda språkanvändarna grundar sig på en 
psykologisk process, som är analog med genereringen med 
regler. Accepterandet av samhörighetsprincipen hindrar 
förstås inte att det finns andra avvikelser från den fonema-
tiska principen som kan vara mindre motiverade. 

Däremot blir stavningen otillräcklig som uttalsangivelse 
om en bokstavs eller bokstavskombinations uttal inte regel-
mässigt kan förstås med ledning av de bokstäver som kom-
mer före eller efter. Om vi inte känner igen orden, finns det 
exempelvis ingenting som upplyser oss om att bokstaven o 
i orden god och rott betecknar o-fonemet och i sova och 
gott å-fonemet. Något liknande gäller också e, som kan be-
teckna kort e-ljud som i hem och sett, eller kort ä-ljud som 
i fem och peng. (Många svenskar, inte alls bara stockhol-
mare, har samma vokal i alla fyra orden.) Vidare ger stav-
ningen aldrig någon uppgift om tonaccenten och så gott 
som aldrig någon om tryckaccenten. 

Autentiskt uttal och till svenskan anpassade uttal 
Varje språk har en egen uppsättning av fonem, egna regler 
för hur de ställs samman och hur det exakta ljudvärdet för 
ett fonem påverkas av dess ställning i ordet eller av andra 
fonem i dess närhet. Å andra sidan finns det en kärna av 
överensstämmelser i språkens fonemförråd, något som ju 
utgör förutsättningen för att t. ex. det latinska alfabetet med 
måttliga modifikationer kan utnyttjas för olika språk. När 
ord från ett annat språk ingår i yttranden på svenska, som 
citatord eller mer eller mindre införlivade främmande ord, 
finns det tre principiella möjligheter till behandling: 
1) Autentiskt uttal. Man bibehåller ett uttal som helt eller 
nästan helt liknar uttalet i det språk, varifrån det är lånat. 
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Fonemanpassat uttal. Det är ett uttal som är anpassat till 
svenskans fonem på det viset, att fonemen i det främmande 
språket motsvaras av det mest likartade svenska fonemet. 
Det innebär att t. ex. såväl tonlöst som tonande sj-ljud i 
franska ord motsvaras av tonlöst sj-ljud i svenskan, och att 

den engelska affrikatan ch motsvaras av svenskt tj-ljud. 

Stavningsanpassat uttal. Det innebär att bokstäverna i 
ordets autentiska stavning utläses med det fonemvärde som 

de brukar ha i svenska ord. 
Alla tre principerna förekommer tillämpade på främman-

de ord i svenskan. Autentiskt uttal används nästan bara för 
namn på personer och orter som inte är särskilt starkt inför-
livade i svenskan. Ord från mer välkända språk, engelska, 
tyska och franska, är ofta fonemanpassade, medan sådana 
från mindre allmänt kända språk, t. ex. ryska och italienska, 
i flera fall är stavningsanpassade. Jämför t. ex. det fonem-
anpassade uttalet av baby (uttalat som om det stavades 

bäjjbi) och copy-writer (kåppi-rajjter) med det stavnings-

anpassade uttalet av Sovjet (såvjét), ry. [sa'vjet], och giro 

(jiro), hal. ['di:ro]. Om stavningen anpassas efter uttalet, 
något som är vanligt i ett visst stadium av införlivnings-
processen av främmande ord i svenskan, övergår det fonem-
anpassade uttalet till ett stavningsanpassat, t. ex. i orden 

affär (tidigare affaire) och tejp (tidigare tape). Naturligt-

vis kan olika principer tillämpas i olika delar av ett ord. 
Utbildnings- och generationsbetingade skillnader förekom-

mer. 

När behözs uttalsangivelser? 

En författare som vill upplysa sin läsare om ett namn eller 
en term, bör väl också draga försorg om att hans läsare skall 
kunna använda sin kunskap muntligt. 1 en lärobok bör ut-
talsbeteckningar vara en självklarhet så snart uttalet är 
tveksamt. 1 annan facktext, t. ex. tidningsartiklar, förekom-
mer uttalsuppgifter i långt mindre grad än vad som är be- 

55 



hövligt. Nyhetsuppläsares svårigheter visar hur många tvek-
samheter även en tränad och språkkunnig person kan råka 
ut för. Hur många är säkra på uttalet av efternamnet på 
författaren Lawrence Durrell? (Tryckstyrkan ligger på förs-
ta stavelsen.) Eller på uttalet av bokstavskombinationen Iis, 
som inte sällan förekommer i ett vanligt transkriptionssätt 
för kinesiska namn? (Svenskt tj-ljud är ett gott närmeuttal.) 

Även främmande ord som är väl etablerade eller ord av 
svenskt ursprung kan vålla uttalsproblem för den oerfarne. 
1 en skolbok kan det vara väl befogat att ange uttalet av 
sådana ord som evad, gelike, kid, koxa och kona (= kvinna). 
Också förkortningar (initialord) och formeluttryck kan be-
höva uttalsangivelser, när de introduceras som något nytt. 
Det är inte alls självklart att den brukligaste utläsningen av 
SAS är sass, FOA (Försvarets forskningsanstalt) 'foa, alltså 
som ett osammansatt ord med grav accent, SAF äss-a-äff 
med trycket på sista stavelsen och LO äll-o, som ett sam-
mansatt ord med grav accent. 

Uttaisbeteckning med fonetisk skrift 

Det internationella fonetiska alfabetet är en ljudskrift var-
med man kan beteckna uttalet av ord och yttranden på alla 
språk, och därmed också alla främmande ord vare sig de är 
fonemanpassade eller ej. Det utarbetades inom det inter-
nationella fonetiska sällskapet (International Phonetic As-
sociation, IPA) under 1880-talet. Uppslaget till ett fone-
tiskt beteckningssystem som kunde tillämpas på alla språk, 
kom från den danske språkmannen Otto Jespersen. En 
princip för IPA-alfabetet var att vanliga latinska bokstäver 
skulle användas i största utsträckning med välkända ljud-
värden. Ljudvärdet hos nyskapade bokstäver skulle antydas 
genom deras likhet med någon vanlig bokstav. Diakritiska 
tecken skulle endast användas för modifikationer från vad 
som ansågs vara ett grunduttal. Enligt de ursprungliga prin-
ciperna skulle transkriptionen göras med en särskild bokstav 
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Fonetiskt Bild 	1. Det internationella fone- 

tecken Nyckelord tiska 	alfabetets 	(IPA-alfabetets) 
tecken för de svenska vokalerna. 

[a:] mat 

[a] matt 

[e:] vet 

[e] vett 

[i:] vit 

[i] vitt 
[o:] bo 

[n] bott 
hus 

[e] hund 

[y:] byt 

[v] bytt 

[o:] gå 

ED] gått 

[c:] sill 

[c] rått 
[a':] här 

[e] kärr 

[ø:] hö 

[ø] höst 

[cv:] hör 

[er] förr 

för varje ljud som, "om det användes för ett annat i samma 
språk, kan ändra betydelsen av ett ord", dvs, den skulle 
följa den fonematiska principen. Men i allmänhet har man 
inte vid användningen av IPA-alfabetet följt denna princip 
rigoröst, något som framgår av de exempel på transkrip-
tioner av olika språk som finns i en liten handbok utgiven 
av Internationella fonetiska sällskapet. 

IPA-alfabetet har inte använts mycket för transkription 
av svenska. För uppteckningar av svenska dialekter fanns 
det redan tidigare ett gott instrument i Landsmålsalfabetet, 
som tillkom före IPA-alfabetet och delvis varit förebild till 
detta. IPA-alfabetet är emellertid ändå ganska välkänt i 
Sverige, därför att det sedan länge använts i undervisningen 
i engelska och franska. Utomlands har det stor spridning. 
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Det är också i realiteten ett internationellt system för ljud-
skrift. Det används exempelvis i de stora uttalsiexikonen för 
engelska (brittisk och amerikansk), tyska och franska (se 
bild 2-4), förutom i läroböcker och språkvetenskaplig litte-
ratur. Vid uttalsangivelser och transkriptioner av svenska 
som är avsedda helt eller delvis för en publik som har annat 
språk än svenska som modersmål, t. ex. i två- eller flersprå-
kiga ordböcker och läroböcker i svenska, borde använd-
ningen av det internationella fonetiska alfabetet vara ett 
självklart steg mot standardisering. 

Då man för uttalsbeteckning använder IPA-alfabetet, är 
det lämpligt, inte minst för upplysning åt dem som inte har 
svenska som modersmål, att inte endast låta varje fonein ha 
ett särskilt tecken utan att i vissa fall tillåta en viss övertyd-
lighet i det att man anger varianter av fonem. Man bör 
t. ex. ange de öppna varianterna av ä- och 6-fonemen som 
förekommer framför r och andra retroflexa konsonanter, 
och beteckna de starkt skilda långa och korta a-ljuclen med 
olika bokstavstecken, kort [a] och långt [a:]. De svenska o-
och u-ljuden erbjuder ett problem vid användningen av 
IPA-alfabetet. 1 så gott som alla andra språk har bokstäver-
na o och u andra ljudvärden än i svenskan. Svenskar, som 
utgår från svenska stavningsvanor, och utlänningar har 
olika omedelbar reaktion inför ord stavade med dessa bok-
stäver. För att undvika dubbeltydighet skulle man vilja 
föreslå att man i svenskan anger o-ljudet i t. ex. ro  och rott 
med det o-liknande tecken som har en liten inbuktning ned-
till (se bild 1). För att ytterligare gardera sig mot misstolk-
ning, skulle man möjligen också för det långa å-ljudet i 
t. ex. gå använda det upp-och-ned-vända c [o], fastän det 
egentligen betecknar ett mer öppet d-ljud, som kort å-ljud 

i svenskan i t. ex. gått. För det korta svenska u-ljudet i t. ex. 
hund, har IPA-alfabetet tecknet [o]. För långt u-ljud i 
svenskan, i t. ex. hus, har IPA-alfabetet egentligen inte nå-
got tecken. Man kan föreslå där användningen av en typ 
som liknar landsmålsalfabetets tecken (ett upp- och ned- 
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George, s d32, iz Bild 2. Parti ur D. Jones, 

georgette d3:'d3et English Pronouncing 

Georgia, -ii/s 'd3o230 [-d3T3], -fl/Z Dictionary (11 :te uppi.). 
Georgiana ,d3323i'a:n 
georgic (G.), -s 1d33:d3ik, -s London 1957. 

Georgina d3o:'d3i:u 
Geraint 'geraint 
Gerald 'd3ernld 
Geraldine 'd3er9ldifl, -dahi 

Nol.—'d3ero1dain 	in 	Coleridge's 
'Christabel.' 

geranium, -s d3i'reinjam td3'r-, -nm:I, 
-z 

Geraid 	(Englis7 	zane) 'cl3era2 
[1d3er3d], d3&rci:d [d3n'ra2] 

Gérard (French nzme) d3e'rcl:d (3era:r) 

gophysiquo tt. 3e-o-fi-zi(-)k(9) 	Bild 3. Parti ur L. War- 
gorama fl. 3e-3-Ra-uln. 	 nant, Dictionnaire de la 
géorgien, eine ii., adj. 3e-R-3J, prononciation franaise 

-3Jc(-)fl(3) 	 (2:a upp!.), Gernbloux 
gorgique tt., adj. 3e-on-3i(-)k() 	1964. 
géosync]inal tt. 3e-3-s-kli-na1 
géothermie fl. 3e..3-tcR.-mi 
géotropisnie it. 3e-3-tRo-piS(-)m(a) 
gdrance it. 
géranium tt. 

érant, e fl. 3e-Rä,  

GwtheraplQ geotera'pI: 	 Bild 4. Parti ur Dudens 

Geothermometer 	 Aussprachewörterbuch, 
geotgrmome:tor 	 i4annheim 1962. 
eoirpgeotrop 

geotrp!sch geotro:pij 
Geotropsmus geotropismus 
Geotroposkgp geotropø'Bko;p, 
...posko:p 

Geotginor geotu:nxor 
Geoztnftlk geotscntrik 
geozntr1sch geotsentrej 
geozykllsch geotsy:kIxf. 
...tsyk... 

Gepa ge:pa 
Gel4ck gspek 
Gepard ge:part, -e ...rd 
Gepischferner gspatferoor 
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vänt m med kort mittstapel, se bild 1). För sj-, tf- och ng-
ljuden används resp. [f], [] och [ij]. 

Då transkriptioner med IPA-alfabetet förekommer till-
sammans med annan skrift brukar man markera dem genom 
att sätta dem inom hakparenteser ([ 1). 

Angivande av tryckstark stavelse 

Den enskilda uppgift som är den väsentligaste förutsätt-
ningen för att man skall kunna härleda uttalet i övrigt från 
stavningen av ett ord, gäller tryckstyrkans plats. 1 en be-
teckning med IPA-tecken användes ['] eller  ['] för att be-
teckna den tryckstarka stavelsen i ett ord med grav ton-
accent och [1]  för att beteckna att ordet har s. k. akut accent. 
S. k. starkt bitryck, alltså det tryck som faller på en stavelse 
i det sista ledet i ett sammansatt ord, t. ex. -sten i kantsten, 
brukar ofta betecknas med [j.  Placeringen av accenttecknet 
erbjuder problem. 1 landsmålsalfabetet i dess traditionella 
form sätts accenttecknet ovanför vokalen i den berörda sta-
velsen. Vid användningen av andra transkriptionssätt har 
man i Sverige satt accenttecknet efter vokalen i den tryck-
starka stavelsen. 1 Svenska akademiens ordlista (SAOL) 
och i några andra skrifter utnyttjas den efterställda accen-
tens placering för att ange volkallängden. Ett accenttecken 
som står omedelbart efter vokalen, anger förutom att sta-
velsen har tryckstyrka, att vokalen är lång. När den står 
efter den konsonant eller konsonantkombination som kom-
mer efter den tryckstarka vokalen, anges att vokalen är kort. 
Därefter förses t. ex. parlament med uttalsangivelsen (-ent') 
och migrän med (-ä'n). Det är ett heteckningssystem som 
är möjligt att använda för språk som svenskan, där voka-
lerna i en öppen tryckstark stavelse alltid är långa. Det är 
icke utan en viss fyndighet i det att två saker anges med ett 
tecken. Frågan är dock om det är tillräckligt enkelt och lätt-
läst för att vara tjänligt. Det är inte omedelbart förståeligt, 
och det är nog inte så många av ordlistans användare som 



har satt sig in i det. 1 IPA-alfabetet sätts accenttecknet före 
den stavelse som är tryckstark. Placeringen är alltså rakt 
motsatt det hittills vanligaste bruket i Sverige. T. o. m. när 
man här i övrigt har använt det internationella fonetiska 
alfabetets tecken, t. ex. i lexikon och läroböcker i engelska 
och franska, har man satt accenttecknet efter den tryck-
starka stavelsen. Det bruket överges nu allmänt överallt. 
Också den nya stora uttalsordboken för tyska, Dudens Aus. 
sprachewörterbuch, har accenttecknet före den tryckstarka 
stavelsen. 1 Danmark är den placeringen också allmän. Det 
kan knappast vara önskvärt att vi i Sverige isolerat håller 
fast vid det tidigare bruket. En ändring i detta blir tryck-
styrkeangivelsens nödvändiga högertrafiksreform. 

Emellertid finns det möjligheter att i uttaisbeteckningar 
ge information om tryckstyrkans placering utan att använda 
accenter alls. Man anger i IPA-alfabetet längd hos vokaler 
med ett kolonliknande tecken [:] (egentligen två små triang-
lar). Om man med längdtecken eller på annat sätt regel-
bundet anger den ökning av längden som uppträder hos 
konsonant närmast efter en vokal i en tryckstark stavelse, 
framgår tryckstyrkans plats utan att man sätter något ac-
centtecken alls. Tryckstyrkan i ordet ligger nämligen på den 
stavelse, i vilken det finns en vokal eller konsonant som är 
betecknad som lång. Om det finns mer än en stavelse i vil-
ken längdmarkering förekommer, som fallet är i samman-
satta ord, har den första stavelsen av dessa huvudtryck och 
den sista s. k. starkt bitryck. Längdtecknet används alltså på 
samma sätt som accenttecknet i SAOL:s markering, men 
här blir det fråga om en beteckning i överensstämmelse med 
IPA-alfabetets principer. Eftersom tonaccenten ofta inte be-
höver anges vid uttalsbeteckning av enskilda ord, kan ac-
centtecken då alltså helt undvaras. 

Nedan ges exempel på olika möjligheter beträffande mar-
keringen av tryckstyrka, längd och tonaccent i ord av olika 
typer: 
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skiss 	chassi 	kantsten 

Enbart med längdtecken 	[skis:] 	[fasi:] 	[kan:tste:n] 
Med längd- och accenttecken 	['skis(:)] [fa'si:] [xkan(:)t jste:n] 

Uttalsangivelse i enlighet med svenska 
stavningsvanor 
En uttaisbeteckning som har stora fördelar i vissa samman-
hang, därför att den är lätt att tolka även för den som inte 
har vana vid språkliga ting, och dessutom inte vållar pro-
blem vid tryckning eller maskinskrivning, kan man åstad-
komma med huvudsakligt utnyttjande av den svenska stav-
ningens vanliga medel. 

Man kan då för varje fonem använda den bokstav eller 
bokstavskombination som enligt svenska stavningsprinciper 
mest entydigt anger det. Vad som ytterligare behövs är en 
angivelse av stavelser som är tryckstarka (nödvändigt då 
vokalen i en stavelse är lång; annars är dubbelteckningen av 
konsonanten tillräcklig), och för tonaccenten, om ett an-
givande av den bedöms som nödvändigt. SAOL :s beteck-
ningssystem är ett sådant med det undantaget att dubbel-
teckningen av konsonanten inte används konsekvent. 1 stäl-
let anges vokallängden av accenttecknets placering. 

1 Systembolagets varukataloger har man satt in uttals-
uppgifter för vinbeteckningar. Det är ett led i kampanjen 
för ökning av konsumtionen av vin på bekostnad av den av 
starksprit. Uttalsbeteckningen har utarbetats av konsulent 
Harry Jägemo vid Systembolaget. Uppgiften har inte varit 
lätt. Ett dussintal språk är representerade i de länder var-
ifrån vin importeras. Beteckningarna är vanligen person-
namn eller ortnamn. Sådana ords stavning innehåller ofta 
oregelbundenheter. Dessutom fordras det att uttalsbeteck-
ningen är tolkbar utan vidare förklaring. Om man måste gå 
till en fonetisk teckenförklaring i början av katalogen, kom-
mer säkert de flesta, särskilt av dem som har behov av den, 
inte att använda den. Vinernas namn ges i ett foneman- 

62 



passat uttal, något som överensstämmer med svenska uttals-
vanor. För det är väl så att även den som har kunskaper 
i franska, inte begär t. ex. Mont Rouge uttalat med nasal-
vokal och tonande sj-ljud i butiken, utan har ett fonem-
anpassat svenskt uttal, n2a°ng rosj. Systembolagets sätt att 
ange uttalet är okonventionellt men fyndigt, och det fyller 
sitt ändamål väl inom de gränslinjer som dras upp av förut-
sättningarna: kravet på omedelbar tolkbarhet och fonem-
anpassning av uttalet. Få användare torde ha den språk-
och vinkännedomen att de inte har något att lära av ett 
närmare studium av varukatalogens uttaisbeteckningar. Den 
konsumtionsstyrande bitanken medför dock att den som vill 
uttala namnet på något som är starkare än vin, inte får 
någon upplysning, utan fortfarande måste känna sig besvä-
rad av den bristande kunskapens osäkerhet då han talar 
t. ex. om  Ballantine (['bzclntain]) och Drambuie ([drarn-
'bju:i]). Att helt slopa utländskheten och kalla något popu-
lärt vin Franskt bordsvin, Vin från de italienska bergsbyarna 
eller Rhenskt, är ett konsekvent steg som Systembolaget 
emellertid inte vågat ta. 

1 svensk stavning dubbeltecknas i regel den konsonant 
som kommer närmast efter en kort vokal i en tryckstark 
stavelse. Eftersom lång konsonant endast kan förekomma 
i tryckstarka stavelser i svenskan, anges alltså inte endast 
längdförhållanden utan också tryckstyrkan genom dubbel-
teckningen av en konsonant i ord som gitarr och savann. 
1 svensk stavning finns många undantag från regeln att kon-
sonant dubbeltecknas efter kort vokal i tryckstark stavelse. 
Men i en uttalsbeteckning kan stavningens principer kon-
sekvent utnyttjas. Man måste emellertid då ofta dubbel-
teckna den första konsonanten i konsonantkombinationer 
som -st och -nt och markera längd också hos -j samt -ng(-) 
och sj-ljud (t. ex. genom användande av -sst, -nnt samt -ssj 
e. d.). Det är nödvändigt för uttaisbeteckningen av ord som 
pastej och sarong. Däremot saknar man i den vanliga stav-
ningen medel att markera att vokalen i den tryckstarka sta- 
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velsen är lång. Därför kan man inte utläsa var tryckstyrkan 
ligger i ord som basar, talar och kraschan. Den svenska 

stavningen ger i det fallet inte underlag för en fullständig 
ljudbeteckning. Man måste då införa accenttecken eller 
längdtecken. Om accenttecken används, är det enda rimliga 
att det får samma placering som i IPA-systemet, alltså före 

den tryckstarka stavelsen. 
Uttaisbeteckning i enlighet med svenska stavningsvanor 

kan förekomma i sammanhang då man inte kan vänta sig 
att läsaren behärskar eller skall sätta sig in i en förklaring 
av IPA-alfabetet. 1 skrifter som är avsedda att användas av 
dem som har andra språk än svenska som modersmål, är 
detta system mindre lämpligt. 

Georg 
George 	eng. 'd30:d3, f5rav. 'jo:d.S 

ty. slgJtn. gerage 

Georgea 	:f'r. 130R1 

Gecrgetowfl. 	'd3.O: (a)ä.3ltcrufl 
georgette 	SorSct (Soct) 
Georgia 	(USA) 1d30(4d3e 
Georgien 	(Sovj.) jeorgien 

georgia 	joor t ji:n 
Georgina 	jeurXj:Lxna 

georgisk(a) je'orgisk(a) 
geotropiam jeotro'pi52, jeotro— 

geDard. 	je t  

gekck 	je'pck (ge—) 

Gerald. 	eng. 1d3eJu].d. 
Gärald.iTle 	5r. 3ena])din 
geraniom 	je'ronieni (ge—) 

Gerarcl 	eng. d.3e'.rcl:d. 

Grard. 	£r. 3eRaa 

Bild 5. Hur ett stycke av en svensk uttalsordbok som använder 
IPA-alfabetet, skulle kunna se ut. Regionala riksspråksvarianter 
anges när de inte följer mycket enkla regler. För namn som inte 
vanligen används i svenska sammanhang, ges autentiskt uttal. 
Stycket är ett prov. Överväganden om principer och detaljer kan 
leda till modifikationer, och givetvis kan utrymme sparas genom 
olika redaktionella och typografiska åtgärder. 
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Förkortade uttaisbeteckningar 

Ofta är det tillräckligt att ange någon detalj för att uttalet 
av ordet i dess helhet skall vara uppenbart, t. ex. vilken 
stavelse som har huvudtryck eller ljudvärdet för något en-
staka fonem. 1 sådana fall kan man låta alla stavelser utom 
den som innehåller det väsentliga, ersättas av bindestreck, 

t. ex. gladiolus (-'di:-). 1 vissa uppslagsböcker o. d. har man 
ibland markerat tryckstyrkan med en punkt under den 
tryckstarkavokalen. Mer information ges, om punkten sätts un-
der vokalen endast då den är lång. När en tryckstark vokal 
är kort, sätts punkten under närmast följande konsonant. 
Genom att uttalsbeteckningen är placerad på ordet i dess 
vanliga stavning, behöver man inte låta det följas av en se-
parat uttalsbeteckning. Det är knappast risk för att punkten 
under en vokal tolkas som en del av ordets stavning. Det 
kan det däremot vara om man sätter ett accenttecken 
på eller bredvid någon bokstav i ordet i dess stavade form. 
En på det viset förkortad uttalsangivelse - inte så sällsynt 
i läroböcker - stör den visuella bilden av ett uppslagsord 
eller en ny term och är därför att avråda. 

Sammanfattning 
Det är två olika slag av problem som möter den som i skrift 
vill ange uttalet av enskilda ord. Det ena är ett normativt 
problem, vilket uttal som skall anges, det andra är tran-
skriptionstekniskt, alltså hur uttalet skall anges. 

Vid diskussionen av det uttal av främmande ord som 
skall rekommenderas, har det i artikeln förordats en dis-

tinktion mellan autentiskt uttal och foneman passat uttal, 

dvs, ett i vilket ljuden i det långivande språket utbytts mot 
närmaste svenska motsvarigheter, samt slutligen ett stav-

ningsanpassat uttal, där bokstäverna i stavningen tilldelas 
vanliga svenska ljudvärden. Det har inte varit avsikten att 
i denna artikel närmare behandla det norniativa problemet. 
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Det har emellertid påpekats att fonernanpassat uttal före-
kommer i bildat uttal av främmande namn i högre grad än 
vad man i regel föreställer sig. Det fonemanpassade uttalet 
och än mer det stavningsanpassade uttalet har många prak-
tiska och pedagogiska fördelar framför det autentiska. 

Uttalsbeteckningar behöver ofta ges i större utsträckning 
än vad som nu är vanligt. En populärvetenskaplig författare 
bör exempelvis tänka igenom vilka termer och namn vars 
uttal kan vålla tvekan. Artikeln innehåller två alternativa 
förslag till uttalsheteckningar: 

Ljudbeteckning med internationella fonetiska alfabet 
med särskilt tecken för varje fonem och dessutom ett an-
givande av viktiga, klart skilda varianter av vissa fonem. 
Den beteckningen kan användas i språkpedagogiska skrifter 
och i språkvetenskapliga sammanhang, t. ex. i ordböcker 
med uttalsangivelser. 

Ljudbeteckning som bygger på den svenska stavningens 
principer. Dubbelteckning av konsonant får då ange dels att 
en stavelse har tryckstyrka, dels att vokalen i denna stavelse 
är kort. Om vokalen i den tryckstarka stavelsen är lång, har 
den konventionella svenska stavningen inte något medel att 
ange detta. Man kan då använda det kolonliknande längd-
tecknet (efterställt) eller ett accenttecken (framförställt). 
Ljudbeteckning enligt stavningens principer kan användas 
då man vänder sig till dem som har svenska som modersmål 
eller annars kan språket mycket väl, men som inte kan vän-
tas sätta sig in i en mer speciell ljudbeteckning. Det är i 
allmänhet inte nödvändigt att ange tonaccenten i sådana 
sammanhang. 



Latinsk och svensk ordböjning 
Av Bertil Molde 

7. Centrum och andra ord på -um 
Om man vill ha ett ordentligt besked om hur ett latinskt lån-
ord som centrum böjs i svenskan, är det naturligt att man 
undersöker vad det sägs om saken i Svenska Akademiens 
ordlista (SAOL). Då finner man följande uppgifter i nionde 
upplagan (1950): 

centrum best. = pl. centra, 1. centrumet 1. centret pi. = 1. 
centrer. 

Dessa uppgifter om den bestämda singularformen och om 
pluraiformen kan te sig något förvirrande, och för en som 
inte är väl insatt i hur SAOL:s uppgifter är uppställda kan 
det vara svårt att tolka böjningsuppgifterna i ett fall som 
detta. Är det t. ex. så, som det kan se ut av ordlistan, att om 
man använder centrum i både obestämd och bestämd form 
singularis, måste man använda pluralen centra (och om-
vänt)? Och om man i bestämd form singularis säger ccii-
trumet eller centret, måste man då i pluralis säga centrum 

eller cent rer, men icke centra? Det är knappast förvånande 
att många som använder SAOL i ett fall som detta anser sig 
få ganska dålig ledning. SAOL speglar tyvärr rätt väl för-
virringen då det gäller böjningen av ett så vanligt ord som 
centrum. Det kan se ut som om ordiisteredaktionen har 
funnit det omöjligt att ge annat än en spegelbild av det 
skiftande språkbruket i detta fall, men därigenom har lä-
sarna knappast fått de klara besked som de oftast önskar. 

Bland alla de många böjningsformer som upptagits för 
centrum i SAOL saknas emellertid en av de mest använda 
formerna, nämligen singularformen centra med den bestäm-
da formen centrat (t. o. m. en plural centran har iakttagits i 
talspråk). Man kan naturligtvis inte klandra SAOL-redak- 
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tionen för att dessa senare former inte har tagits upp. Ändå 
är dessa former av särskilt intresse. De visar klart att ordet 
centrum är dåligt anpassat till svenskans morfologiska system 
- och detsamma visar naturligtvis också alla de olika böj-
ningsformer av centrum som anges i SAOL. 

Det är lätt att säga att centrum i pluralis kan heta centra 
därför att det heter så på latin. Och man kan tillägga att en 
ursprunglig latinsk form som centra inte i svenskan kan för-
ses med ännu en svensk böjningsändelse. (Det är anledningen 
till att en bestämd pluralform centrana nu ter sig egendom-
lig - vilket den gör också därför att en sådan form normalt 
hör ihop med en neutrurn singularis centra och en obestämd 
pluralis centran.) Att man inte på ett enkelt sätt kan förse 
en pluralform som centra med ändeise för bestämd form är 
en av de stora nackdelarna med former av denna typ. 

En pluralform som centra står vid sidan av det normala 
svenska böjningssystemet, och detsamma gäller förstås for-
mer som fakta, ultimata osv. Ändå finns det i svenskan gott 
om mönster för hur sådana här ord skulle kunna hanteras - 
liksom det heter ett väsen, flera väsen, ett segel, flera segel 
osv, kan det ju heta flera centrum, flera faktum, flera ul-
timatum osv. Dessa senare former är fullt accepterade i 
SAOL och andra ordböcker och ordlistor. 1 nutida språkbruk 
tycks det vara så, att ju ovanligare ordet är, desto natur-
ligare tycks det vara att inte använda latinsk pluralis på -a 
- flera ultimatum förefaller vanligare än flera ultimata 
t. ex. 1 äldre skriftspråk synes f. ö. de latinska pluralformerna 
på -a ha förekommit i större utsträckning än nu, varför det 
synes berättigat att tala om att vi i dessa ord har en viss 
ehuru nu ganska långsam försvenskning i morfologiskt av-
seende. 

1 denna försvenskningsprocess ingår givetvis också den be-
stämda singularformen. 1 SAOL anges det att ord som cen-
trum, faktum, ultimatum i bestämd form singularis kan heta 
antingen detsamma som i obestämd form eller centrumet 
(el. centret), faktumet, ultimatumet. Dessa senare former 



synes vara ganska ovanliga, men ur svensk synpunkt torde 
de vara de mest rationella bestämda formerna, eftersom de 
är bildade på det sätt som är vanligt för andra svenska ord. 
(Beträffande centrum som bestämd form kan det påpekas 
att denna oböjda form är den enda brukade när ordet an-
vänds om en viss geografisk lokalitet i en stad t. ex. i sådana 
fall torde det vara rimligt att betrakta ordet som ett slags 
egennamn.) 

Om man i framtiden kan få bort den speciella latinska 
böjningen av vissa ord på -um, synes detta kunna medföra 
en lättnad för svenska språkbrukare och därmed en vinst för 
svenskan (och knappast någon förlust för latinet). 1 två 
viktiga grupper av latinska lånord på -um har svenska böj-
ningsformer länge varit i bruk och är nu nästan helt ensam-
rådande. Den ena gruppen är orden på -eum (museum, 
museet, museer), den andra orden på -ium (studium, stu-
diet, studier). Det enda gängse undantaget från regeln om 
att man i dessa fall har pluraländelsen -er är det moderna 
ordet (mass)medium, där den mest använda pluralen uppen-
barligen nu är media. Den formen stammar dock inte direkt 
från latinet utan är lånad från engelskan. Den är emellertid, 
som ofta har framhållits av språkrnän, opraktisk i svenskan, 
och den enda rationella formen är medier (se t. ex. Språk-
vård 1965, nr 1, s. 13). 

Det kan vara skäl att erinra om att den överväldigande 
majoriteten av de många svenska ord som direkt eller in-
direkt härstammar från latinet uppvisar en total anpassning 
till svenskt böjningssystem. De fall där vi fortfarande har 
rester av latinsk böjning i svenskan är totalt sett få, pro-
centuellt sett försvinnande få. Men dessa fall vållar ständigt 
bekymmer för språkbrukarna, i varje fall för den stora ma-
joritet som inte är latinkunnig, men kanske inte bara för 
den. Behärskningen av det latiniserande systemet eller bristen 
på kunskap om det skapar onödig irritation och i olyckliga 
fall en sorts språksociala skillnader som ingen kan ha intresse 
av att upprätthålla. Man har på olika håll alltför lätt att se 
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ner på dem som t. ex. inte kan böja ett ord som centrum 
"rätt", och man kan då med illa dolt högmod förfasa sig 
över de stackars okunniga som råkar säga "ett centra", 
"centrat". Som om det vore enbart deras fel och inte till 
stor del lärarnas, språkvårdarnas och ordlisteförfattarnas, 
dvs, deras som inte har talat om att den bästa svenska 
pluralformen är centrum och att centra är latin, och latin 
talar vi inte i Sverige. 

Man borde kunna kräva av auktoritativa och normerande 
ordlistor och ordböcker att de i fall som centrum (faktum, 
ultimatum etc.) ger klarare och mera lättolkade besked, och 
gärna rensar lite i den ymniga formfloran. Just i fallet cen-
trum finns det redan en alternativ möjlighet som synes värd 
att stödja, nämligen att (som också föreslås i Svensk hand-
ordbok) använda ordet eller formen center (som man kan 
betrakta antingen som ett lånord eller som en bildning till 
den bestämda formen centret av centrum) med den bestäm-
da formen centret och pluralen center (eller alternativt möj-
ligen också centrer). Center skulle då i böjningen följa möns-
ter som fönster, kloster. Vi finner det ju alldeles naturligt att 
det latinska ordet centrum i andra språk har kunnat föränd-
ras på olika sätt, t. ex. till centre eller center i engelskan och 
till centre i franskan. Liknande förändringar har ju det stora 
flertalet av de äldre latinska lånorden i svenskan undergått, 
utan att någon finner dessa ändrade eller ur latinsk synpunkt 
stympade former olämpliga eller vittnande om okultur o. d. 
- En annan men av flera skäl mindre tilltalande möjlighet 
vore att godta en obestämd singularform (ett) centra (med 
böjning som t. ex. schema). Därigenom skulle man visserli-
gen få ett enkelt och lätthanterligt system, men ordet cen-
trum skulle naturligtvis ändå leva kvar (inte minst i uttryck 
som "stå i centrum") och man kan förutse ständiga stör-
ningar mellan centrum och centra (dvs, läget skulle inte 
förbättras mycket). - Formen center ter sig överlägsen 
formen centra, och störningarna mellan center och centrum 
kan knappast bli betydande. 
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2. Narkotikan, stiniulantian och spirituosan 

De latinska pluralformerna på -a har i vissa fall kommit att 
användas så ofta och så allmänt såsom singularformer, att 
en sådan "singularisering" av ursprungliga pluralformer har 
accepterats i det allmänna språkbruket. Ett gammalt och 
välkänt sådant fall är rekvisita i den kollektiva användningen 
om tillbehör, utrustning o. d. Ett nutida fall är narkotika, 
likaså huvudsakligen i kollektiv användning, dvs, om olika 
narkotiska medel o. d. Dessa ord har behandlats i tidskrif-
ten Språkvård (1969, nr 2), varvid det framhölls att en 
singularform narkotikan(n) bör kunna anses som korrekt i 
nutida svenska. Denna uppfattning har mötts av viss kritik, 
varvid har anförts att en form som narkotikan enbart skulle 
vara ett tecken på språklig obildning. Mot detta kan hävdas, 
att man med större rätt skulle kunna säga att denna relativa 
nyhet i språkbruket är ett tecken på en känsla för det svenska 
språkets system. Den svenska språkvården kan rimligtvis 
inte ha till uppgift att slå vakt om olika främmande språks 
intressen, t. ex. bevarandet av latinska böjningsformer, utan 
dess uppgift måste i första hand vara att göra svenskan han-
terlig för svenskar, oavsett språkbrukarnas sociala och bild-
ningsmässiga bakgrund. Ord som skall användas av alla 
svenskar behöver former som så nära som möjligt överens-
stämmer med svenskt språksystem. Men naturligtvis kan man 
inte skära alla ord över en kam - varje fall måste be-
dömas för sig. 

Narkotika(n) och rekvisita(n) är långt ifrån de enda 
fallen i sin art. Ett annat välkänt fall är kontenta, som se-
dan senare hälften av 1700-talet har använts som singularis 
med den bestämda formen kontentan - i nutida svenska är 
detta ord aldrig pluralis. Ett fall som till betydelsen ligger 
ganska nära narkotika är stimulantia. Enligt SAOL är stimu-
lantia pluralis, men ordet används inte sällan som singularis, 
i formen stimulantian. Enligt upplysning från SAOB:s arkiv 
är det äldsta kända exemplet på den formen från 1911 (från 
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en bok av den på sin tid mycket läste äventyrsförfattaren 
Axel Essén, pseudonymen Anders Eje). Fallet stimulan-
tia(n) är av särskilt intresse. Det skulle kunna sägas att for-
men stimulantia i och för sig är onödig i svenskan, därför att 
vi också sedan rätt länge har en pluralform stiinulantier. 
Det egendomliga är dock att denna form tycks användas 
ganska sällan. 1 allmänt språkbruk har vi inte någon sin-
gularform som svarar mot stimulantia eller stimulantier - 
de flesta torde inte uppfatta stimulan's eller sti'mulans som 
samhöriga med dessa pluraler formellt och knappast heller 
betydelsemässigt. Detta är sannolikt en viktig orsak till att 
stimulantia ofta har kommit att uppfattas och behandlas 
som singularis. Det torde finnas ett behov av en kollektiv 
singularform, och den enklaste och ur svensk synpunkt rim-
ligaste lösningen synes vara att man accepterar en singular-
form stimulantian, lika väl som narkotikan. 

Ordet spirituosa är visserligen inte lånat från latinet, utan 
en nordisk bildning efter tyskans sirituosen, pl., men ordet 
var tidigare enbart pluralis i svenskan (äldsta belägg i 

SAOB:s arkiv är från 1782). Ordet har enligt materialet 
i SAOB:s arkiv använts som singularis sedan slutet av 1800-
talet. 1 upplagorna från 1900 och 1923 anges ordet i SAOL 
som "pl. (äv. sg  -n)", men i SAOL:s nionde upplaga 1950 
behandlas ordet endast såsom singularis (genom tillägg av 
ändelsen -n för bestämd form). Det senare är något över-
raskande, eftersom ordet väl stundom fortfarande används 
i förbindelser som "viner och spirituosa", där det är ganska 
naturligt att uppfatta också spirituosa som en pluralform. 
Men det är uppenbart att ordet numera vanligen betraktas 
som singulart. 

Spirituosa kan för sin böjning ha influerats av andra ord 
på -osa, t. ex. kuriosa. 1 kollektiv användning har den be-
stämda formen kuriosan enligt SAOB använts sedan 1897 
(då i en översättning av en bok av Kipling). 1 August Scha-
gerströms uppsats "Latinska lånord på avvägar i svenskan" 
i Nysv. Studier 1936 ges exemplet "en hel del annan ku- 
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riosa" (1932), en konstruktion som många torde finnagans-
ka naturlig. 

Flera exempel av liknande art kunde anföras, men de här 
diskuterade orden torde tillräckligt tydligt belysa en mar-
kerad tendens till singularisering av pluralformer på -a. 
De är alla av en och samma huvudtyp: det gäller ord som 
ofta eller i vissa användningar vanligen används i kollektiv 
betydelse. 1 sådana användningar tycks det finnas en stark 
benägenhet att behandla orden som singulara, vilket torde 
bero på att det kollektiv som orden betecknar uppfattas som 
en enhet, inte som en pluralitet. En annan orsak till denna 
"singularisering" torde vara svårigheten att förse pluraler 
på -a med ändelse för bestämd form. Det kan synas rimligt 
att betrakta den ordgrupp som här har diskuterats som till-
hörande en speciell grammatisk kategori - pluraler i kol-
lektiv användning som på grund av denna användning har 
övergått till singularer. Denna övergång har gjort de hit-
hörande orden smidigare för språkbrukaren, och "singulari-
seringen" kan betraktas som en vinst för språket. Det är en 
fördel att (åtminstone i fackspråk) kunna skilja t. ex. mellan 
dels ett kuriosum, ett narkotikum, dels två kuriosum (el. 
kuriosa), två narkotikum (el. narkotika), dels en massa ku-
riosa - annan kuriosa, en stor mängd narkotika - den be-
slagtagna narkotikan. 

Att bestämda singularformer som narkotikan, rekvisitan 
etc. kan sägas bilda en speciell kategori och ha en speciell 
funktion framgår också av den intressanta omständigheten 
att dessa ord i singular användning är realgenus, icke neu-
trum. Därigenom skiljer sig denna ordgrupp på ett väsentligt 
sätt från de i föregående avsnitt diskuterade formerna av 
typen centrat (mediat etc.). Den speciella betydelsen av 
singularer som narkotika(n) markeras alltså också genom 
genusbyte. 

Ytterligare ett ord kan lämpligen diskuteras i detta sam-
manhang, och det är petitum. Av detta ord torde formen 
petita vara den mest använda. Denna form känner SAOB 
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(artikeln tryckt 1953) endast såsom pluralis. Under senare 
år har emellertid petita allt oftare kommit att användas som 
singularis, dels i förbindelser som "inlämria sin petita för 
nästa budgetår", dels i den bestämda formen petitan, dels 
med pluralformen petitor om flera olika myndigheters skilda 
"petita" (t. ex. DN 1968, nr 242, s. 13, sp. 5, i rubrik). 

1 formen petita används ordet normalt om de anslags-
äskanden som inlämnas till Kungl. Maj et av en myndighet 
eller institution o. d. Ordet betecknar då sammanfattningen 
av alla olika önskemål om anslag, det har alltså ett slags kol-
lektiv användning. Det är då förklarligt att det har kommit 
att behandlas på samma sätt som de ovan diskuterade orden. 
Även i detta fall synes singularformen, petita(n), fylla en 
uppgift som inte tillfredsställande fylls av andra former av 
ordet. Dessutom är det kanske just för detta ords vidkom-
mande så, att även en pluralform petitor kan vara behövlig 
och rationell. 

3. Schema, tema m. fl. 
Vi har i svenskan en grupp lånord från klassiska språk med 
speciella problem när det gäller pluralformerna, nämligen 
orden på -rna: schema, tema, komma etc. 

Det torde för de flesta yngre svenskar vara självklart att 
substantivet komma är neutrum och att det i pluralis heter 
koinman (dvs, att ordet böjs som möte, stycke, äpple etc.). 
Men ännu är det många som tvekar om pluralformen och 
kanske hellre använder kommatecken i pluralis (jfr pl. 
"helst: kommatecken", Wessn, Vårt svenska språk 1968, 
s. 20). 1 SAOL 1950 ges ändelsen —t för bestämd form singu-
lans och ändelsen -n för pluralis. 1 SAOL 1923 var formupp-
gifterna väsentligt annorlunda, nämligen "-at, stundom -an; 
pl. =1. -ata, stundom -or"; i den upplaga som gällde fram till 
1950 är alltså pluralen komman inte ens nämnd. Går man 
till SAOB (artikeln tryckt 1936) finner man där att böj- 
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ningsuppgifterna överensstämmer rätt nära med dem som 
ges i SAOL 1923, dvs. genus anges i första hand som neu- 
trurn, men även realgenus nämns (dock såsom "föga br."), 
och pluralen anges i första hand som ändelselös (äldsta be-
lägg 1864) eller som kommata (1729—), och som sällan an-
vända pluralformer ges kommor (1890-1930) och komman 
(1913—). Även komman ansågs alltså ännu 1936 som en 
sällan brukad form. 

Schema behandlas i SAOL och SAOB på ungefär samma 
sätt som komma. SAOL 1950 har best. f. -t, pl. -n, men 
upplagan 1923 (där ordet, till skillnad från komma, enbart 
har neutralt genus) ger pluralerna "=, äv. -ta". Pluralen 
scheman nämns inte i SAOL 1923, och den är ung i språ-
ket - det äldsta belägget i SAOB är från 1923. 1 SAOB 
(artikeln tryckt 1965) sätts, som man kan vänta sig, plural-
ändelsen -an i främsta rummet, varefter följer formerna 
-ata (efter ett "äv.", vilket anger att formen nu är något 
mindre bruklig), = ("numera föga br."), -or ("numera föga 
br."). Den senare formen (med belägg 1895-1935) anges 
såsom använd när ordet är realgenus (eller femininum). 
Som realgenus har ordet sporadiskt använts sedan 1818 
(alltså även i singularis), men pluralen schemor har använts 
och används ibland fortfarande till schema såsom neutrurn 
("kopplingsschemor" talar t. ex. elektrotekniker inte sällan 
om, men ändå är det självklart för dem att säga "ett sche-
ma"). 

Ordet dilemma visar en mera komplicerad böjning i 
SAOL 1950. Där står det nämligen att ordet i bestämd form 
har ändelsen -t och att det i pluralis kan heta dilemman 
eller dilem mor, men dessutom står det att man kan säga 
såväl ett som en dilemma. Däremot kan enligt SAOL 1950 
inte den bestämda singularformen dilemman användas, trots 
att man alltså kan säga en dilemma, flera dilemmor; detta 
kan bero på att man ansett formen dilemman "upptagen" 
såsom pluralform. 1 SAOL 1923 anges böjningen som "-at; 
-or". SAOB (artikeln tryckt 1914) noterar att ordet utom 
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neutrum också kan vara reale (bägge genusen belagda se- 
dan första hälften av 1700-talet). Genusändringen till reale 
kan väl enklast (som föreslås i SAOB) förklaras som orsakad 
av påverkan från det till betydelsen närstående rimordet 

klämma. 1 SAOB ges pluraländelsen -or när ordet är reale, 

men det sägs också "vilken form används även av dem för 
vilka ordet i sg. är n.", en viktig och korrekt upplysning som 
borde fått sin motsvarighet också i artikeln schema. När det 

är neutrum har ordet enligt SAOB såsom pluralis annars 
"stundom 1. -ata", men pluralen dilemman nämns inte alls 
och det tyder på att man inom ordhoksredaktionen 1914 inte 
hade denna form belagd. 

Ordet tema behandlas i SAOL 1923 och 1950 exakt på 

samma sätt som schema. Enligt upplysningar från SAOB:s 
arkiv är det äldsta exemplet på pluralen teman från 1897 
(i Cederschiölds Svenskan som skriftspråk), medan temata 

är belagt sedan 1658, temer under tiden 1818-1890 och 

ternor 1883-1922 (belägget från 1883 är hämtat från 
Strindbergs Dikter: "Jag på lärdom var trött / Sen min 
ungdom jag nött / Ibland glosor och themor så döda", dik-
ten "Till Frans Hedberg" från 1869). 

1 ett par andra fall behandlas i SAOL 1950 ord på -rna 

något annorlunda än komma, schema, tema. Sålunda får 

stigma pluraländelserna -n 1. -ta, medan trauma fått enbart 
ändelsen -t för bestämd form singularis och ingen plural-
form alls. (Bägge dessa ord saknas i SAOL 1923). 1 SAOB:s 
arkiv synes pluralen stigman inte vara belagd tidigare än från 
SAOL 1950, men andra former finns, stigmata 1871—, 
stigmater 1896, stigmer 1915-1919. För trauma har man 

i SAOB:s arkiv inget belägg på pluralen trauman, men 
traumata 1920— och traumer 1922-1923. 

Prisma har enligt SAOL 1923 och 1950 böjningen "-at 

1. -an pl. er 1. -or", så även enligt SAOB, där också som nu 
obrukliga pluraländelser anförs -ata (1871) och -ater (1690 
—1727) och såsom nu obruklig singularform prism (1807-
1888) med pluralerna -er eller -ar. För plasma ger SAOL 
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1950 ändelserna -n eller -t för bestämd form, men ingen 
pluralform anges. 1 SAOB har man pluraländelsen -er. 

Ordet drama kan också nämnas. För det ger SAOL plura-
len dramer, en form som brukar uppfattas som övertagen 
från ordet dram (-en, -er). 

Denna sammanställning visar klart att det länge har rått 
oklarhet om pluralböjningen av orden på -ma, och att de 
pluralformer på -n som nu torde betraktas som ganska själv-
klara för dessa ord, är påfallande unga i språket. De har 
haft konkurrens av flera olika pluraltyper, väl särskilt den 
inlånade typen schemata etc., men också i vissa fall av 
pluraler på -er. Denna piural kan ha införts från andra 
neutrala lånord. 1 vissa fall har man särskilt förr använt 
pluraler på -or, vilka torde ha införts från typen blomma: 
blommor. När man fått pluraler på -or (och kanske också 
på -er) har orden stundom kunnat komma att få realgenus. 
Denna tidigare formförvirring har nu i stort sett försvunnit, 
och det kan i icke ringa mån vara SAOL:s förtjänst (det är 
som ovan visats upplagan 1950 som har lyckats bringa mera 
reda i systemet). Men ännu återstår en del att göra. Det 
synes rimligt att man ur gängse normerande ordlistor och 
ordböcker helt utrensar de från klassiska språk härstam-
mande pluralerna på -ata och genomgående inför pluraler 
på -n (utom ifall där man anser att ett ord kan ha dubbelt 
genus), alltså t. ex. i fall som stigma och trauma. Det torde 
vara möjligt att också införa pluralen draman. Likaså borde 
det av grekiska beståndsdelar (urspr. i engelskan) bildade 
ordet panorama (och de ord som bildats efter detta möns-
ter) få -n som normal pluraländelse. För detta ord ger 
SAOL 1950 som pi. "-or, äv.-an", och SAOL 1923 har en-
bart formen -or i SAOB (artikeln tryckt 1952) sätts plural-
ändelsen -or i första rummet och -an i andra (och då efter 
ett ''äv.''). 

Här har några av de med hänsyn till anpassningen till 
svenskt böjningssystem besvärligaste typerna av lånord från 
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latinet och grekiskan diskuterats. Det ter sig mycket oprak-
tiskt att man fortsätter att ge sådana lånord ett slags böj-
ningsmässig särbehandling i svenskan, om detta kan und-
vikas. Det är tvärtom så, att ju bättre ord av dessa typer i 
höjning anpassas till svenskans system, dess bättre blir de 
också införlivade med svenskan, dess bättre kommer de att 
bevaras för framtiden i svenskan. Om man skulle kräva att 
latinsk (eller grekisk) grammatik skall gälla för vissa svenska 
ords böjning, då har man enligt min mening gjort dessa 
ord den största möjliga björntjänst 	då har man satt dem 
på undantag. 
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Är färsk sill god eller gott? 
Av Gun Widmark 

"Färsk sill är lättlagat och gott" sökte en reklamkampanj 
hamra in i oss för några år sedan. De flesta torde inte ha 
funnit något anmärkningsvärt i formuleringen, men en och 
annan ville kanske ta fram rödpennan och ändra till "lättla-
gad och god". Uppsatsrättaren skulle antagligen pliktskyl- 
digast rätta på det sättet 	men gjorde det kanske inte så 
helhjärtat. Tveksamheten i bedömningen av dylika konstruk-
tioner är med andra ord stor. Är de språkriktiga eller ej? 

Till dem som inte tvekar inför svaret hör professor Erik 
Wellander, som onekligen med stor tyngd och auktoritet kan 
yttra sig i språkvårdsfrågor. 1 den brist på respekt för pre-
dikatsfyllnadens gamla kongruensböjning som framträder i 
det nutida språket, ser Wellander en fara. Senast och klarast 
har han uttryckt den meningen i en uppsats om Svenskans 
tillstånd och behov i första häftet av Språkvård (1965: 1 
s. 8 ff.). Formsystemets upplösning har skapat allmän för-
virring och inga tecken tyder på att detalj ändringarna styr 
hän mot en ny regel, anser han. Det betänkliga är att en in-
kongruent predikatsfyllnad blir allt vanligare. Bruket griper 
omkring sig som en farsot och man behöver inte leta för att 
hitta sådana meningar som Politik är roligt, Svarta läder-
stövlar ....r populärt. 

Wellanders negativa inställning till den nya konstruktionen 
är tydligen helt föranledd av att den på ett såvitt han kan 
se tillfälligt sätt bryter sönder ett stadgat formsystem. Om 
han helt vill utrota den, är emellertid ovisst. 1 Riktig svenska 
(s. 379 ff.) är han i själva verket ganska tolerant och nöjer 
sig med att konstatera att den "i mera formstränga stil-
arter" bör betraktas som en vårdslöshet eller ett fel. 1 hans 
mera utförliga framställningar av den inkongruenta neutrala 
predikatsfyllnaden (Studier i modern språkvetenskap 17 s. 
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181 ff. och Nysvenska studier 35 s. 1 ff.) finner man vid 
sidan av avståndstaganden också medgivanden att den nya 
konstruktionen på något sätt finner stöd i vår språkkänsla. 

En konstruktion som har fäste i språkkänslan kan emeller-
tid knappast uppträda helt regellöst och tillfälligt. Studerar 
vi Wellanders fylliga exempelsamlingar, så finner vi också 
att en ändring från inkongruens till kongruens i många fall 
känns onaturlig. 1 meningen Det (konstitutionsutskottet) lå-
ter "krigsfara" bli likvärdigt med krig är en sådan ändring 
för min egen och antagligen för de flestas språkkänsla helt 
omöjlig. Wellander ger själv förklaringen till inkongruensen. 

1 satser innehållande liktydig, likvärdig är det subjekt som 

föresvävar oss ett icke utskrivet ordet, begreppet eller dylikt. 

1 en uppsats i MLF 1954 (s. 122 ff.) har Torvald Lind-
stedt talat för en tolerantare hållning i kongruensfrågor och 
framhållit, att i Läx fria måndagar är förträffligt kan predi-

kativet inte gärna ändras till förträffliga, eftersom subjektet 

för tanken inte är måndagar utan begreppet läx frihet. Även 

om vi avlägsnar attributet läx fria, får vi emellertid en i nu-
tida svenska ingalunda omöjlig mening, där tankesubjektet 

fortfarande inte är måndagar utan snarare ett begrepp 'mån-
dagar och vad det innebär', 'företeelsen måndagar'. Foto gen-

lampor är romantiska finner Wellander själv vara en ona-

turlig mening. Att man här föredrar romantiskt, hänger 
tydligen samman med att det inte är fotogenlamporna som 
sådana som betecknas som romantiska. Det är snarare före-
teelsen och den situation vari den uppträder som vi upp-

fattar som romantisk. 
Den inkorigruenta predikatsfyllnaden har i dessa satser 

blivit ett medel för att uttrycka att subjekten i satserna inte 
skall uppfattas alldeles så som vi skulle göra, om de stod 
som enskilda ord. Vi avlägsnar en rad konkreta föreställ-
ningar från orden och låter något mera abstrakt stå kvar: 
företeelsen, begreppet. Operationen förändrar inte sällan 
innebörden så mycket, att satser med inkongruent predikats-
fyllnad högst väsentligt kan avlägsna sig från motsvarande 
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satser med inkongruent predikatsfyllnad. Som Wellander 
själv har framhållit, är En ny utrikesminister vore inte så 

dumt något helt annat än En ny utrikesminister vore inte så 

dum. Betydelseskillnaden har först påpekats av Ragnar 
Ljunggren (Nysvenska studier 11 s. 119) som i den ser en 
tillräcklig motivering för den nya konstruktionens hemorts-
rätt i språket. 

Särskilt vid plurala subjekt är en sådan betydelseskillnad 
vanlig och den är redan antydd i exemplet med fotogen-
lamporna. Astrar är vackert är inte detsamma som Astrar 

är vackra. 1 förra fallet uppfattar vi subjektet som ett kol-
lektivum, i andra fallet ser vi fortfarande de enskilda exem-
plaren. Ofta upplever vi det plurala subjektet som så klart 
sammanfattande, att en kongruent predikatsfyllnad skulle 
kännas löjlig. Kalla fötter är obehagligt, inte obehagliga, 

tydligen därför att fötter brukar uppträda två och två. 
1 andra fall är den inkongruenta neutrala predikatsfyll-

naden icke betydelseskilj ande, men vår språkkänsla föredrar 
den av andra orsaker. Delvis kan den bero på attraktioner. 
Malm kan vara tungt, därför att järn är tungt; bomull kan 
vara vackert, därför att linne är det osv. Enbart en attrak-
tion från det ena ordet till det andra kan det emellertid inte 
röra sig om 	den skulle ju i så fall lika gärna kunna gå 
i motsatt riktning. Vi håller i stället på att utbilda en regel 
att ämnesnamnens predikatsfyllnad står i neutrum och skri-
ver följaktligen: Jod är viktigt för människokroppen, Mjölk 

var dyrt. 
Regeln gäller emellertid inte bara för ämnesnamnen utan 

också för åtminstone de mera utpräglade abstrakterna, de 
som normalt inte tar pluralis och inte heller har obestämd 
artikel. Vi finner det alltså naturligt att skriva Politik är 
roligt, Defaitism är belagt med dödsstraff, även Massbomb-

ning är fruktansvärt. Visserligen kan ordet massbombning 

i och för sig förses med både obestämd artikel och plural-
ändelse, men den möjligheten är inte aktuell för oss i just 
denna mening. 
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Vi kan sammanfatta iakttagelserna om den inkongruenta 
neutrala predikatsfyllnaden så, att vi finner den vid subjekt 
som är eller i sammanhanget uppfattas som dividua i den 
mening som Beckman använt ordet i sin språklära. De ut-
trycker alltså något odiffercntierat och ospecificerat, ofor-
mat och ofta abstrakt. 

Omvändningen av regeln bör vara den att den kongruen-
ta predikatsfyllnaden är knuten till individua. Det är också 
lätt att konstatera, att subjekt som vi upplever som indivi-
duellt formade och differentierade behåller den gamla kon-
gruensböjningen, något som exemplet Astrar är vackra klart 
visade. På samma sätt kan vi säga Bokhyllor är tunga, Stack-
moln är vita och väcker därigenom föreställningar om den 
enskilda bokhyllans tyngd och det enskilda stackmolnets vit-
het. Satsen En stuga på landet skall vara röd vill inte ut-
trycka något om stugan som abstrakt företeelse utan vill 
lyfta fram för vårt medvetande något konkret och indivi-
dualiserat. 

Skillnaden mellan det formade och det formlösa framträ-
der också i den nästan undantagslösa regeln, att vid subjekt 
i bestämd form den kongruenta formen behålles. Även om 
ärter är gott, så är ärterna alltid goda. Subjektet är inte 
längre något vagt och odifferentierat. Artikeln ger det en 
avgränsning som gör att vi måste uppfatta det som en indi-
viduell företeelse: det rör sig t. ex. om  de ärter som man just 
äter. 

Den upplösning av de gamla reglerna för predikatsfyllna-
dens böjning som vi nu står mitt inne i, står således klart 
i betydelsens tjänst. Vad vi upplever är en omorientering i 
språkets formsystem efter substantivens betydelsekategorier. 
Denna omorientering kan i vissa fall förefalla onödig och 
därför störande; att malm är tung byts ut mot malm är 

tungt ger inte språket några nya uttrycksvärden. Att den 
sedd i stort måste innebära ett värde för språket, förefaller 
mig emellertid alldeles klart. Predikatsfyllnadens tidigare 
funktionslösa böjning har blivit betydelsebärande. Språket 
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har därigenom fått en ny uttrycksmöjlighet. 
Naturligtvis har det man nu uttrycker med inkongruent 

predikatsfyllnad tidigare kunnat sägas på andra sätt. 1 stäl-
let för En ny utrikesminister vore inte så dumt kunde man 
säga Att få en ny utrikesminister ... Att slippa sådana läng-
re uttryck är emellertid ofta en vinning för språket. Me-
ningen Denna utbildning är för lång, tre år går bra, fyra år 
är icke motiverat skulle kräva en rätt grundlig omarbetning 
för att tillfredsställa en äldre tids uppfattning av riktig 
svenska. Den nya konstruktionen med inkongruent predi-
katsfyllnad ger oss möjligheter att kort och rakt på sak ut-
trycka vad som förr endast kunde sägas med en viss pedan-
tisk utförlighet. 

Om formsystemets upplösning vid predikatsfyllnaden långt 
ifrån är någon regellös process, måste det å andra sidan med-
ges, att den nya regeln inte heller är lika entydig som den 
gamla. Den verkar inte mekaniskt utan är ganska elastisk. 

Den tvekan man kan känna inför valet mellan de båda 
konstruktionerna Färsk sill är gott och Färsk sill är god 
behöver inte vara åsnans mellan två likadana hötappar. 
Många skulle säkert säga, att Färsk sill är gott ger en något 
annan mening än Färsk sill är god. 1 förra fallet upplever 
vi färsk sill som en maträttsbeteckning av samma slag som 
ärter och kalops. Färsk sill har som motpol salt sill. 1 senare 
fallet är enbart sill maträttsbeteckningen och färsk ett ka-
raktäriserande tillägg. Färsk sill får som motpol icke färsk, 
icke nyfångad sill. Ju mera vi bygger på subjektet med ka-
raktäriserande tillägg, desto större blir benägenheten att an-
vända kongruent predikatsfyllnad: Alldeles färsk, nyfångad 
sill är särskilt god. 1 detta senare fall framstår sillen inte 
längre som något ospecificerat och oavgränsat. Betydelsen 
närmar sig den färska, nyfångade sillen. 

Exemplen på en sådan betydelsedifferentiering kan lätt 
mångfaldigas. Om ek och marmor är vackert, kan sjödränkt 
ek och Kolmårdsmarmor fortfarande vara vacker. Närsynt-
het är ärftligt torde för flertalet svenskar vara den natur- 
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liga konstruktionen, konstaterar Wellander. För en ögon-
specialist borde det emellertid ligga närmare till hands att 
använda formen ärftlig, eftersom närsynthet för honom 
måste vara något väldefinierat och avgränsat. Skönhet är 
ovanligt låter vardagligare än Skönhet är ovanlig. Intrycket 
kan delvis bero på att den senare konstruktionen är den 
skriftspråkligare. Men frågan är om vi inte med den också 
lyfter skönheten en bit upp på rangskalan. Den hör inte 
längre hemma i lågt jordiska sfärer utan framställs som en 
idé av det odödliga slag som sedan gammalt har kunnat 
personifieras. Valet av konstruktion ger oss således bety-
dande möjligheter att nyanserat framställa vår upplevelse 
av subjektsorden. 

Språkvårdens uppgift i fråga om den inkongruenta neu-
trala predikatsfyllnaden kan således knappast vara den att 
motarbeta användandet av detta nya och smidiga verktyg. 
Däremot har den skäl att vaka över att det tillvaratas på 
bästa sätt, vilket i detta fall innebär att man slår vakt om 
de differentieringsmöjligheter som valet mellan två kon-
struktioner innebär. Även om den inkongruenta predikats-
fyllnaden är berättigad i princip, är i det enskilda fallet ofta 
fortfarande den kongruenta att föredra, eftersom den gör 
ett precisare intryck. Antagligen finns en viss risk för att de 
uttrycksvärden som den kongruenta predikatsfyllnaden fått 
inte till fullo utnyttjas. 

Wellander har påpekat, att vissa, ofta emfatiskt placerade 
adjektiv fullständigare än andra har frigjort sig från kon-
gruensregeln. Adjektivet karakteristisk, som enligt Wellander 
har gått i spetsen för utvecklingen, kan som predikatsfyllnacl 
utsäga något inte bara om obestämda substantiv utan lika 
gärna om bestämda. Inte heller är dess användning in-
skränkt till dividua eller ord som i satssammanhanget fun-
gerar som dividua. Man störs knappast av konstruktioner 
som Karakteristiskt för latinet är de rika böjningsrnöjlig-
heterna trots subjektets bestämda, preciserande form. Sam-
rna ökade användbarhet tycks tillkomma vissa andra adjek- 
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tiv, t. ex. typiskt, gemensamt, väsentligt, märkligt, egendom-

ligt. Bruket är här på god väg att sanktionera en konstruk-
tion som förefaller att helt bryta sig ur vårt språksystem. 

Det vidgade bruket av just dessa adjektiv blir emellertid 
mera begripligt, om man försöker ge de satser i vilka de 
förekommer en form som inte kommer i konflikt med den 
traditionella grammatikens regler. 1 den just citerade satsen 
vill man inte gärna byta ut karakteristiskt mot karakteris-

tiska, eftersom betydelsen då blir en något annan. Vi vill 
inte trycka en stämpel 'karakteristiska' på de rika böjnings-
möjligheterna utan vi vill framställa dessa som något för 
latinet karakteristiskt. Karakteristiskt bör med andra ord 
i dessa fall betraktas som ett substantiverat och inte som ett 
vanligt neutralt adjektiv. Det tjänstgör som obestämd form 
till den utomordentligt vanliga bestämda formen det karak-

teristiska. På samma sätt står typiskt vid sidan av det ty-

piska, gemensamt vid sidan av det gemensamma, väsentligt 

vid sidan av det väsentliga etc. Ville vi uttrycka innehållet 
på ett mera konventionellt sätt, måste vi ta till längre sub-
stantivuttryck: ett karakteristiskt drag, en typisk egenhet 
etc. De substantiverade adjektiven står här tydligen för sub-
stantiv som vi inte har i språket men ofta behöver. De fyller 
alltså en funktion och borde av det skälet vara önskvärda. 

Ett par av Wellanders exempel illustrerar de möjligheter 
till knapp och komprimerad framställning som det vidgade 
bruket av substantiverade adjektiv i obestämd form kan ge. 
Det är svårt att se att följande mening skulle kunna ändras 
utan att innehållet blir lidande: Evigt blir bara själva strä-

van efter sanning och klarhet. Inte heller torde det vara en 
avtrubbad språkkänsla som föranlett Johannes Edfelt att 
skriva: Heligt nämner poeten i denna värld av sönderf all 
och växande skuggor bara "lyckan och sorgen och den 

fattiges gdva". 
Möjligen kunde man invända mot dylika substantiverade 

adjektiv att de kan föra in vårt språk på helt nya utveck-
lingsvägar. Stödda av konstruktioner som Färsk sill är gott 
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kunde de breda ut sig på ett oberäkneligt sätt och kanske 
bryta både språksystem och språkkontinuitet. Den möjlig-
heten är emellertid alltför oviss för att man nu skall behöva 
ta ställning till den. Ingenting tyder f. n. på något annat än 
att de i princip är en vinst för vårt språk. 

Det finns således enligt min mening full anledning för 
språkvården att sanktionera användningen av konstruktioner 
som Färsk sill är gott och Karakteristiskt tör latinet är de 
rika böjningsinöjligheterna. De motsvarar just de krav som 
professor Ståhle satt upp som villkor för att språkets ny-
skapelser skall accepteras (Språkvård 1965: 1 s. 5). Direkt 
eller indirekt tjänar de enkelhet, klarhet, vighet och preci-
sion och berikar utan tvivel våra uttrycksmöjligheter. 



Neka vägra 
Av Gun Widmark 

Behöver vi distinktionen neka - vägra? 
1 BLM nr 1 1964 har författaren Lars Gustafsson på ett 
engagerat sätt yttrat sig om språkvård. Han har föga till 
övers för den språkvård som i språkriktighet ser enbart fixa 
normer. Språket är till för att man skall kunna artikulera 
sig. Det enda väsentliga blir följaktligen att det fungerar 
med maximal precision. 

Det är från den utgångspunkten som han i förbigående 
tar upp ett långt ifrån nytt språkvårdsproblem, den rätta 

användningen av neka och vägra. Lars Gustafsson kan kän-

na "ett dovt raseri" inför en tidningsrubrik som Präst i Norr-

botten nekade viga frånskilda. En sådan rubrik upphäver 

på ett okänsligt sätt språkets precisionsmöjligheter. "Neka 
är ett ord som hör samman med påståenden, därför att på-
ståenden kan vara sanna eller falska, men handlingar kan 
inte vara sanna eller falska och därför kan man heller inte 
'neka' att utföra dem. Handlingar vägrar man att utföra." 

Den distinktion som Lars Gustafsson ger torde i rätt stor 
utsträckning respekteras, åtminstone i skriftspråk. Wellander 
(Riktig svenska s. 766) betecknar det som mindre vårdat 
att skriva Briand har nekat bilda regering - "det bör heta 

vägrat". Däremot godtar han i ledig stil Han kunde inte 

neka sig detta nöje - och vem skulle i en sådan fras ut-

trycka sig annorlunda? 
Svensk handordbok godtar emellertid neka i betydelsen 

'vägra' utan alla reservationer. Det betecknas således inte 
som tillhörande endast en ledigare stil. Avgörande för hand-
bokens bedömning kan det faktiska bruket ha varit. Öster-
grens nusvenska ordbok registrerar nämligen utan inskränk-
ningar två huvudbetydelser hos neka, den ena 'bestrida' o. d. 
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och den andra 'vägra'. Östergrens excerptsamling har tyd-
ligen inte givit honom anledning att ge neka i betydelsen 
'vägra' någon speciell stiletikett. Neka icke den behövande 
din hjälp är ett ur Bibeln hämtat exempel. 

Neka i den av Lars Gustafsson förkastade användningen 
är inte heller något sent dckadansfenomen i språket. Som 
framgår av SAOB och Söderwalls fornsvenska ordbok kan 
vi följa det bakåt i tiden ända till medeltiden. 1 Birgittas 
uppenbarelser talas det t. ex. om  min iniskund hulka iak 
änghom bidhandis nekar. Med en följande infinitiv är det 
belagt i varje fall från 1512: nekthe honum betale. Om man 
i språkvård uteslutande skulle låta sig ledas av hänsyn till 
traditionen, borde man således slå vakt om den gamla dubb-
la användningen av neka. 

Så traditionsbunden att den inte kan tänka sig en god 
förnyelse är emellertid knappast någon språkvård. Lars 
Gustafssons ställningstagande berörs inte nödvändigtvis av 
att språkbruket i fråga om neka inte är och aldrig tycks ha 
varit så fast som han vill göra det. Om distinktionen mellan 
neka och vägra är så väsentlig som han menar, så borde ju 
alla goda krafter förenas i ansträngningarna att konsekvent 
genomföra den. Hur nödvändig är den alltså? Det är svaret 
på den frågan som avgör om neka använt om handling bör 
få finnas kvar i språket. 

Den som låter neka tjänstgöra både för vägra och för 
neka i dess av Lars Gustafsson godkända mera inskränkta 
betydelse har tydligen ur dessa båda verb Iösbrutit en ge-
mensam betydelse 'säga nej' och bortser från om man säger 
nej till en handling eller ett yttrande. Han har med andra 
ord stigit ett steg högre upp på abstraktionsstegen. Det är 
inte säkert att denna högre abstraktionsnivå är en synd mot 
språkets heliga ande. Vårt behov av att särskilja växlar. Vi 
skulle väl visserligen vara sämre utrustade i tillvaron om vi 
inte från den överordnade beteckningen djur kunde röra 
oss nedåt till de mera preciserade begreppen hund, häst, ko 
etc., men det är inte säkert att alla människor känner be- 



hovet av en ytterligare finuppdelning och skiljer mellan 
setter och pointer, mellan ardenner och nordsvensk. För 
somliga är hund, häst, ko lagom stora begreppskategorier, 
som de inte har intresse av att differentiera ytterligare. 

Det är ett välkänt förhållande att graden av språklig 
differentiering i hög grad är beroende av vad i tillvaron som 
individen eller gruppen behöver begrepp för. Infödingarna 
på Salomonöarna lär ha nio olika ord för kokosnöt allt efter 
dess tillväxtstadium men däremot sakna en sammanfattande 
benämning kokosnöt. Araberna påstås ha femtio ord för 
dräktiga kameler. Differentieringen kan tydligen drivas 
mycket långt men den är inget självändamål. 1 allmänhet 
nöjer vi oss med att fånga in tillvaron i ett grovmaskigt 
ordnät. För att inte dränkas i ord måste vi inskränka diffe-
rentieringen till sådana områden där vi verkligen behöver 
den. 

Behovet av en skillnad mellan neka och vägra torde i 
varje fall såtillvida vara omotiverat som man knappast kan 
hävda att skillnaden är nödvändig för den språkliga kom-
munikationen. Det torde av sammanhanget alltid vara klart 
om det man säger nej till är ett påstående av någon annan 
eller en handling som skall utföras. Vad som upprör Lars 
Gustafsson är således knappast att vi uttrycker oss oklart 
utan att vi bringar oreda i vår begreppsvärld. Situations-
skillnaden är för honom så väsentlig att den kräver en be-
greppsskillnad. Det är en logiskt filosofisk indelning av till-
varon som han slår vakt om. 

Då Lars Gustafsson vill göra en sådan indelning obliga-
torisk för alla svenskar, kan han ha två motiveringar för sitt 
krav. Han kan anse att skillnaden mellan påstående och 
handling är så viktig i vår tankevärld att den bör inskärpas 
hos individen och följaktligen med alla språkliga medel 
upprätthållas. 1 så fall är han nog skyldig att ge sin osak-
kiinnige läsare de argument som gör kravet rimligt. 

Han kan också utgå från som självfallet att den diffe-
rentiering som han gör är den naturliga för alla och i allt 
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svenskt språk. En smula språklig eftertanke skulle således 
vara nog för att den skulle respekteras. Också i det fallet är 
han emellertid skyldig läsaren en argumentering - låt vara 
att BLM:s spalter inte är rätta platsen för den. Svensk 
handordboks bedömning tyder i varje fall på att också för 
språkligt medvetna personer en distinktion mellan neka och 
vägra kan uppfattas som en i normala fall icke nödvändig 
finess. Ställningstagandet behöver inte innebära att distink-. 
tionen alltid kan negligeras. Man kan ju mycket väl skilja 
mellan neka och vägra i filosofiskt fackspråk, även om skill-
naden bedöms som onödig i ett mindre logiskt inriktat språk. 

Semantisk analys 

Vill vi komma till rätta med problemet neka 	vägra, 
måste vi tydligen gå vidare i analysen. Det kan vi emellertid 
inte göra utan att ta hänsyn till ett större ordmaterial. Vi 
måste infoga orden i ett semantiskt sammanhang och se 
efter vilken plats de fyller i det. 

Ett sådant företag kan förefalla principiellt betänkligt. 
En semantisk analys är ett vanskligt företag med än så 
länge föga utarbetade metoder. För att bli allmängiltig krä-
ver den naturligtvis tillgång till ett stort material, antagligen 
ofta också bearbetningar i form av intervjuundersökningar. 
Den analys som i det följande skall presenteras har inte dessa 
stadiga grundvalar. Den bygger uteslutande på ordboksupp-
gifter och egen språkkänsla och måste följaktligen betraktas 
som tentativ. Att den inte kan bli slutgiltig, förefaller mig 
emellertid inte vara ett tillräckligt skäl för att underlåta att 
göra den. Även en icke fullständig, kanske något skev ana-
lys kan bringa fakta i dagen som leder fram till en bättre 
förståelse av hur vårt språk semantiskt är uppbyggt. 

Det problem som Lars Gustafsson aktualiserat torde hel-
ler inte höra till de mest svårlösta. Frågan gäller ju dels om 
vi vid yttrandeverb som uttrycker ja, nej har i princip två 
skilda system, ett som hänför sig till påståenden och ett till 
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handlingar, dels om det vid dessa verb finns någon annan 
så betydelsefull semantisk faktor att ett och samma verb - 
som neka gör 	kan hänföra sig både till påstående och 
handling. En undersökning med så begränsade syften borde 
vara möjlig att genomföra utan något vidlyftigare grund-
material. 

Det är emellertid givet att en analys som låter ett naket 
ordboksmaterial fyllas ut endast av den egna språkkänslan 
måste avancera ganska famlande och tveksamt. En lämplig 
infallsvinkel just i sådana fall förefaller mig inotsatsorden 
ofta vara. 

Använder vi den metoden vid neka och vägra upptäcker 
vi genast en oklarhet i det semantiska systemet. Verben har 
inte något riktigt stöd av de motsatsverb som logiskt sett 
borde finnas. 

Som motsats till neka borde jaka anmäla sig. 1 vissa fall är 
också motsatsen klar. Den framträder i logiska och gramma-
tiska yttranden av typen satsen har en jakande innebörd, 

även i uttrycket få ett jakande svar. Bortsett från sådana 
fall torde emellertid jaka vara sällsynt i svenskt riksspråk. 
Där det finns håller det sig dock strikt till den av Lars Gus-
tafsson anvisade platsen, såtillvida som det tar ställning till 
sakförhållanden - dock knappast påståenden utan frågor. 
1 äldre tid kunde det emellertid också hänföra sig till hand-
lingar, som framgår av SAOB. 

Naturligtvis finns det i språket andra möjligheter att ut-
trycka att man säger ja till ett sakförhållande. Förutom om-
skrivningar av typen besvara med ja, säga att så är fallet 

kan en hel del enkla och sammansatta verb komma i fråga. 
Man kan t. ex. bekräfta något - men det motsvaras knap-
past av neka utan av bestrida. Man kan instämma i en åsikt 

- gör man det inte, så protesterar eller opponerar man sig 
mot den; man nekar däremot inte. Går man till verb som 
medge, gå med på, tillstå börjar neka kunna komma i fråga 
som motsats men åtminstone i mitt språkbruk inte enbart 
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utan tillsammans med prepositionen till. På både ja- och 

nej-sidan krävs i detta fall att man anger vad man säger ja 

eller nej till. 

Ett neka som används absolut om påståenden förefaller 

mig endast ha ett motsatsord: erkänna. Detta neka marke-

rar att man säger nej till påståenden av ytterst avgränsat 

slag, nämligen sådana som säger att man själv har gjort sig 

skyldig till brott eller åtminstone förseelse av något slag. 

Motsatsordet erkänna har däremot en vidare innebörd - 

man kan ju erkänna förhållanden utan att vara direkt skyl-

dig till dem. Det är således synonymt med de nyss nämnda 
verben medge, gå med på och tillstå. 1 den funktionen kan 

det på nej-sidan också motsvaras av förneka. 
Skillnaden mellan neka till och förneka är i mitt språk-

bruk åtminstone i princip klar. Förneka är det vanliga ver-

bet för att ange att påståenden tillbakavisas. Neka till ingår 
i mitt aktiva ordförråd i uttryck som jag kan inte neka till 
att det skulle roa mig, där en negation alltid ingår och ger 

åt verbet en motsatt betydelse. F. ö. markerar det liksom det 

absolut använda neka att det är en anklagelse eller beskyll-

ning som tillbakavisas. Det kan i den funktionen inte sällan 
ersättas av förneka men i allmänhet inte utan att en viss 
förändring sker i utsagan. Han förnekade att han hade gjort 
det gör intryck av mindre ostentativ gensaga än Han nekade 
till att han hade gjort det. Ju mera det man anklagas för 
träder i bakgrunden för själva anklagandet, desto omöjli-

gare blir det att ersätta neka till med förneka. 
Neka framstår således som ett starkt engagerat ord, så 

engagerat att det endast kan användas då det egna jaget 

känner sig angripet. Ett undantag är eller borde vara det 
juridiska språket, där neka och bestrida har skilda använd-

ningar men samma neutrala klang. Det är emellertid ovisst 

om denna ordens likhet inför lagen kan räddas över ens till 

rättegångsreferaten. Är det inte snarare så att verbet neka 
för den utomstående för in den anklagade på scenen på ett 

betydligt konkretare och personligare sätt än bestrida någon- 
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sin kan göra? Den som bestrider råkar inte ut för att den 
utomstående tar parti, den som nekar döms lätt a priori. 
Skälet är naturligtvis att neka i vanligt språkbruk gärna får 
betydelsen 'neka trots att man är skyldig'. Neka bara! är en 

uppmaning som för den som inte är försvarsadvokat knap-
past är tänkbar annat än om han betraktar anklagelsen som 
grundad. Frågan är om inte neka har så starka konnota-

tioner av brott och skuld att det egentligen är olämpligt i 
rättegångsspråket. 

Det dubbla engagemanget 	dels den anklagades, dels 
beskrivarens - förefaller mig i långt mindre utsträckning 
vidlåda neka till. Han nekade till anklagelsen är en beskriv-
ning som inte tar parti. Lika objektivt beskrivande är givet-

vis förneka. Från den talandes sida är däremot förneka lik-

som neka till fortfarande bärare av ett engagemang. Det är 
knappast kännedomen om juridiskt språkbruk som gör att 
vi skulle finna det egendomligt om försvarsadvokaten för-
nekade något å sin klients vägnar. Det skulle innebära att 
han på ett personligt sätt identifierade sig med hans sak. 

Både neka, neka till och förneka låter alltså ett jag fram-
träda i relation till påståendet, vilket ju också är det natur-
liga vid verb som betyder säga nej. Neka fixerar relationen 
mellan talaren och en anklagelse, neka till relationen mellan 
talaren och det han anklagas för, förneka relationen mellan 
talaren och sakförhållanden av olika slag som han är sam-
manknuten med eller identifierar sig med. Innebörden i 
verben förskjuts således alltmer från den personliga håll-
ningen mot det sakliga innehållet i påståendet. 

Denna såvitt jag kan se ganska ändamålsenliga uppdel-
ning av ett semantiskt fält är sannolikt ganska allmän. Helt 
generell är den knappast. Ordböckernas uppgifter tyder på 
att svenskt språkbruk sett som helhet är något annorlunda 
än mitt eget. Neka har ett betydligt större användningsom-
råde. Det kan användas transitivt: Han nekar icke att han 

har begått ett fel. 1 ett sådant fall måste jag använda för-

neka eller neka till med viss betydelseskillnad, jfr ovan. 
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Högst främmande förefaller mig en konstruktion neka för 
något, som i mitt språkbruk motsvaras av förneka. Även 
neka till i meningen Han kunde icke neka till detta fel hos 
sig förefaller mig maiplacerat, eftersom det knappast torde 
ta ställning till en anklagelse. Rätt verb för mig vore alltså 
förneka. 

Också i mitt språkbruk är neka till fullt möjligt i me-
ningen Han kunde icke neka till att hans motståndare upp-
trädde ädelmodigt, trots att det korrekta verbet enligt ana-
lysen ovan borde vara förneka. Förklaringen är antagligen 
att kunde icke neka till stöds av uttryck sådana som det 
redan nämnda Han kunde icke neka till att det skulle roa 
honom. Meningarnas inre struktur är visserligen inte den-
samma eftersom att-satsen i senare fallet innehåller en hypo-
tetisk utsaga men likheten i uppbyggnad torde vara tillräck-
ligt stor för att förklara attraktionen. 

Att det finns exempel på en vidare användning av neka 
än den som överensstämmer med min analys, är knappast 
förvånande om man ser på verbets betydelseutveckling 
historiskt. Som klart framgår av SAOB har nämligen neka 
i äldre tid haft ett mycket stort användningsområde som 
efter hand kraftigt inskränkts. Dessa inskränkningar är i 
stor utsträckning generella för all svenska. Om de är av re-
lativt sent datum kan man emellertid knappast vänta sig att 
de skall ha berört språket helt likformigt. Ordböckernas 
registrering av språkbruket visar variationen men säger rätt 
lite om hur allmän denna variation är just nu. Även en 
nusvensk ordbok måste ju visa en inte så liten eftersläpning 
i fråga om vad som är helt modern svenska. Det är rimligt 
att ålderdomligheter inte dödförklaras förrän man verkligen 
med full säkerhet kan konstatera deras frånvaro i språket. 

Med undantag för de diskuterade exemplen stämmer ord-
böckernas uppgifter om neka i det nutida språket helt med 
mitt eget språk. Deras exempel kan inordnas i tre katego-
rier. En utgöres av de mer eller mindre stående förbindel- 
serna med negation 	typen Det kan jag inte neka till. En 
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annan kategori bildar de fall där neka framträder som mer 
eller mindre utpräglat juridiskt fackspråk. 1 den tredje 
gruppen är en anklagelse antingen direkt antydd eller anas 
åtminstone genom den frenesi med vilken påståendet till-
bakavisas. De hithörande exemplen hos Östergren är föl-
jande. Han nekar bestämt (att 1. till att ha sagt det), Neka 
tvärt, blankt, fräckt. Envist neka (till allt). Han fortfor att 
neka. Man kunde också nämna sammansättningarna blå-
neka och bondneka som också på ett demonstrativt sätt tar 
ställning till en anklagelse. Det förefaller mig således troligt 
att den betydelsearialys som jag gjort är någorlunda allmän-
giltig. 

Undersöker vi vägra på samma sätt som neka så gör vi rätt 
likartade erfarenheter. Inte heller vid vägra infinner sig väl 
något motsatsverb helt spontant. Det första vi kommer att 
tänka på är kanske omkrivningen förklara sig villig. 1 van-
ligt vardagligt talspråk tjänstgör antagligen det enkla verbet 
vilja rätt ofta som motsatsord, men i skrift måste självklart 
nog den användningen vara begränsad, eftersom den gör 
innebörden i verbet ganska suddig. För det första är ju vilja 
inget yttrandeverb, uttrycker endast en inställning. En me-
ning som Präst ville viga frånskild lämnar oss således i oviss-
het om från vem själva initiativet kommer, om det är präs-
tens spontana önskan eller om han har låtit sig övertalas av 
någon annan. Normalt utgår vi från att den förra möjlig-
heten är den riktiga såvida inte sammanhanget förbjuder 
den tolkningen. En viss oklarhet av samma slag vidlåder 
. ö. också förklara sig villig, men oklarheten inskränker sig 

till om själva framträdandet är spontant eller framkallat av 
andra. Att man säger ja till en redan förut av andra aktua-
liserad handling är däremot klart. 

Utgår vi från de konkreta fall där vi säger ja till ett för-
slag som skall utlösa en handling, så upptäcker vi att det 
verb som beskriver yttrandet ofta är lova. Det borde alltså 
vara motsatsord till vägra men är det så? För egen del upp- 
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lever jag inte lova och vägra som varandras motpoler. Väg-

ra beskriver en attityd till en handling, lova för fram per-

sonen och hans ja. Letar jag efter ett verb som på motsva-
rande sätt för fram personen i hans nej-sägande funktion, 

så finner jag endast ett: neka. Neka och vägra intar alltså 

inte helt samma plats i mitt betydelsesystem. 
Ett i vissa sammanhang lämpligt motsatsord till vägra är 

gå med på. Präst gick med på att viga frånskild har emel-

lertid åtminstone i mitt språkbruk en stark bibetydelse av 
motstånd. Prästen går med på vigseln antingen efter viss 
självövervinnelse eller trots att han vet om att hans hand-
lingssätt inte står i överensstämmelse med vad hans grupp 
väntar sig av honom. Dessutom skiljer sig gå med på från 

vägra genom att det inte bara hänför sig till handlingar 
utan till påståenden, jfr ovan. Svensk handordbok godtar 
också i detta fall båda användningarna. Handordboken upp-

ger som synonym gå in på, vilket emellertid uteslutande 

torde hänföra sig till handling. 
Det verb som förefaller mig klarast stå i motsatsställning 

till vägra är samtycka. Båda verben för i mindre utsträck-
ning fram personen, betonar däremot själva handlingen. 

Om samtycka först efter något sökande infinner sig som 

motsatsord till vägra hänger det antagligen samman med 
att det tycks ha en betydligt lägre frekvens. Widegren, 
Frekvenser i nusvenskans debattspråk, upptar 21 former av 

vägra, Hassler-Göransson, Ordfrekvenser, registrerar sam-

manlagt 14. Saintycka har däremot inte kommit med i nå-

gon av ordlistorna. 
Vid samtycka torde språket numera i stort sett hålla 

handling och påstående isär. Som framgår av SAOB kunde 
verbet förr hänföra sig till påstående lika väl som till hand-

ling, naturligt nog om man betänker att samtycka måste ha 

en ursprunglig betydelse 'tycka som någon annan'. 1 enstaka 
fall har vi rester av detta förhållande. Kanske kan verbet 
fortfarande användas i båda funktionerna då det står som 

anföringsverb. Att nicka samtyckande kan man i varje fall 
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göra både till en åsikt och ett förslag. Den gamla vidare 
användningen kan väl också spåras vid Svensk handord-
boks enda exempel på samtycka, ordspråket den som tiger 

han samtycker. Det kan väl fortfarande användas då någon 
inte opponerar sig mot en åsikt. Också i ett sådant fall torde 
dock numera en handling och inte själva instämmandet stå 
i förgrunden: ordspråket får markera att man opåtalt låter 

något ske. 
Som synonym till samtycka uppger ordböckerna bl. a. 

medge. Detta verb hänför vi väl i första hand till påståen-
den - jfr ovan - men det kan i viss stil också säga ja till 
en handling: Regeringen har medgivit att. . . Skillnaden 

mellan samtycka och medge torde ligga i att vid samtycka 

båda parter framställs som jämställda medan medge an-
tyder att den ena parten är den betydelsefullare. 

Bet ydelsesystemen vid ja-/nej-zerben 

Analysen har således visat att ja-/nej-verben ofta men långt 
ifrån helt konsekvent delar upp sig på två olika system. Vi 
finner överlappningar inte bara vid neka utan också vid 
andra verb, särskilt tydligt vid gå med på. Det kan tilläggas 
att vissa av verben kan säga ja och nej i mera bildlig me-
ning. Så är fallet i meningar som Han förnekar sin natur 

och Förhållandena medger inte att... Termerna påstående 
och handling är i sådana fall mindre lämpliga. Själva de 
bakomliggande kategorierna kan dock uppfattas som va-
rande av samma art som tidigare. Bakom förneka sin natur 

måste ligga en bedömning: detta är hans natur. Att förhål-

landena medger något, kan uppfattas på samma sätt som 
regeringen medger något, med den skillnaden att subjektet 
i förra fallet måste betraktas som personifierat - låt vara 
att personifikationen känns som högst avbieknad. 

Huvudsakligen är det de talrika verb som hänför sig till 
påstående som bildar ett eget system. De betydligt färre 
handlingsverben delar i rätt stor utsträckning uttrycksmedel 
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med påståcndeverben. Att gå vidare mot ett konsekvent 
särande av systemen skulle alltså innebära att inte bara neka 
utan också vissa andra verb skulle få en mera inskränkt 
användning. Innan vi ger en sådan rekommendation, måste 
vi i varje fall göra klart för oss om överlappningarna är en 
tillfällighet eller om de härrör ur för dessa verb naturliga 
förhållanden. 

Det har klart framgått av den föregående analysen att 
ja-/nej-verben oftast är mer eller mindre emotionellt präg-
lade, uttrycker attityder. 1 själva verket är det rätt självklart 
att den primära funktionen hos ja-/nej-verben just måste 
vara att uttrycka attityder. Vi vågar väl också påstå att det 
för den filosofiskt oskolade måste framstå som ganska lik-
giltigt om attityden har att göra med påstående eller hand-
ling. Det kunde t. o. m. betraktas som ett slöseri med språ-
kets resurser att hålla sig med två verbuppsättningar om 
inte attityderna på något sätt skiftar i de olika fallen. 

Det är alltså på intet sätt förvånande att man i äldre 
tider 	som framgått - ännu mindre än nu har känt be- 
hovet att välja skilda verb för påstående och handling. Ver-
ben jaka, neka, gå med på, samtycka, medge har antingen 
sekundärt anpassat sig till ettdera systemet eller hör fort-
farande hemma i bägge. Det tycks huvudsakligen vara de 
inlånade verben som klart hör hemma i endast ett av syste-
men. Det gäller framför allt påståendesidan där vi har en 
rik flora inlånade verb: bekräfta, bestrida, försäkra etc. 

Ja-/nej-verbens nuvarande fördelning skulle antagligen 
på ett intressant sätt belysas om man historiskt följde de 
omstruktureringar som har skett i deras betydelsefält sedan 
den klassiska fornsvenskans tid. Det förefaller troligt att ett 
av skälen till att vi har fått ett stort antal verb som hänför 
sig till påståenden, är att vi i ett alltmer formalistiskt sam-
hälle har fått ett allmännare behov av formalistiska verb. 
Verb som uttryckte eller kunde uttrycka en personlig attityd 
kunde i vissa situationer kännas som mindre passande och 
ersättas av mera sakligt präglade. 



Språket innehåller en hel del sådana neutrala eller rela-
tivt vagt engagerade påståendeverb. Helt neutrala är be-
kräfta och bestrida som båda starkt betonar det sakliga, 
bekräfta dock ännu mera än bestrida. Man kan möjligen 
bestrida ivrigt men bekräfta låter sig inte gärna bestämmas 
av ett adverbial av så konkret och personlig art. Att be-
kräfta saknar alla konnotationer av personligt framträdan-
de, framgår också av att det blir oanvändbart för att ut-
trycka det positiva svaret på en känslomässigt vädjande 
fråga: Är det inte så? 1 ett sådant fall måste verbet intyga 
användas om situationen skall beskrivas helt adekvat. In-
tyga för alltså fram en individ men gör det på ett föga 
ostentativt sätt och är också ett användbart formalistiskt 
verb. 

Ungefär detsamma kan sägas om instämma. Det skiljer 
sig från intyga genom att inte bara biträda utsagan utan 
också den som gör den: man gör en annans mening till sin. 
Motsatsverbet opponera sig torde däremot förhålla sig rätt 
neutralt till den som talar men understryka inställningen 
till det sakliga med större skärpa. Protestera har väl ungefär 
samma laddning men förefaller mig att låta talaren själv 
framträda med större engagemang. Nej-sidan tycks annars 
i allmänhet vara mindre differentierad än ja-sidan. Liksom 
bestrida kan motsvara både bekräfta och intyga, kan förneka 
motsvaras av medge, gå med på, hålla med om, erkänna, 
jfr ovan. Möjligheten att med ett verb uttrycka att i svaret 
ligger ett visst motstånd finns således endast på ja-sidan. 

Verb som hänför sig till handling ingår i ett mindre dif-
ferentierat system. Också vid dem finns det dock möjlighet 
att uttrycka att ett ja kommer under något motstånd. Att 
ett nej är motvilligt kan här lika litet som vid påstående-
verben markeras i själva verbet. ja-sidan innehåller också 
en del verb med svagt eller inget engagemang. Tidigare 
har nämnts samtycka och medge. Det förra vore antagligen 
värt en vidare spridning som ersättare för det demonstra-
tivt formalistiska förklara sig villig. Om handlingen fram- 
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ställs som ett erbjudande eller ett positivt förslag kan man 

också använda acceptera. Ett helt oengagerat verb tycks 

saknas på nej-sidan. Vägra kan dock användas som forma-

listiskt verb: man kan t. ex. vägra göra värnplikt. Det är en 

öppen fråga om de som störs av meningen Präst nekade viga 

franskild gör det av det skäl som Lars Gustafsson angivit 
eller därför att de tycker att neka låter alltför personligt och 

fördenskull för ned handlingen på ett alltför vardagligt, 
föga ämbetsmannamässigt plan, jfr Wellanders bedömning. 

Påstående- och handlingssystemen företer således histo-
riskt betingade likheter men också många under tidernas 
lopp utvecklade olikheter. Olikheten består väl huvudsak-
ligen i påståendesystemets större differentiering. Skillnaden 
kan delvis bero på att vi för att uttrycka det ja eller nej 
som skall leda fram till en handling ofta tar till beskrivande 
verb i vilka själva yttrandet egentligen inte ingår: han god-

kände!! örkastade förslaget. Det är emellertid ganska rim-
ligt att diskussionens verb kräver ett rikare mått av nyan-
sering än beslutets och att det framför allt gäller i mer for-
malistiska sammanhang. Det är också ganska rimligt att 
vårt ja beskrivs mera nyanserat än vårt nej, vilket ju gäller 
både i fråga om påstående- och handlingssystemet. Vårt ja 
bildar en grund för fortsatta förhandlingar fram mot beslu-
tet och det kan vara viktigt att den större eller mindre håll-
barheten hos denna grund markeras. Vårt nej klipper där-
emot av, för inte vidare. 

Detta förhållande kan också förklara att nej-verben ofta 
får en emotionellare färgning än ja-verben. Detta gäller 
kanske speciellt vid handlingsverben - naturligt nog efter-
som ett nej till en begäran i allmänhet har större konsekven-
ser än ett nej till ett påstående. En tendens till emotionali-
sering av nej-sidan märks emellertid som framgått av det 
föregående också bland påståendeverben. Ju mer person-
ligt präglad situationen är, desto mera emotionell färgning 
får antagligen nej-sidan. Inför ett inkorrekt påstående blir 
vi självklart engagerade, i all synnerhet om påståendet gäl- 
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ler oss själva. Ett ja till ett korrekt påstående är däremot 
ganska likgiltigt. Det fyller knappast någon funktion förrän 
påståendet vänds i fråga; att jaka i detta fall kunnat leva 
kvar i språket in i våra dagar är således knappast någon 
tillfällighet. Fortfarande torde de mera neutrala ja-verben 
ha ganska liten användning i de flesta svenskars talspråk. 
Det är de mera engagerade verben som talspråket behöver. 
Både i vardagligare och mera formalistiska sammanhang 
kan man bemöta invändningar genom att försäkra att något 

förhåller sig på ett visst sätt. 
Bruket av ja-/nej-verb förefaller således som man kan 

vänta sig rätt väl anpassat efter de behov som kan föreligga 
i skilda situationer. Dessa behov har lett till att i all synner-
het påståendesystemet har blivit rikt differentierat och att 
påstående- och handlingssystem numera är någorlunda skil-
da. Ingenting tycks emellertid tala för att det är själva det 
logiska behovet att konsekvent skilja påstående och hand-
ling åt som ligger till grund för uppdelningen. Konsekvensen 
för språkvårdens del måste då bli den att det knappast är 
motiverat att med våld skilja handlings- och påstående-
verben från varandra. Tar man inte ställning för Lars Gus-
tafsson, behöver man å andra sidan inte ta ställning mot 
honom. Håller det verkligen på att utbilda sig en så stark 
känsla för kategorierna påstående och handling att den 
kräver språkliga uttryck - specialiseringen vid samtycka 

kunde vara ett tecken i den riktningen - så kan vi kanske 
ta Lars Gustafssons starka reaktion till intäkt för att också 
den utvecklingen rymmer något gott. Språkvården skulle 
alltså befinna sig i den bekväma situationen att den inte alls 
behöver ingripa. 

Semantisk analys och spra°kvård 
Problemet så som Lars Gustafsson ställt det, kan alltså för 
språkvårdens del anses löst. Men frågan har också en vi-
dare, mera principiell aspekt. Hur skall vi bära oss åt om 
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vi vill fixera ett ords från språkvårdssynpunkt lämpligaste 
betydelse? Det går tydligen inte att inskränka sig till en av-
gränsning gentemot enbart ett enda annat ord - i varje 
fall kan man inte vara säker på att den avgränsningen är 
tillräcklig. Hela betydelsefältet måste dras in. Det är inte 
säkert att en sådan analys måste bli lika mycket mera ar-
betskrävande som den blir mera omfattande. Ja-/nej-verben 
kan illustrera också det förhållandet. 

Om man utgår från en teoretisk modell för beskrivningen 
av ja-/nej-verhens semantik så finner man att den inte be-
höver göras särskilt invecklad. Förutom faktorn ja eller nej 
innehåller verben endast två andra huvudfaktorer. Den ena 
är den som Lars Gustafsson har tagit upp. Den fixerar de 
sammanhang vari verben uppträder. Den andra faktorn är 
attityd/icke attityd. Attityderna kan vara av olika slag. De 
teoretiskt tänkbara attityderna måste emellertid vara rätt 
begränsade till antalet och borde alltså kunna uttryckas som 
semantiska särdrag också de. 

Lars Gustafsson skiljer mellan påstående och handling. 
Med det definierande tillägg han gör - påståenden kan 
vara sanna eller falska, handlingar ligger utanför distink-
tionen sann/falsk - blir termerna fullt användbara. För en 
lingvist kan de emellertid vara något förvirrande, eftersom 
ett påstående också kan vändas i fråga och eftersom i vissa 
fall - Han förnekar sin natur, Förhdllandena medger. 

påstående- och handlingssituationen är helt förbleknad. 
Lämpligare termer vore därför teoretiskt beskrivande och 
handlingsbestämmande ja-/nej-verb. Vill man göra det lät-
tare att använda termerna i en diskussion, kan man kalla 
verb av förra typen för B-verb, verb av andra typen för 
H-verb. B-verben tar vanligen ställning till påstående eller 
fråga, H-verben till uppmaning eller till fråga med upp-
maningskaraktär. En uppdelning i H- och B-verb är i prin-
cip oproblematisk. Möjligen kan man vara tveksam om 
huruvida samtycka bör betraktas som rent H-verb eller om 
ett uttryck som nicka samtyckande motiverar att det också 
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förs in bland B-verben. Att somliga verb måste rubriceras 
som både B- och Fl-verb är som framgått av det föregående 
helt klart. 

Verb som innehåller faktorn icke-attityd, alltså de helt 
neutrala verben, kan som underordnat särdrag ha faktorer-
na konstaterande/värdering. Man bekräftar ett faktum och 
inte en värdering. Å andra sidan instämmer man i en värde-
ring, inte i ett faktum. Att en värdering är inblandad inne-
bär emellertid i praktiken naturligtvis att ett verb inte blir 
helt neutralt om vi ser det från talarens sida. Det är från be-
skrivarens sida som instämma är neutralt. Det är denna 
beskrivarneutralitet som framför allt motiverar att vi behö-
ver verbet. 

De känsloladdade verben bär fram ett engagemang som 
kan vara både positivt och negativt. Det normala är natur-
ligtvis att ja-verben bär fram ett positivt engagemang, nej-
verben ett negativt. 1 sådana fall kan den positiva, resp. 
negativa faktorn betraktas som redundant; den behöver inte 
tas med i beskrivningen. De fall där laddningens art måste 
anges utgörs av de verb som uttrycker ett motvilligt ja: 
gå med på, medge, erkänna. 1 andra fall kan en negativ 
laddning i ja-verben ge en avsedd komisk effekt: han in-
tygade att Svensson var en skurk. 

Markeringen av olika semantiska särdrag alltefter arten 
av attityd är i teorin enkel - i praktiken betydligt svårare. 
1 princip bör man kunna skilja mellan ett sakligt och ett 
personligt engagemang. Vid det förra framträder personen, 
subjektet, vid det andra saken, objektet, som det väsentliga 
i utsagan. Genom en markering av denna olikhet kan man 
skilja mellan neka och förneka, väl också mellan försäkra 
och intyga, om än i senare fallet skillnaden knappast kon-
sekvent upprätthålles. 

Personengagemanget bör i sin tur kunna vara dels sak-
ligt, dvs, rikta sig mot själva utsagan, dels personligt, dvs. 
rikta sig mot den som gör utsagan. Skillnaden är ibland nå-
gorlunda klar, ibland åtminstone antydd. Vid lova och neka, 

103 



kanske också 	om än i mindre grad 	hålla med om går 

engagemanget i rätt hög grad till en person, vid försäkra 

och förneka går det mera till det sagda. Den negativa ladd-
ningen i erkänna är väl huvudsakligen riktad mot utsagan. 
1 medge förefaller den mig i något större utsträckning vara 
riktad också mot den som gjort den. De praktiska svårig-
heterna att göra sådana differentieringar hänger naturligt-
vis samman med att vi i vårt dagliga liv inte skiljer strikt 
mellan ställningstaganden för/mot person och sak utan en-
gagerar oss för eller mot båda delarna. 

Ytterligare en attityd som jag i det föregående har tange-
rat är beskrivarattityden. Som framgått av det föregående 
får man knappast med hela styrkan i den negativa ladd-
ningen hos neka om man inte tar hänsyn till att det i dag-
ligt tal också är färgat av ett negativt beskrivarengagemang. 
Beskrivarengagemanget spelar en roll också i andra fall. 
Vid gå med på torde t. ex. beskrivarengagemanget vara 
mera positivt eller åtminstone svagare negativt än vid med-

ge. Det är möjligt att beskrivarattityden i vid mening - 
jfr mitt resonemang beträffande instämma - spelar så stor 
roll att den konsekvent bör tas med som en faktor i ja-/nej-
verbens särdragsuppsättning. 

En analys av ovanstående slag kunde säkert jämförelsevis 
lätt formaliseras. Vi skulle alltså schematiskt kunna beskriva 
ja- och nej-verbens innehållsstruktur. En sådan formaliserad 
beskrivning kunde på enskilda punkter vara diskutabel och 
den säger heller inte allt om ja- och nej-verbens roller i 
språket. Den behöver kompletteras med uppgifter om stil, 
konstruktioner och ibland även situationer där orden före-
kommer. Trots sina begränsningar torde den emellertid just 
för språkvården vara till väsentlig hjälp. Svårigheterna att 
beskriva ett existerande språkbruk blir väsentligt mindre om 
vi i stället försöker beskriva ett idealiskt språkbruk, som 
långt ifrån alltid respekteras men som det ändå finns an-
tydningar till i det existerande språkbruket. Även om ingen 
konsekvent gör samma skillnad mellan erkänna och medge 



som den jag har tyckt mig ana i språket, så måste det vara 
ett värde att denna latenta differentiering påpekas - i varje 
fall för den som eftersträvar maximal precision i språket. 

En systematisk analys av ett helt semantiskt fält gör det 
också möjligt att föra ett mera nyanserat resonemang. Man 

kan t. ex. beträffande gå med på konstatera att det inne-

håller samma attitydfaktorer både som beskrivande och 
som handlingsinriktat verb och att överlappningen i syste-
men på den punkten följaktligen är förklarlig. Vi kunde 
emellertid samtidigt konstatera att vi har flera andra be-
skrivande verb som är negativt laddade på samma sätt som 

gå med på. Språket skulle således inte göra någon stor för-
lust om det försvann som beskrivningsverb; det har en vik-
tigare funktion som handlingsinriktat verb. A andra sidan 
innehåller antagligen verbet 	som framgått - en beskri- 
varattitydnyans som kanske är för subtil för att formaliseras 
men ändå kan uppfattas som ett värde av en språkkänslig 
person. Eftersom det inte kan vara språkvårdens uppgift att 
förmena någon att uttrycka sig med all den uttrycksfullhet 
han är mäktig, bör verbet ha möjlighet att hävda sig i språ-

ket så gott det kan. 
Utgår man från en analys av hela det semantiska fältet, 

blir det också lättare att föra en nyanserad diskussion om 

neka och vägra. Det blir på en gång uppenbart att behovet 
av maximal precision inte utan vidare kan åberopas som 

skäl för att man bannlyser neka som H-verb. Den maximala 

precisionen kan också motivera att neka får göra tjänst som 

Fl-verb. Både neka och vägra är personligt engagerade men 

neka fixerar relationen till den som talat, vägra till det som 

sagts. Man kunde också föra en spekulativ men fördenskull 
kanske inte helt meningslös diskussion om verbens mest 
funktionella plats i H-systemet. Om få verb skall täcka ett 
ganska stort fält, måste det ju vara i språkvårdens intresse 
att de utnyttjas så rationellt som möjligt. 

Vad vi saknar på de handlingsinriktade verbens nej-sida 
är ett verb utan personligt engagemang, en motsvarighet till 
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ja-sidans samtycka. 1 det avseendet är båda verben olämp-
liga. Vare sig vi nekar att komma eller vägrar att komma 
så stöter vi oss med någon. Även om nejverben gärna får en 
sådan emotionell färgning, kan det inte vara lyckligt att 
man i de internationella förhandlingarnas tid inte skall 
kunna registrera ett nej-sägande på ett mera opersonligt sätt. 
Omskrivningar som avböja, avvisa, avslå erbjudandet, av-
visa, förkasta förslaget försöker göra beskrivningen neutral 
men de har knappast korthetens elegans. Åtminstone förkas-
ta har dessutom rätt starka emotiva konnotationer som nog 
inte helt försvinner ens i neutralt sammanhang. Det an-
vändbaraste av dessa verb torde vara avböja som förutom 
att det är neutralt ibland också är kort genom att en infirtitiv 
som objekt kan vara underförstådd: Man erbjöd honom att 
yttra sig i frågan men han avböjde. 

Det är kanske mer än en slump att språket i dylika fall 
undviker yttrandeverb. Det är svårt att helt undgå att de 
blir emotionellt laddade. Att det trots allt finns ett behov 
av ett klart yttrandeverb, förefaller mig framgå av att man 
(i allt större utsträckning?) använder säga nej som hand-
lingsinriktat verb med rätt neutral funktion. Antagligen 
känns för många denna användning som stilistiskt mindre 
tillfredsställande i seriösa sammanhang. Om något av verben 
neka och vägra kunde användas mera känslofritt skulle det 
antagligen göra bättre tjänst än nu. Vilket av verben skulle 
villigast följa med i en sådan process? Om man som jag 
gjort sätter upp motsatsparen lova:neka och samt ycka:vägra 
borde svaret vara givet. Vägra borde kunna ta ställning 
lika emotionsfritt som samtycka. 

Tyvärr invänder min egen språkkänsla att vägra ligger 
rätt långt från den opersonliga beskrivningen. Som nämnts 
används det dock som mera formalistiskt verb och förekom-
mer således i beskrivningar som är avsedda att vara neutrala. 
Om vi slapp att möta ordet i framställningar som har att 
göra med kalla krig på skilda nivåer, skulle det kanske lät-
tare kunna användas helt neutralt. 
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Men om det skulle visa sig att vägra blivit alltför ned-
smittat av de förvecklingar som det fått beskriva är det inte 
uteslutet att neka i stället kunde utvecklas att bli det mera 
oengagerade ordet. Konnotationerna torde märkligt nog 
kunna leda i rätt riktning. Om USA vägrar att ge vika, 
uppfattar jag det nog som obcvekligare än om USA nekar 

att ge vika. Anledningen är kanske att den personliga attityd 
som ligger i neka ger beskrivningen ett mera mänskligt och 
därför begripligt drag. 1 storpolitiska sammanhang upplever 
vi det antagligen som mindre hotfullt att mötas av en person 
som säger nej till en annan än att ställas inför ett i förhål-
lande till saken starkt engagerat nej som just genom att det 
inte är knutet till någon individ blir omöjligt att forcera. 
En övergång från vägra till neka i dessa sammanhang skulle 
alltså kunna motiveras på samma sätt som utbytet av sin-
nessjukhus mot mentalsjukhus. Möjligheten till en sådan 
språkutveckling i mera mänsklig riktning är i och för sig 
ett tillräckligt skäl för att vi skall fortsätta med att låta neka 
konkurrera med vägra. 

Präst som nekade viga fra°nskilda är kanske när allt kom-
mer omkring vad det språkliga beträffar mera värd vår 
tacksamhet än vårt raseri. Han har hjälpt till att bevara åt 
oss ett uttrycksmedel som redan i dag har en funktion och 
i morgon kanske kan göras ännu användbarare. 
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Det moderna tidningsspråket 
Av Lars Grahn 

En mycket stor del av den moderna svenska sakprosan ut-

görs av de dagliga tidningarnas texter. Enbart på grund av 

sin stora volym vore tidningsspråket ett värdigt objekt för 

språkforskningen. Man kan anta att så gott som varje vuxen 

person i landet regelbundet läser någon eller några dagliga 

tidningar; av alla skriftliga framställningsformer torde där-

för tidningsstilen ha det största inflytandet över allmän-

hetens språkbruk. Detta är ett starkt skäl att göra tidnings-

språket självt till föremål för systematisk undersökning. 

Det är tydligt att tidningarna ger snabb spridning åt 

språkliga nyheter och att de avspeglar förändringar i skilda 

gruppers språkvanor. Men det är troligt att tidningsmännen 

även spelar en mer aktiv roll i utvecklingen. Behovet att 

variera presentationen av den ofta tämligen enahanda ström-

men av information gör tidningarna till språkliga nybil- 

dare. Det torde dock vara oerhört vanskligt att 	både 

i enskilda fall, men i synnerhet mera generellt - avväga 

hur mycket i tidningsspråket som är avspegling av föränd-

ringar i vad man kan kalla ett allmänt språkläge och hur 

mycket som är tidningarnas egna bidrag till sådana föränd-

ringar. Penetreringen av tidningsstilen bör därför börja med 

en systematisk beskrivning. En sådan undersökning måste 

göra sig fri från den ensidighet som ofta präglat synen på 

pressens språk. Man har alltför mycket uppfattat detta som 

en enhetlig företeelse och inte tillräckligt beaktat de avse-

värda skillnader som råder i n o m tidningsstilen. 

Under ledning av docenterna Åke Akermalm och Sten 

Malmström bedrivs för närvarande vid institutionen för 

nordiska språk vid Stockholms universitet undersökningar 

av språket i de dagliga tidningarna. Medel härför har ställts 

till förfogande av Statens humanistiska forskningsråd. In- 
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venteringen befinner sig ännu i sin början, men det kan 

vara motiverat att redan nu redogöra för uppläggningen 
och för några preliminära resultat. 

Syftet med undersökningen är att bidra till en, väsent-

ligen syntaktisk, beskrivning av det moderna tidningssprå-

ket. För att ge relief åt den bild som, efter vad vi hoppas, 

småningom skall framträda, har även texter från ett äldre 

skede tagits med i inventeringen. Resultatet av arbetet kan 

därför med tiden bli tecknandet av olika utvecklingstenden-

ser inom den moderna tidningsstilen. En ledande synpunkt 

har varit att utreda huruvida det finns några skillnader i 

vad man kan betrakta som "svårlästhet" i tidningar förr och 

nu, samt även om det finns sådana skillnader mellan olika 

tidningar och mellan olika "genrer" i tidningstexten. Under- 

sökningen är därför både synkronisk-deskriptiv 	då det 
gäller att pröva vilka språkliga kategorier som kan ha rele-

vans för huvudsyftet - och historisk. Vår arbetshypotes är 

naturligtvis - att tidningsspråket förr var "tyngre", mer 

svårläst än nu och att alltså den förenkling i riktning mot 

det naturliga talspråket, som den svenska sakprosan anses 
ha genomgått under 1900-talet, även har berört tidningar-

nas stilarter. 

Svårlästhet kan bero på ordvalet; fler ovanliga och spe-

cialiserade ord i en text go••r den svårare för en genomsnitts-
läsare att tillägna sig. Denna form av svårlästhet har dock 

tills vidare lämnats åsido. 1 stället inriktar sig undersökning-
en i detta första skede på att iaktta skillnader i syntaktisk 

struktur, eller riktigare i det konkreta realiserandet av språ-

kets formellt-syntaktiska möjligheter, i tidningstexter från 

skilda tider och av skilda genrer. Förändringar i utnyttjan-

det av de syntaktiska kategorier som språket erbjuder, kan 

ju också sägas vara en "djupare" förskjutning av språk-

vanorna än växlingar i ordvalet. Några syntaktiska egen-

heter har på mer eller mindre subjektiva grunder utsetts 

att vara kriterier på en texts svårlästhet; det gäller vissa sär-

drag som traditionellt ansetts vara specifikt skriftspråkliga 
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och "tunga". Möjligt är att uppfattningen om dessa syntak-
tiska typers svårlästhet kan modifieras på vissa punkter, 
allteftersom mer material behandlas. Man kan också tänka 
sig att i samarbete mer psykologisk och pedagogisk sakkun-
skap få dessa och andra språkliga företeelser prövade med 
hänsyn till olika nutida läsargruppers reaktioner. Ett sådant 
företag hör framtiden till. Innan en dylik språkpsykologisk 
fältundersökning kan göras, bör de relevanta syntaktiska 
egenheterna i tidningsspråk från olika tider och ämnesom-
råden så noggrant som möjligt beskrivas. Den undersökning 
som nu pågår är början till en sådan kartläggning. 

De språkliga typer som hittills iakttagits är följande: 1) 
bisatsinskott, 2) huvudsatsinskott, 3) inledande satsförkort-
ning, 4) inskjuten attributiv satsförkortning, 5) attributiva 
particip med bestämningar. Före en närmare beskrivning av 
dessa typer och före resultatredovisningen bör dock något 
nämnas om det material som för närvarande genomgåtts. 

Excerperingen har omfattat texter ur Dagens Nyheter från 
januari månad 1890 och från maj och juni månader 1964. 
Sammanlagt består materialet av 85 artiklar från 1890 och 
124 från 1964. De förra innehåller 41753 och de senare 
83 760 ord. Genregrupperingen har gjorts huvudsakligen 

efter artiklarnas inehåll. 1964-materialet delas in i följande 
textslag: ledare, kulturartiklar, allmänna inrikesreportage, ut-

landsreportage, kåserier och sportartiklar. Ledarna är en en-
hetlig textgrupp, medan kulturartiklarnas innehåll skiftar rätt 
mycket; till dem har förts mera allmänna artiklar i olika äm-
nen, placerade på kultursidan och skrivna företrädesvis av tid-
ningens egna fasta medarbetare, men också konst- och littera-
turrecensioner (kultursidan), musik-, teater-, film-, radio- och 
televisionsrecensioner (placerade på andra sidor i tidningen). 
De allmänna inrikesreportagen utgör en avsevärd del av tid-
ningens textmassa; de kan avhandla nästan vilka ämnen som 
helst: olyckor, brott, rättegångar, konferenser, etc, etc. Av 
utlandsreportage har medtagits nästan uteslutande sådana 
som skrivits av tidningens egna korrespondenter. Antalet 
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författare till kåserierna är ganska begränsat. Fyra eller fem 
namn återkommer hela den aktuella tiden. 

Inom 1890-materialet har genregrupperingen måst göras 
något annorlunda. Kåserierna spelar här en försvinnande li-
ten roll - endast en text i DN från januari 1890 kan be-
traktas som ett kåseri. Den har fått bilda en grupp för sig. 
Några egentliga sportartiklar har inte påträffats i DN under 
denna tid. Textslagen 1890 blir därför: ledare, kulturartik-
lar, allmänna inrikesreportage och utlandsreportage. 

En biprodukt av excerperirlgen har blivit beräknandet av 
det genomsnittliga antalet ord per mening. Detta medeltal 
kan fungera som ett mycket grovt mått på den syntaktiska 
komplexiteten. Förfaringssättet tillämpas t. ex. i Sven Eng- 

Genomsnittlig meningslängd 1890 

Textslag Ord/men. 

Kulturartiklar 35,45 
Ledare 25,67 
Aiim. rep. 23,44 
Utlandsrep. 21,04 

[telegram] [17,13] 
[övriga] [23,09] 

Kåseri 13,80 

Hela materialet 24,39 

Genomsnittlig meningslängd 1964 

Textslag 	 Ord/men. 

Ledare 20,38 
Utlandsrep. 20,36 
Kulturartiklar 19,27 
Sportartiklar 16,45 
AiIm. rep. 16,09 
Kåserier 13,72 

FIela materialet 	17,49 
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dahls avhandling Studier i nusvensk sakprosa. Några ut-

vecklingslinjer (Uppsala 1962). En meningslängdsräkning 

kan ha ett visst intresse som referenspunkt för övriga under-
sökningskategorier. 

Skillnaden mellan de olika textslagens genomsnittliga me-

ningslängd är alltså mycket större 1890 än 1964. 1 det äldre 

materialet ligger det ungefär 14 ord mellan medeltalet för 

kulturartiklarna och medeltalet för utlandsreportagen. 1 

1964-materialet skiljer endast knappa 7 ord högsta och 

lägsta medeltal. Om den genomsnittliga rneningslängden tas 

som stilkriterium, skulle man alltså kunna säga att en vä-

sentlig utjämning skett inom tidningsspråket under de 74 

år som ligger mellan de två undersökta materialgrupperna. 

Bisatsinskott 

En huvuduppgift i undersökningen är, som nämnts, att få ett 

mått på en texts svårlästhet. Det har då förefallit naturligt 

att börja med en excerpering av de meningar da•i huvud-
tankegången på något sätt avbryts, suspenderas av ett in-

skjutet, underordnat parti. Lättast att iaktta härvidlag är de 

fall då en bisats skjuts in i en annan sats. Läsaren måste då, 

medan han läser bisatsinskottet, hålla en överordnad tanke-

gång i minnet tills den återupptas i det syntaktiska samman-

hanget. Man kan urskilja tre olika typer av bisatsinskott; 

att här redogöra för dessa skulle dock föra för långt, det må 

räcka med att säga att huvudmassan av bisatsinskotten ut-

görs av sådana som o m s 1 u t s av en annan sats. Ex.: 

Särskildt torde den förstnämnda rollen, som i I'aris för närvarande 
återgifves af en Marie Laurent och på svenska scenen, bland andra, 
en gång spelats at en Sara Torsslow, ha funnit en utmärkt fram-
ställarinna i Svenska teaterns nuvarande första karaktärsskådespe-
lerska. (DN 20.1.1890, Kultur) 

Det bör också nämnas att det har gjorts skillnad mellan 
inskjutcn sats och bisatsinskott. Ett bisatsinskott kan bestå 
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av flera enskilda inskjutna bisatser av sinsemellan olika slag. 
1 fortsättningen betraktas bisatsinskottet som en enhet och 
klassificeras efter den i inskottet överordnade bisatsens art. 

För att inte undersökningen skall belastas med alltför 
många gränsfall, har den vidare klassificeringen av bisats-
inskotten gjorts rent formell. Den sker enligt följande: 

1. Subjunktionssatser, dvs. bisatser inledda av underordnande 
konjunktion: 1) temporala, 2) kausala, 3) konditionala, 
4) koncessiva, 5) finala, 6) konsekutiva, 7) komparativa. 

Relativa bisatser: 1) nödvändiga, 2) parentetiska, 3) 
"appositionella inskott", innehållande även annan bisats än 
relativ, 4) övriga relativa bisatser. 

Att-satser: 1) "vanliga", 2) prepositionsstyrda, 3) de-
skriptiva, dvs. inledda av utan att, genom att. 

Indirekta frågesatser: 1) "vanliga", 2) prepositions-
styrda. 

(1 tabellerna används endast sifferbeteckning för de olika 
slagen av bisatsinskott, t. ex. 1: 1 - temporala subjunktions-
satser, II: 2 - parentetiska relativa bisatser.) 

En närmare kommentar till denna indelning får här in-
skränkas till att gälla de relativa bisatsinskotten. Den första 
typen (II: 1) omfattar s. k. nödvändiga relativa bisatser (i 
bisatsinskott). Man brukar säga att sådana satser anger en 
nödvändig inskränkning eller definition av det överordnade 
begreppets betydelseomfång. Ex.: 

Om orsakerna till det sorgliga beslut som i förtid af brutit en bana, 
hvilken, att döma af den af lidnes framstående egenskaper, ännu icke 
bort vara afsiutad, känner man, då detta skrifves, intet. 
(DN 22.1.1890, AImR) 

Relativsatser är språkets vanligaste bisatser. 1 naturligt tal-
språk förekommer av relativsatser, anses det, nästan uteslu-
tande nödvändiga. 1 det typiska skriftspråket däremot an- 
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vänds parentetiska relativsatser med förkärlek då man vill 
koncentrera större innehålisliga sammanhang till en enda 
mening. Ex.: 

Upptäckten av dessa märkliga stjärnor, som utan satelliter och 
raketer icke tidigare varit möjliga att observera eftersom jordens 
atinosför skörmar bort röntgenstrålningen från rymden, kan enligt 
hans åsikt få två konsekvenser. (DN 13.5.1964, AImR) 

Givetvis är det ibland svårt att klart avgöra huruvida en 
relativsats bör betraktas som nödvändig eller parentetisk, 
varför två särskilda "tveksamhetsgrupper", II: 1? och II: 2?, 
har inrättats. 

Statistisk analys 

Den statistiska redovisningen av excerperingen ges här i 
starkt sammandrag. Jag uppehåller mig endast vid vissa 
frekvensjämförelser. Frekvensen uttrycks i antal fall per 
1 000 ord (se tabellen på följande sida). 

Frekvensen bisatsinskott är sålunda väsentligt högre i det 
äldre materialet än i det yngre. Detta gäller alla huvud-
kategorier (1—IV) utom att-satsinskotten (III), vilka dock 
absolut sett är ganska fåtaliga; frekvensökningen mellan 1890 
och 1964 är här inte heller särskilt påfallande. Tydlig är 
frekvensminskningen när det gäller de inskott som består av 
subjunktionssatser och relativa bisatser (1 och II). Bland 
subjunktionssatserna är de temporala och de komparativa 
(1: 1 och 1: 7) vanligast både 1890 och 1964. 

1 båda tidspianen har de relativa bisatserna (i bisatsin-
skott) högst frekvens av alla satstyper, och även här har 
frekvensen sjunkit betydligt mellan 1890 och 1964 - från 
4,65 till 2,76 fall/1 000 ord. Den intressantaste skillnaden 
mellan 1890 och 1964 framträder dock i de skilda relatio-
nerna mellan frekvensen nödvändiga respektive parentetiska 
relativsatser (i bisatsinskott). År 1890 var de parentetiska 
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Bisatsinskottens frekcens 1890 och 1964 

Bisatsinskott 	Frekvens 
typ 	 1890 	1964 

1: 	1 0,50 0,35 
1:2 0,02 
1:3 0,29 0,11 
1:4 0,05 0,01 
1:5 - 

1:6 0,10 0,04 
1:7 0,57 0,20 

1: 1-7 1,53 0,70 

II: 	1 1,99 1,46 
II: 	1? 0,10 0,07 
11:2 2,08 0,92 
11:2? 0,12 0,16 
II: 3 0,19 0,12 
II: 4 0,17 0,04 

1-4 4,65 2,76 

1 0,22 0,21 
111:2 0,02 0,17 
111:3 0,01 

III: 1-3 0,24 0,39 

IV: 1 0,19 0,04 
IV: 2 - 0,07 
IV: 1-2 0,19 0,11 

1-IV 6,61 3,96 

relativsatserna något vanligare än de nödvändiga 	man 
kan snarast säga att de väger jämnt - medan år 1964 de 
nödvändiga förekommer betydligt oftare än de parentetiska. 
Denna skillnad är viktig, emedan den tyder på att den nu-
tida tidningsstilen på en väsentlig punkt har närmat sig det 
vardagliga, naturliga talet. 

En viktig strävan i undersökningen har, som nämnts, varit 
att påvisa stilskillnader mellan olika textslag inom tidningen. 



Följande två tabeller ger frekvensen bisatsinskott (av alla 
typer 1—IV) för de olika textslagen. 

Bisatsinskottens frekvens i de olika textslagen 1890 

Textslag Frekvens 

Kultur 9,06 
A1mR 6,83 
Ledare 6,67 
Ut1R 4,72 

Hela mat. 6,61 

Bisatsinskottens frekvens i de olika textslagen 1964 

Textslag Frekvens 

Ut1R 5,51 
Ledare 4,61 
Kultur 4,09 
AJmR 3,97 
Sport 2,82 
Kåseri 2,24 

Hela mat. 3,96 
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"Utvecklingen" för de olika textslagen åskådliggöres bäst 
av en figur: 

Frekvens 
10— 

Kultur 
9 

8 

7-1 Alm R 	
Hela 
materialet 1890 

Ledare 

6 

Ut! R 

Ut! R 	
Ledare 

Hela 
materialet 1964 	Kultur 

3 
Sport 

Kåseri 
2 

1890 
	

1964 

Frekvensutvecklingen för bisatsinskott i olika textslag 1890-1964. 
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Vid jämförelse mellan de olika textslagen 1890 och 1964 
finner man att inskottsfrekvensen är lägre över nästan hela 
linjen 1964 och att för övrigt en viss inbördes omgruppering 
bland textslagen skett mellan de båda tidpunkterna. År 1890 
har kulturartiklarna den högsta frekvensen bisatsinskott och 
de kan därför sägas vara de mest svårlästa texterna, om alltså 
bisatsinskotten tas som enda kriterium på komplexitet. På 
ganska stort avstånd från kulturartiklarna i "stilvärdesska-
Ian" följer de allmänna inrikesreportagen och ledarna, mel-
lan vilka ingen markerad skillnad råder. De mest "lättlästa" 
texterna 1890 tycks vara utlandsreportagen. Här inträder 
dock en komplikation: utlandsrcportagen har en relativt hög 
frekvens parentetiska relativsatser i bisatsinskott, ledarna 
däremot väsentligt högre frekvens nödvändiga än paren-
tetiska relativsatser, ett förhållande som kan bidra till att 
utjämna skillnaden i "svårlästhet" mellan de två textslagen. 

År 1964 intar kulturartiklarna inte längre samma sär-
ställning. De har ordnat in sig bland övriga textslag och har 
lägre frekvens bisatsinskott än både ledare och utlandsre-
portage. Det senare tcxtslaget tycks däremot ha en speciIl 
karaktär i det moderna materialet vad bisatsinskotten beträf-
far; de har nu högst frekvens inskott av alla textslag, t. o. m. 
högre än motsvarande texter 1890, då de var till stilen "le-
digast" av alla. Kanske kan utlandsreportagens i detta av-
seende förändrade relation till övriga texter i tidningen sam-
manhänga med en förändring i tillkomstsituationen; ut-
landsrapporterandet har upphöjts från notisöversättning till 
mer självständig politisk korrespondens och analys. 

Den stora figuren s. 119 visar att högre frekvens nödvän-
diga än parentetiska relativsatser i bisatsinskott är det nor-
mala förhållandet 1964, medan högre frekvens parentetiska 
än nödvändiga är det normala 1890. Tydligast är den för 
tidsplanet typiska relationen i kulturartiklarna 1890 och i 
ledarna 1964. Undantagna från det normala är 1890 le-
darna och 1964 sportartiklarna. När det gäller ledarna 1890 
(och kanske också 1964) kan detta verka överraskande; man 
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väntar sig här måhända en ganska hög grad av svårlästhet 
även i detta avseende. Möjligen hänger den låga frekvensen 
parentetiska relativsatser i bisatsinskott samman med le-
darnas egenskap av appell, argument, övertalning. Då syftet 
är att övertyga läsaren om någonting, slopas biomständig-
heterna, parenteserna. 

Sportartiklarna 1964 har totalt sett låg frekvens bisats-
inskott. Excerperingens resultat överensstämmer alltså med 
ett mera allmänt intryck av ledighet hos sportspråket - 
utom på en punkt: frekvensen parentetiska relativsatser i 
bisatsinskott är påfallande hög (högre än i ledarna och kul-
turartiklarna) och sportartiklarna är 1964 ensamma om att 
ha högre frekvens parentetiska än nödvändiga relativsatser 
i bisatsinskott. 

Attributiä'a particip 
De syntaktiska typerna 2-4 (se ovan) måste här förbigås. 
Den femte och sista kategori som tills vidare undersökts är 
framförställda attributiva particip med bestämningar, sva-

rande mot satser (apcmb). Jag skall här endast i största 
korthet redogöra för några resultat av denna del av under-
sökningen. Först två typexempel: 

För dagen må det vara nog att hänvisa den i detta ämne vetgirige 
till en mycket upplysande och tillförlitlig urkund, ett år 1855 tryckt 
betänkande, utarbetadt af en af dåvarande öfverståthållaren till-
satt komité. (DN 14.1.1890, Ledare) 

folket behövde en idealism för att ersätta den handlingskraften 
färsvagande rationalismen, • . . (DN 20.5.1964, Kultur) 

Alla attributiva konstruktioner av detta slag där huvudordet 
till formen är ett verb i perfekt eller presens particip har 
excerperats. De två grupperna hålls åtskilda i sammanräk-
ningen och betecknas 1 (perfekt) resp. II (presens particip). 

Frekvensräkningen ger följande resultat: 
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Frekvens attributiva particip med bestämningar, 

svarande mot satser i de olika textslagen 1890 

Textslag 	 Frekvens 
apcmb 1 apcmb II apcmb 1-II 

Kultur 4,24 1,75 5,99 
UtIR 3,92 0,90 4,82 
Ledare 3,29 1,13 4,41 
A1mR 3,08 1,32 4,41 

Hela mat. 3,47 1,22 4,69 

Frekvens apcmb i de olika textslagen 1964 

Textslag 	 Frekvens 
apcmb 1 apcmb II apcmb 1-II 

Ledare 1,87 0,23 2,11 
Kultur 1,10 0,26 1,36 
UtIR 1,05 0,13 1,18 
Sport 0,41 0,58 0,99 
AImR 0,60 0,36 0,96 
Kåseri 0,09 0,17 0,26 

Hela mat. 0,87 0,29 1,16 

Det visar sig, kanske inte överraskande, att den aktuella 
syntaktiska konstruktionen förekommer fyra gånger så ofta 
i det äldre materialet som i det yngre (4,69 resp. 1,16 apcmb/ 
1 000 ord). Även i detta avseende har alltså en tydlig "för-
enkling" ägt rum. (Den underliggande hypotesen är fort-
farande att kategorin apcmb är typiskt skriftspråklig och där-
för gör texten "tung".) 

Av alla textslag intar kulturartiklarna 1890 	som van- 
ligt - den högsta platsen i stilvärdesskalan. 1 det moderna 
materialet har ledarna högst frekvens apcmb, varefter följer 
kulturartiklar och utlandsreportage. Det kan vara värt att 
notera att stilvärdesskalan för apcmb till nästan alla delar 
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stämmer överens med den som erhölls då meningslängden 
användes som stilkriterium. 1 fråga om frekvensen bisatsin-
skott var däremot ordningsföljden mellan ledare, kulturar-
tiklar och utlandsreportage en helt annan. 

Det kan också vara givande att närmare betrakta förhål-
landet mellan frekvensen apcmb med perfekt respektive pre-
sens particip som huvudord i konstruktionen (undertyp 1 
resp. II). Tabellerna visar att sportartiklarna av alla text-
slag 1964 har den högsta frekvensen apcmb/II och att de 
dessutom är det enda textslag, förutom kåserierna (där dock 
frekvensen apcmb överhuvud är exceptionellt låg), som har 
högre frekvens presens än perfekt particip som huvudord i 
konstruktionen. Det omvända förhållandet - alltså högre 
frekvens apcmb 1 än apcmb II - är annars det normala för 
alla texter både 1890 och 1964. Det som här ger utslag är 
för sportspråket mycket typiska formuleringar av följande 
slag: 

011i Mäki vann fullt allright över den hårt forcerande tysken 
Furcht. (DN 9.5.1964, Sport) 

Här läggs alltså ytterligare ett drag till den avvikande bild 
som språket på tidningens sportsidor synes erbjuda; tidigare 
har ju framkommit att sportspråket i överraskande hög grad 
använder parentetiska relativsatser. Det börjar bli tydligt att 
denna genrestil inte bara har ett särpräglat ordval - något 
som man knappast behöver en statistisk genomgång för att 
kunna belägga - utan också en egen syntaktisk karaktär. 
De syntaktiska typer det här gäller är självfallet inte till sin 
förekomst begränsade till sportsidornas språk, men de bru-
kas uppenbarligen i särskild utsträckning där. 

För att om möjligt klarlägga fler relevanta skillnader mel-
lan tidspianen och textslagen har vi ansett det lämpligt att 
undersöka de attributiva participkonstruktionerna även från 
andra utgångspunkter än de nyss redovisade. Det gäller nu 
typen av "omfattning" och arten av de participet under- 
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ordnade bestämningar som ingår i konstruktionen. Analysen 
omfattade fyra typer, men jag inskränker mig här till att 
redogöra för en av dem. 

Genitivomfattning (apcmb:a) 
Den viktigaste av undertyperna innehåller sådana fall där 
ett substantiv i genitiv eller ett possessivt pronomen (eller 
personligt pronomen i genitiv) skils från sitt huvudord av 
det attributiva participet och dess underordnade bestäm-
ningar. Typexempel: 

sina den 13 januari ingångna svar... (DN 29.1.1890, UtIR) 
Baneheris med 1,500 man besatta position ... (DN 7.1.1890, 

Ut1R) 

Konstruktioner av denna typ kan troligen betraktas som mer 
svårlästa än andra; genitivformen (och i någon mån även 
possessivpronomenet) har starkare betydelseladdning än en 
enkel artikel - det är inte ett rent formord 	och måste 
hållas i minnet tills huvudordet (substantivet) uppfattats, 
för att uttryckets grammatiska och semantiska struktur över 
huvud skall bli klar. Betydelsemönstret är här fastare knutet, 
men måhända också mera varierande, än i de flesta andra 
apcmb. 

Något som troligen mycket bidrar till att göra apcmb:a 
mer "komplicerade" är att upplösningen till en relativ bisats 
inte kan göras lika formelartad som för andra apcmb. Om-
skrivningens utseende synes vara beroende dels av om om-
fattningsordet är ett substantiv i genitiv eller ett possessivt 
pronomen, dels av om huvudordet i apcmb är ett perfekt 
eller presens particip, och dels också - och kanske detta är 
det mest intressanta - av meningssammanhanget och be-
tydelsen hos participverbet. 

Då huvudordet i attributivkonstruktionen är ett presens 
particip torde omfattningsordet alltid förbli genitivattribut 
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även vid omskrivningen till relativ bisats, men när huvud-

ordet är ett verb i perfekt particip, synes dess funktion i om-

skrivningssatsen vara beroende av betydelsen hos perfekt-

participet och av meningssammanhanget. Omfattningsordet 

kan behålla sin funktion som genitivattribut: 

Det är att beklaga att skolrådens här antydda uppgifter blifvit sedan 
den tiden allt för litet beaktade, . . . (DN 14.1.1890, Ledare) 
Omskrivning: 
Det är att beklaga att skolrådens uppgifter, som här antytts, sedan 
den tiden blifvit allt för litet beaktade, 

Men genitivattributet-omfattningsordet kan också få en helt 

ny funktion i den relativa bisats som erhålls vid omskriv-

ning. Det verkar som om det då i allmänhet skulle förvand-

las till subjekt: 

Och bredvid detta ekonomiska förödelseprogram skall man kanske 
erbjuda ett annat af lika farlig beskaffenhet: ett försök att ytter-
ligare inskränka svenska folkets under hårda strider förvärfvade 
yttrandefrihet, sådan den är tryggad genom nu gällande tryckfri-
hetsförordning. (DN 16.1.1890, Ledare) 
Omskrivning: 
. . ett försök att ytterligare inskränka den yttrandefrihet som 

svenska folket förvärfvat under hårda strider. 

(Sådana omskrivningar passar självfallet inte alltid in i me-

ningarna sådana de står. De för många gånger med sig myc-

ket större ingrepp i framställningens syntaktiska struktur.) 

Genitivomfattningen har i hela materialet från 1890 en 

frekvens av 0,38 fall per 1 000 ord och i 1964-materialet av 

0,18/1 000 ord, dvs, förekomsten har minskat med ungefär 

hälften under de 74 åren. Minskningen faller nästan uteslu-

tande på sådana konstruktioner där omfattningsordet är ett 

substantiv i genitiv (från 0,26 till 0,07/1 000 ord), medan 

de där omfattningsordet är ett possessivpronomen förekom-

mer ungefär lika ofta i texterna från 1964 som i de från 

1890 (0,11 resp. 0,12/1 000 ord). 
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Dessa siffror kan sägas i stort sett stödja den allmänna 
hypotesen om skriftspråkets förenkling under 1900-talet. Men 
om man tar hänsyn till andelen  genitivomfattningar i 
apcmb-materialet, får man ett annat intryck. Det visar sig 
att genitivomfattningarnas andel av detta material n ä s t a n 
f ö r d u b b 1 a t s i det moderna tidningsspråket jämfört med 
det äldre (15,46 resp. 8,16 %). Den minskning av förekoms-
ten av attributiva particip med bestämningar - som vi ti-
digare provisoriskt tolkat som en förenkling - har alltså 
främst gått ut över enklare typer av apcmb, medan den 
"tyngre" typen med genitivomfattning har behållit sin ställ-
ning bättre. 

Kulturartiklarna har den högsta frekvensen apcmb med 
genitivomfattning av alla textslag både 1890 och 1964. De 
har dessutom den största andelen sådana konstruktioner i 
båda materialen - och denna andel har nära nog fördubb-
lats 1964 jämfört med 1890. Proportionen i andeisstegringen 
är alltså ungefär densamma som i materialet som helhet. 
Kulturartiklarna kan därför i detta speciella avseende synas 
ha behållit sin relativa grad av svårlästhet (dvs. i jämförelse 
med övriga textslag i samma tidsplan). Ytterligare en om-
ständighet tillkommer dock: den omkastning av andelen 
genitivomfattningar med substantiv i genitiv respektive pos-
sessivpronomen som omfattningsord vilken skett mellan 1890 
och 1964 är särskilt tydlig i kulturartiklarna; sålunda har 
andelen apcmb:a där omfattningsordet är ett substantiv i 
genitiv minskat från 17,07 till 4,76 %, medan andelen kon-
struktioner där omfattningsordet är ett possessivpronomen 
(eller ett personligt pronomen i genitiv) har ökat sin andel 
från 2,44 till 33,33 %. Detta kan sägas tyda på en partiell 
förenkling; substantiv i genitiv i denna ställning gör sanno-
likt ett "tyngre" intryck i det avseendet att de inför ett nytt 
semantiskt element i meningen, vilket inte är fallet med pos-
sessivpronomina. För övrigt är substantiv i genitiv (som ju 
kan utbildas med attribut) oftast längre i ord och stavelser 
räknat än possessivpronomina. 
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Frekvensen i ledarna av alla slags apcmb har sjunkit mind-

re än i övriga texter: från 4,41 till 2,11 fall/1 000 ord, alltså 

med ungefär hälften. Detta avspeglas även när det gäller 

genitivomfattningarna: ledarna har (i båda tidspianen) den 

näst efter kulturartiklarna högsta frekvensen apcmb:a. Dock 
har minskningen av apcmb:a följt med minskningen av alla 

slags apcmb närmare än i t. ex. kuiturartiklarna. Andelstalet 
för apcmb:a i ledarna har därför ökat med endast en åtton-

del mellan 1890 och 1964. Det betyder att stilen i ledarna 

i dessa avseenden har hållit sig mera konstant än i övriga 

textslag, och att den da••rfr i relation till övriga genrestilar 
i samma tidsplan förändrats påtagligt. 

Någon entydig bild framträder inte efter denna analys. 

Försöksvis kunde man formulera en tolkning sålunda: den 

relativt svårlästa typen apcmb med genitivomfattning har 

fått större andel i massan apcmb, emedan den torde svara 

mot ett starkt uttrycksbehov och inte lika lätt kan ersättas 

av andra konstruktioner. Helt opåverkad av stilens strävan 

mot talspråklig enkelhet är dock inte själva den syntaktiska 

typen, vilket visar sig i att stilkänslan numera hellre "väljer" 

det formellt och betydelsemässigt enklare alternativet av två 

undertyper i kategorin. Då en svår syntaktisk typ gör mot-
stånd mot förenklingstendenserna, får den själva sitt inne-

håll förändrat i riktning mot större enkelhet. 

Nästa steg i den pågående undersökningen blir naturligtvis 

att utvidga excerperirlgen till fler tidningar av olika slag. Vi 

avser att först gå igenom en aftontidning (Aftonbladet) på 

samma sätt som skett med Dagens Nyheter, därefter torde 

någon medelstor landsortstidning komma i fråga. Det är 

också vår önskan att småningom kunna behandla material 

från en tidpunkt niellan 1890 och 1964, exempelvis någon 

årgång på 1920-talet, den svenska pressens nydaningsperiod. 

Då materialet nått det omfånget, kan det göra anspråk på 

att anses representativt för svensk tidningsstil vid de olika 

tidpunkterna. Man vill gärna tänka sig att intressanta språk- 
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liga skillnader mellan morgon- och kvällspress skall låta sig 
avslöja vid den fortsatta excerperingen. Detta är dock tills 
vidare bara en förmodan. 

Undersökningen vill i första hand vara rent deskriptiv. Vi 
har inte i någon större utsträckning givit oss in på tolkningar 
av de vunna resultaten. Redan nu kan man dock konstatera 
att den språkliga utvecklingen sådan den speglas i tidnings-
stilen ingalunda är entydig. Den förenkling i riktning mot 
talspråket som kan iakttas har inte verkat lika starkt i alla 
de valda syntaktiska kategorierna eller i alla textslagen. 
Troligen är genretillhörigheten hos en viss text en mycket 
verksam faktor i stilutvecklingen, vilken kan öva inflytande 
på även så fasta företeelser som realiserandet av språkets 
syntaktiska möjligheter. Ämnet och situationen ger i många 
avseenden stilen. Detta är omständigheter av största vikt, när 
man försöker skaffa sig en uppfattning om hur pressens 
språkliga inflytande verkar på olika läsargrupper. 

1 vissa kategorier - t. ex. de attributiva participen med 
bestämningar 	har förändringarna skett på ett mycket in- 
trikat sätt. Att "förklara" undersökningens resultat på sådana 
punkter är utomordentligt svårt. Man skulle här vilja kunna 
jämföra olika syntaktiska typers struktur mer ingående än 
som för närvarande är möjligt. Att tala om "alternativ" till 
en syntaktisk typ kan i nuvarande läge för det mesta inte 
bli annat än lösa förmodanden. En modern deskriptiv gram-
matik för svenska språket framstår som en nödvändighet. 

E n framkomlig väg när det gäller värderingen av olika 
syntaktiska särdrags "svårlästhet" är, som tidigare nämnts, 
att göra prov med läsarreaktioner. Den psykologiska och 
pedagogiska vetenskapen erbjuder här metoder som kan an-
vändas, när man väl fastställt v a d man skall låta läsarna 
reagera på. Utöver sitt rent deskriptiva syfte kan denna 
undersökning tjäna till att ge anvisningar för utarbetandet 
av sådant testunderlag. 

Den syntaktiska inventeringen av materialet kan vidgas 
ytterligare. Det vore t. ex. av stort intresse att undersöka 
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förekomsten av bisatser överhuvud med avseende på art 

och funktion. Redan excerperingen av bisatsinskott avslöjade 

förskjutningar från vissa typer av bisatser till andra; sådana 
förändringar borde studeras närmare. 

En ordförrådsundersökning är ett alltför stort företag för 
att man skall reflektera på att utföra den inom ramen för 
den forskning som nu pågår. Stort upplagda ordförråds-
undersökningar av bl. a. tidningsspråk bedrivs för övrigt re-
dan vid Institutet för svensk språkvård och under docent 
Sture Alléns ledning vid institutionen för nordiska språk i 
Göteborg'. Någon anspråkslösare form av ordvalsstudium 
kunde dock tänkas ingå i vårt arbete; man kan t. ex. under-
söka frekvensen av alternativa ord av typen ej/icke/inte, 
blott/endast/bara, ungefär som Sven Engdahi har gjort i sin 
avhandling på ett tämligen litet material. 

Undersökningen tar naturligtvis inte hänsyn till språk-
vårdande synpunkter; normeringen av språkbruket är ingen 
angelägenhet för forskningen. Man kan däremot tänka sig 
att språkvården drar nytta av forskningen. Sålunda före-
faller det rimligt att en grundlig beskrivning av tidnings-
språket kan ge goda uppslag för t. ex. språkundervisningen 
vid journalistinstituten och även i skolorna, i synnerhet om 
resultaten från sådana deskriptioner fått genomgå en språk-
psykologisk prövning. 

1 Resultaten från dessa har börjat rapporteras under 1970, t. ex-. i 
Nusvensk frekvensordbok. 
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Tidningarnas och bokförlagens 
dirigering av språket 
Av Bertil Molde 

Tidningarnas regelsarnlingar 
Flera av de stora svenska dagstidningarna har utarbetat 
särskilda interna regler för språkbehandlingen i spalterna. 
Det gäller framför allt Dagens Nyheter (vars regler i stort 
sett också används av Expressen), Svenska Dagbladet, Syd-
svenska Dagbladet - Kvälisposten och Arbetet. 

Beträffande interpunktion, avstavning, bruket av stor och 
liten begynnelsebokstav och andra skrivtekniska företeelser 
ansluter sig tidningarnas regelsamlingar väsentligen till de 
skrivregler som utgivits av Nämnden för svensk språkvård. 
Det finns dock en del mindre avvikelser. Så sägs det t. ex. i 
SvD :s regler att man skall avstava ord med ng såsom tecken 

för "ängljud" mellan n och g (in-gen osv.), medan övriga 
anvisningar numera följer nämndens regler och rekommen-
derar avstavningar som ing-en. Sådana detaljer är naturligt-
vis av föga vikt, men onekligen vore det rationellt om man 
inom tidningarna och tryckerierna kunde enas om huvud-
principerna för en rent praktisk företeelse som avstavningen. 

Stavning 
Viktiga avsnitt i flera av tidningarnas regelhäftcn gäller stav-
ningen. 1 stort sett följer man givetvis SAOL, men man har 
i talrika fall valt att använda endast en av de dubbelformer 
som upptas där. 1 SAOL infördes 1950 i vissa ord stav-

ningen sj parallellt med - men i första hand - stavningen 

sch, t. ex. i sjal, sjalett, sjakal, sjappa, sjas. Denna rationali-
sering av stavningen har besynnerligt nog inte accepterats av 
hela pressen, utan både SvD :s och Arbetets regler behåller 
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här stavningen med sch, medan DN tog upp sj-stavningen 
först 1961. 1 något fall har man knutit ihop en viss stavnings-
form med en viss betydelse. Både DN och SvD och numera 
också Arbetet säger t. ex. att dubblettformerna barlast och 
ballast skall användas så, att ballast brukas om lastbädd av 
grus o. d., medan barlast skall användas när det gäller far-
tyg (samma rekommendation har f. ö. TNC givit). Språk-
bruket i svenskan torde inte vara lika klart och entydigt i 
detta fall och en sådan uppdelning av ordformerna ter sig 
egentligen alldeles onödig - man skulle hellre se att ett av 
orden användes i alla sammanhang, så att språkbrukarna 
slapp grubbla över vilket av dem som är det rätta i ett visst 
fall. Likaså borde formen auktoritär bli den enda gängse 
(inte autoritär, som DN skriver). 

Tidningarnas val av stavningsformer innebär ibland en 
kritisk inställning till SAOL. Starkast uttrycks denna kritik 
i SvD:s regler, där man som inledning till en lista över 
stavningsformer o. d. säger: "Svenska akademiens ordlista 
tillämpas så långt det går. Ganska stor försiktighet måste 
dock till vid ordlistans användning, enär densamma inne-
håller en hel del rena felaktigheter, fullkomligt meningslösa 
försvenskningar och förvanskningar och dessutom på grund 
av nuvarande redigering blivit inte normerande utan endast 
rådgivande. Upptar ordlistan dubbla stavningsformer an-
vändes den första; i fråga om låneord väljes den vettigaste". 

Former 

Viktigare än de företeelser som hittills har berörts är det 
man skulle kunna kalla för tidningarnas egentliga språk-
reglering, dvs, valet av former, ord och uttryckssätt. De 
flesta tidningsreglerna tycks t. ex. ange att man i bestämd 
form av substantiv på tryckstark vokal skall använda än-
delse utan e i icke neutrala ord och med e i neutrala, dvs. 
industrin, menyn, hindun men partiet, kaféet, knäet - 
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bägge dessa ordtyper har SAOL e-et inom parentes. Alla 

regelsamlingarna avråder från den engelska pluraländelsen 

-s och rekommenderar att man i varje fall vid "mera all-

mänt förekommande ord" bör använda andra typer av plu-

ralbildning, t. ex. former som bestseilrar, reportrar, gangstrar 
eller ändelselösa pluraler som flera outsider, flera thriller. 
Avvikelser från denna rekommendation finner man lätt i 

tidningarna, men redan den omständigheten att regeln ges 

är av intresse också för språkvården. 
Predikatsverbet skall enligt regelhäftena naturligtvis stå i 

singularis, men den regeln kompletteras med att man har 

lov att ta hänsyn till mera kända författares eget språkbruk 

i signerade artiklar (DN) och att man i viktigare fall vid 

citering kan använda pluralformer (DN, SvD) 	men man 

ändrar tydligen i andra fall. 
De kortare verbformerna ha, har, ge, ger, ta, tar, dra, 

drar, bli, blir med sammansättningar rekommenderas gene-

rellt, eventuellt med tillägget att stilen ibland kan kräva 

former som taga, giva. Man varnar t. ex. i DN:s och SvD:s 

regler mot, som det sägs, "de fula formerna" utta, åta, påta, 
inotta, som visserligen är godkända men som enligt anvis-

ningarna bör undvikas och antingen upplösas (ta ut, ta 
emot, ta på osv.) eller ersättas med fullformer (åtaga, på- 
taga, mottaga osv.) 	detta är ju delvis en stilistisk sak. 

Tidningarnas - och f. ö. också bokförlagens 	favorisering 

av de lösa verbsammansättningarna torde ha haft stort in-

flytande på det allmänna språkbruket, också på så sätt att de 

fasta sammansättningarna allt mera har kommit att upp-

fattas såsom så stela och tunga att de brukas allt mindre i 

modern sakprosa. De lösa sammansättningarna har tidigare 

tillhört det talade språket och de ledigaste formerna av 

skriftspråket, men de synes nu ha blivit eller åtminstone 

vara på god väg att bli sakprosans normalformer. Formvalet 

i detta fall är ett led i den pågående stilförskjutningen i 

modernt skriftspråk, och det är intressant att konstatera att 

pressen här tycks gå i täten. 
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Ett annat fall där man i pressens regler rekommenderar 
alternativ som från början tillhört enbart ledigt språk är 
verbens passivformer. 1 DN:s, SvD:s och Arbetets regler 
sägs det att man får använda passivformer på både -es och 

1 en föregående upplaga av Arbetets regler (1954) står 
det inom parentes: "Kanske har de rätt som säger att än-
delsen -es ger oss ett vackrare språk än -s". Den meningen 
finns inte med i 1965 års upplaga, utan da••r står det i stället 
"om inte stilen fordrar det föredras den kortare formen, 
alltså böjs, skrivs osv." - redan denna skillnad antyder att 
vi här har att göra med en tendens som har blivit starkare 
från och med 1950-talet. 1 DN:s regler har man en annan 
kommentar på denna punkt, nämligen "De traditionella 
formerna har dock ett högre stilvärde och kan därför vara 
lämpliga i vissa stilarter" - dock är -es-formerna mycket 
lågfrekventa nu också i DN. F. ö. ges i flera av regelsam-
ungarna den speciella anvisningen att formerna på -es och 
på -s i vissa fall kan ge olika betydelser ("Det synes mig": 
"Fartyget syns på långt håll" etc.) Även här torde tid-
ningarnas (och bokförlagens) praxis ha haft stor betydelse 
för det allmänna språkbruket. Det synes som om det f. n. 
råder mycket stor osäkerhet hos många skribenter när det 
gäller dessa passivformer men tendensen till ett allt mera 
ökat bruk av de kortare formerna är otvetydig, och den bor-
de kunna stödjas också av språkvårdarna (jfr f. ö. Gösta 
Bergman, Rätt och fel i språket. Skr. utg. av Nämnden för 
svensk språkvård 26, s. 35 f.). 

En annan verbform som tas upp i flera av tidningarnas 
skrivregler är kortformen ska för skall (formen ska anges 
som "yard." i.SAOL). 1 DN:s regler angavs tidigare (t. o. m. 
1959) att formen ska f å r användas, och så skrev man 
också tidigare i Arbetets regler, men i upplagan från 1965 
står det "Skriv hellre ska än skall om inte stilen fordrar att 
det längre ordet används" - ännu ett exempel på hur in-
ställningen har ändrats. SvD tar också upp detta fall men 
i ett annat sammanhang. Man skriver nämligen: "Använd 
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skall, sade, dig, mig, dem; ska, sa, dej, mej, dom endast för 

litterär återgivning av talat språk". En liknande anvisning 

finns i DN:s regler, och där säger man allmänt om denna 

stilfråga: "Man bör dock här liksom i andra avseenden 

alltid sträva efter att upprätthålla den värdefulla skillnaden 

mellan vardagligt språkbruk och vårdat, högtidligt". 1 tid-

ningsspråket och i sakprosan över huvud taget (t. ex. i läro-

böcker för skolan) har formen ska under senare år kommit 

att användas allt mera, t. o. m. i större utsträckning än vad 

tidningarnas anvisningar skulle ge anledning att förmoda. 

Det synes som om ska kan vara på god väg att bli sakprosans 
normalform (kanske också den skönlitterära prosans), och 

detta medför att den gamla normalformen skall kan komma 

att förvisas till den allra högsta stilsfären. Man kan av 

många skäl ställa sig negativ till ska som normalform - 

det kan tyckas onödigt att belasta skriftspråket med dubbel-

former i ett fall som detta. Formen skall ansluter sig bättre 
till övriga böjningsformer av verbet och skall är den sam-
nordiska formen; vidare skulle man kunna tänka sig att 

formen skall skulle kunna ha blivit också talspråksform om 

ska hade nyttjats mindre i skriftspråket (andra skriftspråks-

former har ju under de senaste decennierna fått allt star-

kare ställning i talet, t. ex. bestämda former i neutrum singu-

lans som huset, taket, och imperfektformer som kastade). 

Det har för övrigt inte saknats varningar mot att ersätta skall 

med ska, t. ex. från Elias Wessén i skriften Språkriktighet 

och stil 1957 (Skr. utg. av Nämnden för svensk språkvård 

18, s. 27 f). Ska har emellertid nu fått så fast fot i sakprosan 
att det ter sig svårt att återställa skall som enda gängse nor-
malform. 

Språkriktighet och stil 

Tidningarnas anvisningar innehåller också varningar för fel-

aktiga konstruktioner, olämpliga uttryck o. d., t. ex. för 
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oriktigt bruk av tack vare, vare sig och varken osv. På vissa 
punkter är dessa varningar kanske mindre befogade. Ett ex-
empel kan nämnas. 1 1966 års utgåva av DN:s föreskrifter 
har man satt in en varning mot att använda vars som plural 
genitiv; man säger att det skall heta "de personer vilkas 

(ej vars)". 1 detta fall synes rekommendationen vara mindre 
välbetänkt. Enligt gammal grammatisk tradition bör visser-
ligen vars enbart användas i singular betydelse, men kon-
struktioner som "de personer vars" har använts i svenskan 
i ett par hundra år, och de synes ha blivit allt vanligare 
under 1900-talet. Detta beror otvivelaktigt på att vars upp-

fattas som genitivform till som och på samma sätt som detta 
ord används i både singularis och pluralis. Formen vilkas 

associeras naturligt med vilken, vilket, vilka, ord som är 
långt mindre frekventa i modernt språk än som. Det före-
faller rimligt att man godkänner konstruktioner som "de 
personer vars" som korrekta i svenskt skriftspråk 	det 
borde också vara en fördel för tidningarna med deras stora 
behov av förkortningsmöjligheter. Formen vars accepteras 
även som pluralform i "Språket i lagar och andra författ-
ningar" (1967). 

Syntaktiska företeelser, allmänna stilfrågor o. d. behand-
las inte alls eller blott i förbigående i tidningarnas regel-
samlingar. Vissa tidningar har dock utarbetat speciella an-
visningar rörande stil, meningsbyggnad osv. Särskilt kan 
nämnas Expressens handbok med den talande titeln "Enk-
lare skrivet, Lättare läst" (1952); där rekommenderas en 
kort, snabb, rak och effektiv stil och hänsynen till läsaren 
skjuts hela tiden i förgrunden. 

Det ligger i sakens natur att de interna regler som tid-
ningarna har för sitt språkbruk är av stort intresse för alla 
som sysslar med pressens språk och med nutida svenska över 
huvud taget 	detta alldeles oavsett hur och i vilken ut- 
sträckning reglerna följs. När språkmannen skall värdera 
och analysera pressens språk är det av vikt att han vet vilka 
språkliga normer och stilistiska ideal som tidningarna själva 
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har - och vilka företeelser i detta språk som beror på med-

veten dirigering. 

"TT-språket" 
1 samband med tidningarnas anvisningar bör nämnas att 

Tidningarnas Telegrambyrå hösten 1965 gav ut ett litet 

häfte med titeln TT-språket, som innehåller vissa skriv- och 

redigeringsregler som tillämpas i det material som sänds ut 

från TT. Dessa regler överensstämmer på väsentliga punkter 

med de större dagstidningarnas. Häftet har haft mycket god 
åtgång och tryckts i nya upplagor, och det torde användas 

av en rad tidningar som saknar egna, interna regelsamlingar. 

Denna omständighet och uppgifter från flera tidningar tyder 

på att det finns ett stort behov av och önskemål om regler 
och normer som kompletterar uppgifterna i SAOL och andra 

ordlistor och ordböcker och t. ex. språkvårdsnämndens skriv-

regler. Frågan är om inte en sådan regelsamling borde ut-

arbetas gemensamt av språkmän, tidningsmän och förlags-

folk. 

Färlagens textredigering 
Det är inte bara tidningarna som har särskilda regler och 

särskild praxis vid den språkliga redigeringen av texten, utan 

detsamma gäller många av bokförlagen, framför allt de stör-

re. Denna förlagens redigerande eller dirigerande verksamhet 

är till väsentliga delar av samma art som pressens, men den 

är ur vissa synpunkter viktigare, eftersom den går ut över 

texter som har namngiven författare, vilket inte i samma 

utsträckning är fallet med tidningsmaterialet. 

Det är säkert inte många av de flera tusen böcker som 

ges ut varje år i vårt land som publiceras i exakt samma 

språkliga skick som de hade när de lämnade författaren eller 

översättaren. Vid alla större och medelstora förlag har man 

förlagsredaktörer och korrekturläsare som bl. a. har till upp-

gift att kontrollera språkformen i de böcker som skall ges ut. 
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Denna kontroll utövas naturligtvis på olika sätt och med 

skiftande resultat. 1 vissa fall har man ganska fasta prin-

ciper att gå efter, delvis kodifierade i skriftliga anvisningar, 

i andra fall tycks man arbeta mera på känn. Det är också 

så att man i regel torde göra starkare ingrepp i översätt-

ningslitteraturen än i de svenska originalen och också starkare 

ingrepp i populärvetenskaplig och annan facklig litteratur 

än i skönlitteratur. Enligt min egen förlagserfarenhet och 

enligt upplysningar från svenska bokförlag är man inom 

förlagen mycket varsam men den språkliga översynen eller 

bearbetningen av svenska skönlitterära författares verk. Å 

andra sidan finns det också en del exempel på mycket ge-

nomgripande språklig och stilistisk bearbetning i sådana 

fall (det gäller t. ex. Moa Martinsons skönlitterära verk). 

Vissa svenska förlag har skrivna språkanvisningar men de 

flesta har det inte - men dessa har ändå vissa generella 

regler för redaktörer och korrekturläsare och ofta en ganska 

fast intern praxis. Ofta ger man på förlaget direktiv om språk 

och stil direkt till författaren - det gäller förstås framför 

allt facklitteratur av olika slag, där man t. ex. försöker få 

författarna att anpassa sitt ordval inte bara efter kollegerna 

utan också efter den breda allmänhet som böckerna kan vara 

avsedda för (en viss försiktighet med facktermer och främ-

mande ord tillråds givetvis oftast). Om författaren inte själv 

förmår att skriva på det sätt förlaget vill försöker man ofta 

få honom att acceptera en förlagsredigering som gör språk-
formen mera lämpad för bokens publik och innehåll, natur-

ligtvis främst så att språkformen blir ledigare och lättillgäng-

ligare. 1 regel brukar nog författarna gå med på en sådan 

redigering, även om det sker under visst motstånd. Det finns 

också exempel på att förlag har genomdrivit en mycket in-

gripande bearbetning direkt mot författarens önskan. Sär-

skilt viktigt brukar förlagen anse det vara att man i verk 

med flera författare får en någorlunda ensartad språkform, 

och då kan redigeringen av somliga författares bidrag natur-
ligtvis bli ganska hård. 
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Vad är det då för ändringar man gör i manuskripten? Ja, 
det är många saker som är gemensamma för tidningarna 
och förlagen i det fallet. Först och främst försöker man ge-
nerellt genomföra singulara verbformer - och i det fallet 
är normaliseringen mycket långt driven nu, även om det 
fortfarande kommer in en rad manuskript till förlagen med 
pluralformer. Andra formella saker ändras också förstås, men 
det kan räcka med att nämna att dessa ändringar är av 
ungefär samma art som de tidigare nämnda. 

Viktigare är ändringar då det gäller ordval, ordformer, 
ordföljd, syntax, meningsbyggnad och sådant. För många 
förlag är det självklart att man försöker få en någorlunda 
enhetlig och modern stil i böckerna - en ledig sakprosa är 
i allmänhet målet för allt som inte är skönlitteratur. Van-
ligast är nog ändringar i fråga om ordvalet. Man favori-
serar på förlagen ord som inte, bara, också, hur - det äldre 
eller stelare skriftspråket har i stället för dessa ord eller 
jämte dem icke-ej, endast-blott, även, huru, och de senare 
orden är också ganska vanliga i manuskripten. Man försöker 
arbeta bort tunga pronomen som densamma och ersätta dem 
med den eller denna. Ordformer som ta, bli, ge osv, sätts in 
i stor omfattning. Ändringar av denna art görs väl inte all-
tid helt konsekvent, och olika förlagsredaktörer har ofta lite 
olika principer, men i stort sett kan man säga att förlagens 
inställning är ganska ensartad. Likaså ändrar man allmänt 
en tung och svårforcerad sats- och meningsbyggnad 	långa 
meningar delas ofta upp i två eller flera, satsernas ordning 
kan ändras, kanslispråkliga vändningar tas bort i annan stil 
än kanslispråk osv. 

Tillsammans verkar alla sådana ändringar i en och sam-
ma riktning: man får en ledigare och i jämförelse med äldre 
språk mera vardaglig stil - precis som i pressen. 

Naturligtvis skiftar graden av redigering från bok till bok, 
trån förlagsredaktör till förlagsredaktör. Redaktörernas 
språkliga kunskaper och stilistiska talang växlar också starkt. 
Som en visserligen personlig och subjektiv men ändå på viss 
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erfarenhet grundad värdering skulle jag emellertid vilja på-

stå att jag tror att en skicklig och rutinerad förlagsredaktörs 

ändringar till kanske 90 % innebär verkliga förbättringar 

med hänsyn till textens art och läsarens berättigade krav, 

medan resten är ändringar som antingen är likgiltiga och 

överflödiga eller t. o. m. innebär försämringar i förhållande 

till originalmanuskriptet. Manuskript med konsekvent ge-

nomförd dålig språkform kan mycket sällan bli mera än på 

gränsen till acceptabla 	det medger tiden och kostnaderna 

oftast inte. 

Själva denna omständighet att det förekommer en så om-

fattande förlagsredigering och därmed en viss dirigering av 

författarnas språk är en sak som har stort intresse för språk-

och stilforskaren. Man kan visserligen säga att det viktigaste 

för språkmannen är det faktiskt föreliggande verket, som 

han kan undersöka på vilket sätt han önskar, men det är 

ändå betydelsefullt att han är uppmärksam på att den språk-

form som han undersöker ofta eller kanske t. o. m. oftast 

inte helt stammar från den person som anges som författare 

eller översättare. Särskilt vid statistiska undersökningar av 

bestämda författares språkbruk torde det vara synnerligen 

betydelsefullt för att inte säga nödvändigt att ta hänsyn till 
förlagens redigerande och dirigerande insatser - och dessa 

insatser kan väl att märka skifta starkt från verk till verk av 

samma författare. 

Detta gäller givetvis inte bara böcker utan också t. ex. tid-

skrifter av olika slag, där man ofta av mer eller mindre väl-

motiverade konsekvensorsaker försöker åstadkomma en viss 

enhetlighet. Ord som inte, bara och också föredras som ovan 

nämnts i modernt språk i allmänhet av förlagen. Det är väl-

bekant att dessa och andra ord har ökat påfallande i frekvens 

i tryckta skrifter från de senaste decennierna, och man har 

väl i allmänhet tolkat detta fenomen så att olika författare 

av sig själva har gått över till de ord som hör hemma i le-

digare stil och avstått från de traditionella skriftspråksorden. 

Så är det naturligtvis i många fall, särskilt hos medvetna och 
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skickliga stilister, men att en ingalunda obetydlig del av 
denna frekvensökning beror på medvetna insatser från ett 
relativt litet antal redigerare och i mindre grad på förfat-
tarnas eget språkbruk synes vara i hög grad sannolikt. Dessa 
redigerare finns alltså hos bokförlagen och hos pressen - 
men för övrigt är de i regel okända för oss, och vi har hit-
tills inte tillräckligt befattat oss med deras verksamhet. 

Genom forskning i denna form för dirigering bör man 
kunna vinna större klarhet när det gäller förändringarna i 
språkbruket och få en både mera nyanserad och mera kom-
plicerad bild av språkutvecklingen. 
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Läsbarhet 
Av Margareta Westman 

Det finns mycket krånglig svensk prosa och det görs många 
ansträngningar att komma till rätta med den. Alltför in-
vecklat språk är ett problem bl. a. i skolböckerna och detta 
har sporrat även pedagoger och statistiker att försöka få 
fram metoder att mäta svårighetsgraden hos olika texter. 

På 40-talet började i USA forskning bedrivas på det här 
området och många olika formler för läsbarheten hos givna 
texter presenterades. Det enda mer kända svenska förslaget 
om hur man skall mäta språklig tillgänglighet är det som 
C. H. Björnsson framför i sin bok Läsbarhet (1968). 

Här beskriver han utförligt det s. k. läsbarhetsindex som 
han tidigare har publicerat i mer kortfattade redogörelser. 
Det som avses med läsbarhet är den egenskap eller summa 
av egenskaper som gör språket i en text svår- eller lättläst. 
Det är en ganska renodlad mätning av teckensystemet som 
Björnsson syftar till, en mätning där textens framställnings-
sätt och innehåll inte skall spela in. 

Björnssons läsbarhetsindex, lix, räknas ut på så sätt att det 
genomsnittliga antalet ord per mening i en text adderas med 
procenttalet för långa ord. Med långa ord menas ord med 
mer än sex bokstäver. Med mening avses den ordräcka som 
står mellan stor bokstav och stor bokstav (frånsett egen-
namn o. d.). Författaren och hans arbetsgrupp inriktade sig 
på att pröva fram ett sätt att mäta språklig svårighetsgrad 
som var så enkelt att vem som helst kan använda det. (För-
mågan att räkna blev viktigare än förmågan att läsa.) 

Mening och meningslängd 

Tanken att meningarnas längd har samband med deras 
komplexitet torde väl ingen vilja bestrida. Men denna me- 
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ningsräkning blir mycket mekanisk och man undrar om det 
inte finns bättre mått. Björnsson diskuterar också menings-
begreppet men tycks ha den uppfattningen att en mening 
är eller borde vara samma sak som ett huvudsatskomplex, 
dvs, antingen en enda huvudsats eller en huvudsats med bi-
satser. Han talar nämligen om meningsskilj ande semikolon, 
tankstreck och komman (!). A andra sidan anser han att 
meningar utan predikat inte är några "riktiga" meningar. 
För Björnssons lix används dock som sagt stor bokstav som 
meningsgräns. Emellertid är det möjligt att just en mätning 
av de finita huvudsatsverbens frekvens i ordmassan (ev. rela-
terad till interpunktionen) bättre skulle spegla hur invecklat 
språket i en text är, eftersom man då skulle registrera skill-
naden i lättlästhet mellan meningar som består av upp-
radade huvudsatser och periodiskt uppbyggda meningar. 
Man sluppe också att uppmuntra reklamtextinterpunktion. 
Med punkt. Mellan praktiskt taget. Varje satsdel. För övrigt 
skulle man kunna fråga sig om det inte finns en undre gräns 
också. Alltför korta meningar kan kanske trötta ut läsaren? 

I. M. Schlesinger har i sin bok Sentence Structure and 
the Reading Process (Hague 1968) redogjort för ett försök 
där han undersökte just meningslängdens inverkan och fann 
att varken läshastighet eller läsförståelse påverkades av mc-
ningarnas längd, när det gällde texter som inte skilde sig i 
något annat avseende. 

Trots detta skulle väl meningslängden kunna tjäna som 
ett praktiskt mått på underliggande läsbarhetsfaktorer? Frå-
gan är om det inte är för grovt: Att satsbyggnaden kan vara 
mer eller mindre komplicerad utan att meningarna egent-
ligen blir längre, är ingen statistisk sanning men likafullt 
sant. Det är troligen svårare för en läsare att läsa och upp-
fatta en mening som på något sätt avviker från de van-
ligaste satsbyggnadsmönstren. Verbets delar kan vara åtskil-
da, subjekt och predikat stå långt ifrån varandra. Mång-
ordiga bestämningar som står före sitt huvudord kan vara 
mera svårlästa än de som står efter. Vissa konstruktioner är 
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så ovanliga att enbart deras förekomst försvårar läsningen. 
Inget av detta märks när man mäter med lix. Hellre än att 
bara räkna orden borde man försöka att på något sätt väga 
de skilda satsledens tyngd mot varandra och pröva olika 
förekommande konstruktioners läsbarhetsvärde, ungefär i 
linje med de metoder som den ovan nämnde Schlesinger 
redogör för i sin bok, alltså rent experimentellt. 

Ord och ordlängd 
Att Björnsson och hans medarbetare som andra faktor stan-
nade för ordlängden beror på resultaten från flera under-
sökningar. Ord med mer än sex bokstäver tycks få ökad frek-
vens ju svårare texten blir, medan ord med färre bokstäver 
däremot avtar i frekvens i svårare texter. Detta vore alltså 
en statistisk sanning. De redovisade undersökningarna över 
just detta är inte särskilt omfattande (ca 55 000 ord) men 
det är ju ändå möjligt att det fo'•rhåller sig så. En följd av 
detta blir då att en berättelse i imperfekt skulle anses något 
svårare än en i presens, eftersom så många verb böjs enligt 
mönstret 'kallar - kallade". Namn räknas också efter antal 
bokstäver, varje gång de uppträder. En historia om Anders-
son, Pettersson och Lundström skulle vara svårlästarc än en 
om Olsson, Berg och Lund. 

Själva beräkningen av ord och långa ord är naturligtvis 
problematisk. Sålunda upplöses förkortningar, och alla siffror 
och tal läses ut. Begreppet ideogram förefaller Björnsson helt 
obekant och därför får man sådana orimligheter som att 
talet 12 skall räknas som kort ord men 14 som långt. Ett 
decimaibråk som 36,21 räknas som två långa ord. En kon-
sekvens av detta är att alla tal lika gärna kan skrivas med 
bokstäver, det har ingen inverkan på läsbarhetsindexet. Sex-
hundrasjuttiotretusenåttahundrafyrtionio skulle vara lika lätt 
eller svårt att uppfatta som 673 849. 

Hit hör också problemet med ordvalet. Vi har tyvärr ännu 
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ingen förteckning över vad man skulle kunna kalla det cen-
trala och gemensamma ordförrådet för alla svenskar. Men 
så mycket vet vi dock att de vanligaste orden är de lätt-
begripligaste. (Detta är en allmän erfarenhet men har också 
visats av t. ex. R. Bloo mer i Concepts of Meaning and the 
Reading and Spelling Difficulty of Words (1961).) Det 
förhållandet gäller både i allmänhet och i snävare sam-
manhang. T. ex. ordet förgasare är kanske inte ett vanligt 
ord, abstrakt och totalt sett, men det är ett vanligt ord i 
beskrivningar av bilmotorer. Det är också det ord man vän-
tar sig som beteckning för företeelsen. Att kalla förgasare för 
grej skulle inte göra språket i beskrivningen lättbegripligare. 
1 en skriftlig framställning bygger man dessutom i regel på 
vad man redan har sagt, ett ord är inte lika svårt varje gång 
det förekommer. 

Metoden att räkna meningslängd och procentandel långa 
ord kom Björnsson och hans arbetsgrupp fram till efter att 
ha prövat flera metoder. Man försökte mäta olika faktorer, 
bl. a. ovanliga ord, abstrakta ord, bisatser per mening, per-
sonord etc. Emellertid tycks sättet att definiera t. ex. faktorn 
abstrakta ord rätt märkligt. Man prövade och fann så små-
ningom att det skulle räcka att beakta sex suffix, nämligen 
-ande, -ende, -het, -ing, -tet och av någon anledning verb-
suffixet -era. Frekvensen för ord med dessa suffix beräkna-
des, dock endast när de uppträdde i sin grundform. Och av 
någon besynnerlig anledning (sneglande mot en tänkt, då-
ligt programmerad datamaskinsberäkning?) räknade man 
alla ord som slutade på dessa bokstavskombinationer, t. ex. 
också ord som flera, stekhet, ring, sotet. Knappast någon 
svenskspråkig person skulle uppfatta de orden som innehål-
lande vad vi kallar suffix. 

Jag tar upp saken för att belysa den fyrkantighet som 
vidlåder många av de språkliga resonemangen i boken, sär-
skilt i kontrast med den elegans varmed erhållna värden 
attenuationskorrigeras eller omräknas till stanineskala. Men 
det är också synd att frågan om språkets abstraktionsnivå 
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fuskas bort eftersom den verkligen berör en ur begriplighets-
synpunkt allvarlig svaghet hos stora delar av vår sakprosa. 

Tillämpningen av lix 

För att få reda på vilka texter som kan anses svåra och vilka 
som kan anses lätta, och därmed pröva pålitligheten hos lix, 
gjorde Björnsson och hans medarbetare dels en skolboks-
undersökning med elever och lärare, dels en allmän under-
sökning. 1 den senare deltog 26 vuxna personer i olika åldrar 
och med helt skilda sysselsättningar. Dessa personer fick be-
döma sammanlagt 80 textstycken på vartdera 500 ord av 
olika litteraturarter, från böcker för barn över skönlitteratur, 
dags- och veckopress och saklitteratur till facklitteratur. De-
ras uppgift var att svårighetsgradera texterna inbördes. Det 
visade sig då att Björnssons lix i stort sett ordnade texterna i 
samma ordning som "Medeisvensson" gjorde vid mera löst 
tyckande. Dessvärre gjordes tydligen texturvalet helt på 
känn. "Valet av texter gjordes inte särskilt systematiskt" 
(s. 49). Det är svårt att tro att detta begränsade urval kan 
täcka alla arter av nutida svenskt skriftspråk. 

1 sin glädje över överensstämmelsen diskuterar så Björns-
son hur lix skall användas. På den punkten blir man rätt 
betänksam. Han menar att alla böcker och alla texter kunde 
förses med en siffra för lix som ett slags konsumentupplys-
ning. 1 boken ges också rnedelvärdestabeller för lix i olika 
svåra texter: mycket lätt text - lix 20, lätt text - lix 30, 
medelmåttig text - lix 40, svår text - lix 50, mycket svår 
text 	lix 60. Visserligen varnas man för att uteslutande 
förlita sig på lix men samtidigt framhålls hur praktiskt det är 
för att bedöma texter. Det sägs att lärare skulle ha stor 
glädje av detta och än mer elever. Björnsson menar tydligen 
på fullt allvar (s. 117) att eleverna i ett skolbibliotek som 
nu bläddrar i böcker de tänker låna, tittar efter bilder och 
läser litet här och var på prov, att dessa elever i stället borde 
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få "svart på vitt genom att (man) i boken ange(r) läsbar-
hetsindex". 

Han polemiserar (s. 96) mot invändningar, som uppen-
barligen har framförts, mot att lix används för bedömning 
av skönlitterära texters språkliga tillgänglighet. Men det är 
inte främst konstverkets helighet frågan gäller utan det är 
snarare så att lixuppgifter troligen är rätt meningslösa när 
det gäller kvalitetsskönlitteratur. Av bilagorna framgår också 
att "Medelsvensson" vid bedömningen av de 80 texterna 
tyckte att ett fotbollsreportage med lix 42 var enklare att 
läsa än Eyvind Johnsons Tidens gång med lix 30. Ett kåseri 
av Kar de Mumma kom på 19:e plats (från lätt till svårt) 
bland de 80 texterna, medan Sven Lindqvists Hemmaresan 
kom på 44:e. Båda hade lix 35. Ser man så vidare i tabel-
lerna i bilagorna över beräkningar av lix för olika skön-
litterära verk och jämför siffrorna med uppgifter om lämp-
lika lixnivåer för olika årskurser i skolan, blir man ganska 
fundersam. Hur skall en djurintresserad liten skolelev i 
andra klassen förstå att hon skall välja Tatte nallebjörn 
(barnbok, lix 25) och inte Vesaas, De svarta hästarna (lix 
23), fastän den senare har ett språk som enligt tabellen 
s. 225 passar just för åttaåringar. På samma sätt skulle La-
gerkvists Bödeln och Hemingways Den gamle och havet 
passa för årskurs 4 (tioåringar). 

Invändningar av den här typen bemöts av Björnsson (s. 
115) med hänvisning till att det här är fråga om medeltal. 
Men det rimmar illa med förslaget om lixbeteckning på alla 
texter och böcker. Om lixuppgiften kan vara verkligt miss-
visande, då anger inte läsbarhetsindexet textens svårighets-
grad. Långa parataktiska meningar kan höja lix utan att 
öka språkets otillgänglighet, en knutig syntax kanske inte 
påverkar lix utan bara språkets begriplighet, korta men ovan-
liga ord kan sänka lix men göra texten svårare. 

Men viktigare ändå är att den rent språktekniska sidan 
inte alltid är lika betydelsefull när det gäller för en läsare 
att tillägna sig en text. Björnsson påpekar om och om igen 
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att vad man eftersträvar är ett objektivt mått på språkets 
svårighetsgrad. Risken blir att detta tekniska mätande till-
delas för stor betydelse. Det är ju lätt att tro att en låg lix-
siffra garanterar att en text, en bok är mycket lättläst, dvs. 
lätt att tillägna sig. Kan man alls bortse från framställnings-
sättets betydelse? När Björnsson på s. 16 vill visa att man 
kan det, säger han bara att "samma" yttre ämne kan be-
handlas på olika sätt. Jesus i templet kan framställas som 
en ren barnberättelse, eller behandlas i en svår teologisk ut-
redning. Olika framställningsätt således. Framställnings-
sättet är just det språkliga greppet över det ämne som skild-
ras och kan inte skiljas från språket. 1 halvt medvetande om 
detta gör Björnsson också den reservationen att man inte 

kan mäta poesi med lix. 
Över huvud taget är detta problem det kanske svåraste i 

hela saken. Har kanske försöken att mäta betydelsen av de 
rent språktekniska dragen hos en text enbart teoretiskt in-
tresse? All text innebär kommunikation. Kan man då bortse 
från hur pass tillgängligt själva meddelandet är och uteslu-
tande mäta språket? Att Björnssons försökspersoner reagerar 
olika på olika arter av text (sportreportage 	kåseri 

filosofiska funderingar) visar att det är mycket svårt för 
bedömare att hålla isär språkliga drag och innehållsliga. 
Samma sak framgår av en undersökning av Birgit Vallitov 

(Olika kriterier för läsbarhet. En jämförelse mellan två me-
toder att mäta olika texters läsbarhet. 3-betygsuppsats i 
Allmän språkvetenskap, Stockholms universitet, v. t. 1970). 
Hennes försökspersoner instruerades att vid bedömningen av 
texter skilja mellan "läsbarhet" och "förståelse". Det visade 
sig att bedömarna knappast kunde skilja på dessa två 
faktorer, bedömningarna sammanföll. Liknande erfaren-
heter redovisas också av Schlesinger. 

För att man skall kunna komma till rätta med detta för-
hållande, krävs nog att variablerna framställningssätt och 
ämne hålls någorlunda konstanta i undersökningar av tex-
ters läsbarhet. Och även vid tillämpningen av sina even- 
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tuella fynd måste man då göra klart för sig att läsbarhets-
faktorernas betydelse kan neutraliseras av andra egenskaper 
hos en text. 

1 fråga om lix säger emellertid Björnsson ifrån, att det 
inte skall användas ensamt utan bör kombineras med en 
allmän bedömning. Då kan man undra vad lixberäkningen 
egentligen skall tjäna till. 1 hans resonemang som vimlar 
av uttryck som interkorrelation, attenuationskorrigering, va-
liditetskoefficienter, ideal sammanvägning etc. upprepas ide-
ligen att man måste kunna komma på ett sätt att bedöma 
språksvårighetsgrad som inte kräver insikter i språklära. Det 
ligger mycket i det. Men kan inte praktiskt taget alla svensk-
språkiga personer redan bedöma svensk text i det här av-
seendet, i varje fall om skillnaderna är stora? 

Birgit Vallhov har i sin ovan nämnda undersökning 
granskat hur lix slår i vissa tidningstexter och kommit fram 
till tre synpunkter. Lix tycks ha en tendens att bli (för) 
högt i korta texter. Hon fann också att faktorerna menings-
längd och procentandel långa ord tycks ha en tendens att 
ta ut varandra, dvs, när meningslängden ökar, sänks pro-
centandelen långa ord. Detta ledde till vidare prov och hon 
visar att antalet långa ord (def. eni. Björnsson) per mening 
hade hög korrelation med lix, vilket i sin tur kan antyda att 
lix är onödigt krångligt i förhållande till vad man får ut 
av det. 

Oavsett vilket av dessa grova mått man använder kan det 
verkligen diskuteras i vilket avseende det skulle vara bättre 
än en eller ett par personers rent intuitiva bedömning. 

Påverkan genom lix 

Även om lix skulle ha visat sig vara en mätare som vid 
flera tillfällen hade graderat språklig tillgänglighet på unge-
för samma sätt som "Medeisvensson", får man och kan 
man inte göra en kullerbytta och använda lix som om det 
vore en analysmetod. Men det gör Björnsson. Lix skall allt- 
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så enligt honom användas inte bara för mätning och gradc-
ring av existerande text utan också som "objektivt" påverk-
ningsmedel på skribenter. "Objektivt" tycks här betyda 
"som är uttryckt i siffror". På s. 136 skriver Björnsson och 
hans medarbetare: "Vi till och med tror att de sporadiska 
framstötar om att skriva läsbart som numera allt oftare görs 
blir mer eller mindre verkningslösa om de inte samman-
kopplas med läsbarhetsprövning och lix." Men för det första 
kan inte en statistisk sanning räknas som sanning i alla en-
skilda fall. För det andra tycks författarna möjligen ha en 
aning men ingen egentlig kännedom om den stora föränd-
ring som har skett och sker inom svensk sakprosa för när-
varande. För det tredje är en mera direkt språklig hjälp 
säkert till större nytta på de områden där man ännu skriver 
för krångligt. Alltså hellre än att räkna med lix skall skri-
benter av skilda slag få regler för hur man lägger upp en 
framställning, skriver mindre invecklade meningar och an-
vänder begripligare ord och ett konkretare språk, gärna ge-
nom exempel ur autentisk text. 

Att lix och andra liknande formler inte kan användas 
som rättesnöre för skrivare beror naturligtvis på att de inte 
utgör någon analys utan snarare bygger på mätningar av 
vissa symptom som rent kvantitativt kännetecknar redan 
skrivna texter. Med kännedom om hur lix beräknas skulle 
en skrivare rent mekaniskt kunna ändra meningslängd och/ 
eller andel långa ord utan att hans text för den skull blev 
mera lättläst. Symptom kan behandlas utan att själva sjuk-
domen berörs. 

Ett exempel på hur lixberäkning kan påverka en text 
erbjuder själva boken Läsbarhet. Denna bok har ett lix på 44 
vilket enligt tabellerna anger texten som medelmåttig (till 
svår). Men sedan kommer det intressanta: det genomsnitt-
liga antalet ord per mening är 14 vilket enligt tabell tjugo 
karakteriserar lätt text. Procentandelen långa ord är 30 
vilket karakteriserar svår text. 1 stället för att ge akt på sitt 
ordförråd skulle således en skribent kunna koncentrera sig 
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på att sätta punkt ofta. Förhållandet mellan ord och me-
ningsbyggnad - lix mäter inte någondera delen vidare 
bra - är inte enkelt kompensatoriskt man kan inte ta igen 
på gungorna vad man förlorar på karusellen. Obegripliga 
ord i enkla meningar gör texten obegriplig. Riktigt snåriga 
meningar gör texten otillgänglig även om orden är enkla. 

Skall vi ändå försöka frambringa en mät- och analysmetod 
för språklig svårighetsgrad, kan vi knappast hoppas att den 
kan gälla för annat än sakprosa och nybörjarlitteratur. Och 
i stället för att bygga den på statistiska beräkningar som 
grundar sig på otillåtligt grova mått, borde vi kanske ändå 
ta till vara den insikt i språkets byggnad och funktion som 
faktiskt finns tillgänglig, inte minst genom den nya språk-
vetenskapen. En någorlunda pålitlig metod måste föregås 
av omfattande undersökningar av ords och ordformers och 
satsstrukturers frekvenser, kort sagt av skilda språkmönster. 
Först på den grunden kan någon meningsfull statistik göras 
upp. Samtidigt måste nog viss hänsyn tas till framställnings-
sättet; vilken roll spelar uppläggningen, variationer och upp-
repningar, konkretion och abstraktion för läsbarheten? Språ-
ket är ett långt mer komplicerat system, även rent tekniskt, 
än lix upphovsmän har klart för sig. Det vore rimligt om 
vidare undersökningar utfördes i samarbete mellan språk-
män, statistiker och, gärna, pedagoger. 
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Främmande geografiska namn i 
svensk skrift 
Av Gösta Bergman 

Valet mellan alternativa former av främmande geografiska 
namn är i väsentlig mån en fråga om i vilket sammanhang 
namnet står och till vilken publik man vänder sig. Om SAS, 
för att ta ett exempel, trycker en karta över sina flyglinjer 
är det sannolikt att det låter de olika flygplatserna och stä-
derna behålla de namn de har ute i världen. Och om utrikes-
departementet tar kontakt med Madagaskars regering är det 
med La République Malgache man korresponderar. Vad de 
följande anmärkningarna avser att belysa är lämpliga namn-
former för bruk av svenskar i Sverige och i första hand 
namn i tidningspressen och skolans läroböcker i geografi 
med därtill hörande atlaser. 

Huvudregeln för återgivning av främmande geografiska 
namn får anses given: de bör behålla den genui-
na formen, skrivas som bruket är i det 
1 a n d d ä r de h ö r h e m m a, samma regel alltså som 
gäller för andra egennamn (propria), t. ex. släktnamn. Re-
geln gör sig gällande med ökad styrka i samma mån som 
den internationella samfärdseln (utlandsresor, radio, tele-
vision m. m.) ökar och gör allmänheten förtrogen med de 
internationellt gångbara formerna. Det betyder, för att ge 
några exempel, att man skriver Agafia, Asuncio'n, Canada, 
Cuba, Cura'ao, Ecuador, Genve, Hawaii, Jamaica, Kra-
k6w, Léopoldville, Louren'o Marques, Lilbeck, Mexico, 

Moambique (alternativt Mosambik), Panamd, Rh6ne, Säo 

Paulo, Warszawa och Utrec lit. 
Så också i Danmark och Norge. Avvikande finska former 

är Kanada, Kuuba, Geneve som alternativ form, Hav aiji, 
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Jamaika, Krakova, Meksiko, Mosambik och Varsova. (För 
uppgifterna om skrivsättet i de nordiska grannländerna se 
nedan s. 155.) 

Särskilt när fråga är om namn som plötsligt blir aktuella 
är den genuina skrivformen naturlig. 

För namn från länder med icke-latinskt alfabet kan denna 
regel naturligtvis inte följas. För de ryska namnens del har 
vi i Sverige en rätt fast tradition, bestämd av svenska slavis-
ter. Den är framlagd och motiverad av professor Gunnar 
Gunnarsson i uppsatsen "Om transkribering av ryska ort-
namn" (Globen 24 (1945), s. 21 f.). Exempel på tillämp-
ningen av de där givna reglerna utgör namnen Astrachan, 
Archangelsk, Moskva, Leningrad, Dnepr, Dnestr, Onega, 
Charkov, Kijev, Nikolajev, Bela ja Tserkov, Krementjug, 
Tjkalov, Ustiug, Tiumen, Cherson, Zaporozje, Jevpatorija, 
Jejsk, Elb rus, Elista, Rjazan, Kazan, Velikije Luki, Tjernoje 
More, Ord, Coinel, Rzjev, Novgorod Severskij, Novaja 
Zemlja.1  

För namn från övriga ländor med icke-latinskt alfabet sy-
nes det vara mest praktiskt att acceptera de namnformer 
som man stannat för i de stora världsspråken och även ta 
deras stavning. Att det därvid väsentligen blir de engelska 
formerna som kommer i fråga är med hänsyn till engelska 
språkets ställning naturligt. För de engelska formerna kan 
hänvisas till The Columbia Lippincott Gazetteer of the 
World, New York 1952, och Webster's Geographical Die-
tionary, Revised Edition, 1959. 

Det leder till former som Afghanistan, Bahrain, Bhutan, 
Caicutta, Dahomey, Djakarta, Gabon, Hankow, Hwangho, 
Iran (alt. Persien), Kabul, Katmandu, Kenya, Khartoum, 
Kuwait, Malacca, Nicosia, Pnonzpenh, Qatar, Rangoon, 
Riyadh, Seoul, Thailand (alt. Siam), Tanganyika, Tchad, 

1 En något ändrad transkription, som väsentligen är gemensam för 
svenskan, danskan och norskan, har presenterats i Ryska namn. 
Samnordiska stavningsregler. Namnlista. 1970. (Skrifter utgivna av 
Nämnden för svensk språkvård 38.) 
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Tokyo, Yemen, Yokohama, Zambezi, Zanzibar. Så också i 
Danmark och Norge. Undantag utgör den norska formen 
Nikosia och vid sidan av Iran alt, formen Persia. Även här 
avviker i flera fall den finska formen: Afganistan, Kalkutta, 
Persia (alt. Iran), Kenia, Khartum, Malakka, Katar, Rijad, 
Söul (alt. Seoul), Thaimaa (alt. Siam), Tanganjika, Tsad, 
Tokio, Jemen, Jokohama, Sambesi och Sansi bar. 

Också i fråga om namn från europeiska och andra länder 
med latinskt alfabet måste man räkna med åtskilliga av- 
vikelser från regeln om den genuina skriftformen. 1 vissa fall 
är dessa avvikelser praktiskt motiverade, har t. ex. så gam-
mal hävd att de svårligen kan undvikas, i andra är de mera 
diskutabla. 

Några viktigare sådana avvikelser skall här redovisas och 
på en del punkter diskuteras. Namnen är hämtade dels från 

sammanställningen av "Navne på stater, kolonier osv, og 
deres hovedstader samt nationalitetsbetegnelser" (Nordiska 
språkfrågor 1959 och 1960, s. 43 f.), dels från listor över 
"Vissa främmande geografiska namn" (c. 900), också de 
sammanställda av de danska, finlandssvenska, finska, norska 
och svenska språknämnderna såsom underlag för överlägg- 
ningar i syfte att nå största möjliga överensstämmelse i 
skriftform de nordiska språken emellan. Den svenska och den 
finländska nämndens namnformer sammanfaller i stort sett 
med motsvarande i Nordisk skolatlas. Då danska (da.), 
finska (fi.) och norska (no.) åberopas till jämförelse avses 
därmed de former som redovisas i de nyss nämnda samman-
ställningarna. Tyska skriftformer av främmande geografiska 
namn citeras efter Duden 6, Aussprachewörterbuch (1962), 
engelska och andra efter Webster's Geographical Dictionary, 
Revised Edition (1959). 

1. En viktig grupp bland avvikelserna utgör de översatta 
namnen. Det är sådana i vilka ingår ord som också tillhör 
det allmänna appellativa och adjektiviska ordförrådet, sär-
skilt ordfogningar, men också sammansättningar. Man fin- 

155 



ner dem i synnerhet bland namn på stater och områden och 
bland naturnamnen, namn på vatten, vikar, kanaler, sund, 

öar, berg etc. 
Ex. Brittiska samväldet (The British Commonwealth of 

Nations), Dominikanska republiken (sp. Repöblica Domini-

cana), Eldslandet (sp. Tierra del Fuego jfr ty. Feuerland), 

Elfenbenskusten (fr. Cbte d'Ivoire, eng. Ivory Coast), För-

enade arabrepubliken (eng. United Arab Republic), För-

enta staterna (United States of America), Kapstaden (eng. 

Cape Town), Malajiska federationen (eng. Federation of 

Malaya), Nederländerna ( Nederiand; jfr eng. Netherlands, 

ty. Niederlande). 
Naturnamn: Indiska oceanen, Döda, Gula, Röda, Stilla, 

Svarta och Vita havet, Medelhavet, Övre sjön (men också 

oöversatt: Lake Superior), Persiska viken, Engelska kana-

len, Järnporten (ty. Eisernes Tor), Godahoppsudden, Nord-

ön och Sydön (Nya Zeeland), Sällskapsöarna, Transilvanska 
alperna, Drakbergen, Kaskad bergen, Klippiga bergen, Olje-

berget (eng. Mount of Olives). 
Ibland är bara den appellativa eller den adjektiviska de-

len av namnet översatt eller eljest anpassad. Ex. Bismarck-

arkipelagen, Atlasbergen, Anadyrb ukten, Hooverdammen, 

Clydef jorden (men också oöversatt: Firth of Clyde), Colo-

radofloden, Balkanhalvön, Suezkanalen, Coromandelkusten, 

Khyberpasset, Baichasj-sjön, Gardasjön och Huronsjön 
(men också: Lago di Garda, Lake Huron), Golfströmmen, 

Gibraltar sund, Davis sund (men också: Davis Strait), Saint 

Lawrenceviken, Gobiöknen, Ryukyuöarna. 
Ex. på översatta adjektiv: Bortre, Främre Indien, Inre 

Mongoliet, Lilla Syrten, Mellanamerika, Ivlindre Asien, 

Nord- och Syd-Dakota (men också: North och South Da-

kota), Nya Zeeland, Små Antillerna, Stora Syrten, Väst-

och Östturkistan, Västra och Östra Ghats. 
Man finner att de appellativa och adjektiviska elementen 

mindre ofta översätts när de ingår i namn på städer eller i 

allmänhet bebodda orter. Det heter New Delhi men Nya 
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Guinea, Fort Lamy, Port Louis, Porto Novo, Rio de Janeiro, 

Saint Louis, San Juan, Såo Paulo, Sierra Leone. Märk också 
hur Mont, Monte, Mount, Bay, Isle, Ile, River m. fl. ofta blir 

oöversatta. 
Även i Danmark och Norge liksom i finsktalande Finland 

förfar man på liknande sätt med denna grupp av geogra-
fiska namn. Brittiska samväldet motsvaras sålunda av Bri-

tiske Statssamf und (da.), Det britiske samveldet (no.) och 
Brittil'iinen kansainyhteisö (fi.), Indiska oceanen av In-

diske Ocean el. Hav (da.), Indiahavet (no.) och Intian 

valtameri (fi.), Atlasbergen av Atlasbjergene (da.), Atlas-

fjella (no.) och Atlas-vuoristo (fi.), Bortre Indien av Bag-

indien (da.), Bakindia (no.) och Taka-Intia (fi.). 

2. Flera naturnamn och en del territoriella namn i bestämd 
form får svensk slutartikel och plurala namn får svensk 
pluralböjning. 

Ex. Aleuterna (eng. Aleutians), Alperna (ty. Alpen, fr. 

Alpes), Anderna (sp. Los Andes, eng. Andes), Stora och 
Små Antillerna (eng. Greater och Lesser Antilles), Appa-

lacherna (eng. Appalachians), Ardennerna (fr. Ardennes, 

ty. Ardennen), Azorerna (port. Aores, eng. Azores, ty. Azo-
ren), Balearerna (sp. Islas Baleares), Cevennerna fr., eng. 

Cévennes), Dardanellerna (ty. Dardanellen, eng. Dardanel-

les), Dolomiterna (it. Dolomiti, ty. Dolomiten), Hebriderna 

(eng. Hebrides), Karpaterna (ty. Karpaten), Kykladerna 

(gr. Kyklades, eng. Cyclades), Moluckerna (eng. Moluccas 
el. Spice Islands, nederl. och ty. Molukken), Pyrenéerna (fr. 

Pyrénées, sp. Pirineos), Sporaderna (gr., eng. Sporades), Vo-

geserna (fr., eng. Vosges, ty. Vogesen). 
Best. form singular har t. ex. Atlanten (eng. Atlantic), 

Bosporen (eng. Bosporus, ty. Bosporus m.), Themsen (eng. 
Thames, ty. Themse f.) och Tibern (it. Tevere, ty. Tiher 

m.). 
Även här visar de nordiska språken och finskan en lik-

artad behandling. Sålunda motsvaras Aleuterna av Aleuterne 
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(da.), Aleutene (bokm.), Aleutane (nyn.) och Aleutit (fi.). 

Undantag utgör da. Bosporus, no. Bospo ros, fi. Bospori och 

no. Tiber el. Tevere. Finskan har Tiber och Thames. 

3. Till de traditionella svenska avvikelserna hör namn på 
stater och områden med suffixen -ien och -en. De har i fler-
talet fall övertagits från tyskan, i andra på svensk botten an-
slutit sig till denna mönstergrupp. Suffixet -(e)n samman-
faller formellt med den svenska slutartikeln och torde där-
för normalt uppfattas som sådan av svensktalande i namn 
som Bengalen, Cypern, Polen och Ungern. Suffixet -iet i 

namn som Turkiet, Mongoliet motsvarar ty. -el i Tiirkei, 

Mongolei med tillägg av svensk slutartikel. 
Ex. -ien: Asien (ty. =, eng. Asia), Albanien (ty. =, alb. 

Shqipni), Australien (ty. 	, eng. Australia), Belgien (ty. =, 

flaml. Belgi, fr. Belgique, lat. Belgica), Bulgarien (ty. =, 

buig. Bigarija, eng. Bulgaria), Italien (ty. =, it. Italia), Li-

byen (ty. =, eng. Libya), Makedonien (ty. = el. -z-, gr. 

Makedonia, eng. Macedonia), Mauretanien (ty. =, fr. 

Mauritanie, eng. Mauretania el. Mauritania, lat. Maureta-

nia), Rumänien (ty. =, rum., eng. Romania), Spanien (ty. 

=, sp. Espafia, lat. Hispania), Storbritannien (ty. Gross-
britannien, lat. Britannia, eng. Great Britain), Tasmanien 

(ty. =, eng. Tasmania), Tjeckoslovakien (ty. Tschechoslo-
wakei, eng. Czechoslovakia, tjeck. Öeskoslovensko), Transil-

vanien (rum. Transilvania, eng. Transylvania, ty. Sieben-
biirgen). 

Danmark och Sverige visar här upp en likartad behand-
ling, medan Norge och finsktalande Finland med stor kon-
sekvens genomför den genuina formen på -ia: Asia (fi. 
A asia), Albania, Australia, Bulgaria, Italia, Make do nia, 
iVlauretania, Romania, Spania (fi. Espanja), Storbritannia 

(fi. Iso-Britannia), Tasinania, Tsjekkoslovakia (fi. Tekko-

slovakia), Transilvania (fi. Transsilvania). Libyen är i no. 

och fi. Libya. Även i fallet Belgien, där formen på -ia icke är 
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historiskt motiverad, har man i no. och fi. i enhetlighetens 
intresse stannat för Belgia. 

Även Danmark och Sverige behåller den genuina -ja-for-
men i Colombia, Columbia, Gambia, Liberia, Nigeria, Rho-

desia och de nya staterna Somalia och Malaysia; så även 

Tyskland, med undantag för Rhodesien. Det synes rimligt att 
acceptera den genuina skrivningen även i en del andra fall 
där bruket är vacklande eller namnen är mindre vanliga 
och därför mindre fast rotade. 1 den svenska nämndens lista 
föreslås därför Pennsylvania, så och i no. och fi., däremot i 

da. Pennsylvanien, vilket också är den tyska formen. Ett ut-
byte av Kalifornien mot California kan också vara motiverat. 
Här har nämnden föreslagit Californien (da. =, no. Cali-
fornia, fi. Kalifornia). Nämnden har föreslagit bl. a. Cala-

bria (nr., fi. =, da. Calabrien, ty. Kalabrien), Campania 
(no., fi. =, da. Campanien, ty. Kampanien el. Kampania). 

-(e)n: Bengalen ( ty. =, eng. Bengal), Cypern (ty. = el. 
Zypern, eng. Cyprus, gr. Kypros), Flandern (ty. =, flaml. 

Vlaanderen, eng. Flanders), Polen (ty. =, eng. Poland, pol. 
Polska), Tyrolen (ty. Tirol, it. Tirolo, eng. Tirol el. Tyrol), 
Ungern (ty. Ungarn, eng. Hungary, ung. Magyarorszåg). 

Här är det bara i fallen Polen och Flandern som da., no. 
och sv. har samma form; de fi. formerna är Puoia och Flan-

den. Ben galen är också den da. formen. No. har den engelska 
formen Ben gal - samma slut som i Nepal, Senegal -, finsk 
form är Ben gali. Även i fallet Cypern går da. och sv. ihop, 
medan no. enligt sin konsekventa linje gått på den grekiska 
formen Kypros, så också fi. För Tyrolen har da. Tirol el. 
Tyrol (jfr eng.), no. Tirol (jfr ty.) och fi. Tyroli. Ungern 
är i da. och no. Ungarn (jfr ty.), fi. Unkari. 

-iet: Algeriet (fr. Algérie, eng. Algeria, ty. Algerien), Man-

churiet (ty. Mandschurei el. Mandschuria, eng. Manchuria), 
Mongoliet ( ty. Mongolei, eng. Mongolia), Turkiet (ty. Tur-
kei, eng. Turkey, turk. Tiirkije). 

1 de här nämnda fallen har da. Algeriet, Manchuriet, 
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Mongoliet och, med annan stamvokal, Tyrkiet gemensamt 

med sv. Ivlongolia är no. och fi. form, Manchuria el. Mand-

sjuria no. och Mantsuria fi., Tyrkia no. och Turkki fi. samt 

Algerie no. och Algeria fi. form. 
1 fallet Normandie har vi tagit den genuina formen, likaså 

norrmännen, da. Normandiet, fi. Norman dia. 

1 länder med mer än ett officiellt språk 	såsom Bel- 
gien, Finland och Schweiz - kan vissa orter ha två eller 
flera namn. För Belgiens del franska och flamländska. Som 
oftast har vi sedan gammalt via tyskan valt den flamländska 
formen, så t. ex. Antwerpen (flaml., ty. =, fr. Anvers), 

Bryssel (flaml. Brussel, ty. Briissel, fr. Bruxelles), Brygge 
(flaml. Brugge, ty. Briigge, fr. Bruges), Schelde (flami., ty. 

=, fr. Escaut) och landsnamnet Belgien (ses. 158). För Fin-
lands del har den svenska namnformen, där sådan finns, 

obruten hävd, t. ex. Finland, Helsingfors, Tammerfors, Åbo. 
De schweiziska namnen fördelar sig på de fyra språken en-
ligt den geografiska fördelningen, t. ex. Bern, Genve, Tici-
no, Engiadina (vanl. dock skrivet Engadin), men Schweiz, 
ej Suisse. 

Andra avvikelser gäller orter m. m. som övergått från en 
stat till en annan och därför officiellt bytt namn. Av olika 
skäl kan de gamla namnen dröja kvar. Det gäller t. ex. de 
gamla tyska Oder, Schlesien, Stettin och Weichsel som efter 

andra världskriget har avlösts av Odra, Mqsk, Szczecin och 

Wisla. Wroclaw och Gdaiisk, de officiella namnen för de 

gamla Breslau och Danzig, har redan i stor utsträckning vun-
nit insteg i pressen, om också oftast återgivna utan diakritiska 
tecken. Detsamma gäller Poznaii. De polska formerna för 

Schlesien, Stettin m. fl. har å andra sidan svårare att tränga 
igenom, då de har en stavning som ger en svensk ringa led-
ning för uttalet. Ofta blir lösningen den att man skriver f. d. 
(förutvarande, förr, det gamla, forna tyska e. d.) Schlesien, 
Stettin, Danzig; se även s. 164. 
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1 Baltikum har de gamla tyska namnen officiellt ersatts 
av nationella, Reva! av Tallinn, Vilna av Vilnius, Memel av 

Klaipeda osv. Här har den sv. och den da. nämnden rekom-
menderat Tallinn el. Reval, den no. Tallinn enbart och den 

fi. Tallinna. Alla nämnderna har enats om Vilnius el. Vilna 

(fi. Vilna enbart) och om Klaipeda. 
Den tjeckoslovakiska huvudstadens namn bibehåller allt-

jämt gärna den tyska namnformen Prag (eng., fr. Prague). 
Här kan inga uttalssvårigheter åberopas som instans mot den 
genuina formen Praha, vilken förr eller senare bör kunna 
komma till sin rätt även i svensk skrift, likaväl som det 
tyska Warschau (eng. Warsaw, fr. Varsovie) för den polska 
huvudstaden har fått vika för Warszawa. Detsamma gäller 
Brno (för ty. Brunn), Cheb (Eger), Jdchymov (Joachims-

thal) och Karlovy Vary (Karlsbad). 
För Jugoslaviens huvudstad är Belgrad (ty. =, eng. Bel-

grade) den traditionella formen. En allmännare övergång 
till den genuina stavningen Beograd, i och för sig motiverad, 
är en framtidssak. 

Det är rimligt att vi accepterar de genuina namnformerna 
Alsace och Lorraine för ty. Elsass och Lothringen, liksom 
Strasbourg för ty. Strassburg, vilket senare namn däremot 
alltjämt lär kunna behålla det specifikt svenska uttalet 
stråssburj, som kan sägas vara medeiproportionalen mellan 
de franska och tyska uttalsformerna. 

Kamerun behåller i svensk skrift den tyska formen även 
efter överlämnandet till England och Frankrike och dess 
senare öden (eng. Cameroons, fr. Cameroun). 

De danska, norska och finska nämndernas listor upptog de 
under detta moment nämnda namnen i formerna: Oder, 
Schlesien el. Slqsk (fi. Sleesia), Stettin el. Szczccin, Weichsel 

el. Wisla (fi. Weiksel), Wroclaw el. Breslau, Gdatisk, Poz-

naii, da. Praha el. Prag, no., fi. Praha, Warszawa (fi. Var-
sova), Brno, Karlovy Vary, da. Beograd el. Belgrad, no. 
Beograd (fi. Belgrad el. Beograd), Alsace el. Elsass, Lorraine 
el. Lot hringen, Strasbourg el. Strassburg, Kamerun. 
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6. Här följer ytterligare exempel på svenska avvikelser från 
de genuina namnformerna. De har det gemensamt att de 
- bortsett i vissa fall från stavningen - överensstämmer 
med tyska former. Dessa har också varit mönstren. 

F r a n s k a namn behåller i regel sin genuina form. Som 
undantag kan nämnas Corsica (fr. Corse, it., eng. Corsica, 
ty. Korsika) och Nizza, vanligt alternativ till Nice (fr., eng. 

Nice, it., ty. Nizza). 
1 de nordiska språknämndernas lista var man enig om 

Corsica (undantag fi. Korsika) och jämställning av Nice 

och Nizza. 

G r e k i s k a namn: Aten (ty. Athen, eng. Athens, fr. 
Athnes, gr. Athenai), Korfu (ty. = el. Kerkyra, it. Corfö, 

gr. Kerkyra), Kreta (ty. =, eng. Crete, gr. Krete), Patras 

(ty., eng. =, gr. Patrai), Saloniki (ty. =, eng. Salonika el. 
Saloniki, gr. Thessalonike). 

De nordiska språknämnderna skilde sig åt i fråga om 
Aten: da. Athen, no. Aten el. Atlien, fi. Ateena. Däremot 

rådde enighet om Korf u, Kreta (fi. dock Kreeta) och Pat ras. 

Sv., da. och fi. upptog som likställda formerna Saloniki och 

Thessalonike, medan no. form var enbart Tessalonike. Om 

Aten se även s. 165. 
1 r a k: Eufrat (ty. Euphrat, eng. Euphrates, turk. Frat el. 

Firat, arab. Al Furat). Även da., no. och fi. Eufrat. 

1 t a 1 i e n s k a namn behåller liksom övriga romanska i 
regel sin genuina form. Traditionella undantag är bl. a. 
Florens (ty. Florenz, eng. Florence, it. Firenze, lat. Floren-
tia), Genua (ty., lat. =, eng. Genoa, it. Genova), Neapel (ty. 

=, lat. Neapolis, it. Napoli, eng. Naples), Padua (ty., eng. =, 

it. Padova, lat. Patavium), Rom (ty. =, it., lat. Roma, eng. 

Rome), Tunn (ty., eng. =, it. Torino, lat. Augusta Tauri-
norum), Venedig (ty. =, it. Venezia, lat. Venetia, eng. 

Venice). 
No. och fi. går som vanligt på de genuina formerna: Fi-

renze, Genova, Napoli, Roma (fi. Rooma), Torino och Ve-

nezia (fi. Venetsia), medan da. tar upp både de genuina 
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och de tyskförmedlade formerna, vilka senare nämns i andra 

hand; Rom ställs dock i da. i första rummet, Roma i andra. 

De svenska formerna har gammal hävd och en allmännare 
övergång till genuin form blir en framtidssak. 

Det samma torde gälla p o r t u g i s i s k a huvudstadens 
namn Lissabon (ty. =, eng. Lisbon, port. Lisboa) och r u-
män s k a Bukarest (ty. =, eng. Bucharest, rum. Bucu-
reti). Däremot torde den genuina s p a n s k a formen Tc-

nerife (ty. Teneriffa, sp., eng. Tenerife, äldre sp. Tcneriffe) 
väl kunna hävda sig gentemot Teneriffa. De nordiska nämn-
derna var också eniga om att ställa den genuina formen i 
första rummet; den no. nämnden har tagit den som enda 
form. Från s o v j e t i s k t område kan nämnas Tu lis (ty., 

eng. =, georg. Tbilisi). 

7. Ortografiska avvikelser. 
Vad de diakritiska tecknen beträffar görs, som rimligt är, en 
skillnad mellan sådana som är oss bekanta från de stora kul-
turspråk som ingår i skolundervisningen och för oss mindre 
vanliga. Också tecknens informationsvärde spelar en roll. 
Det är sålunda motiverat att behålla de romanska språkens 
aksenttecken, muljerings- och nasaleringstecken: Lige, M1-
laga, Gala'pagosöarna, Belém, Gencve, Sao'ne, Agaiia, Säo 

Torne', likaså cedilj på c: Curaao, Loureno Marques, Mo-

ambique (om ej försvenskat till Mosambik). 1 Azorerna, 
som också i övrigt visar en starkare anpassning (se s. 157), 
har c med cedilj däremot ersatts av z. Det förefaller onödigt 
att vid transhtterering av grekiska namn iaktta aksenter som 
inte ger ledning för uttalet, t. ex. Paros och Rhodos; här har 

dock da. aksenten utsatt (Péros, Rho'dos). 1 fallet Olympos, 

som i grekisk skrift har aksenten på den första vokalen, bör 
tecknet kunna undvaras, så mycket mer som det genuina 
uttalet i detta fall, liksom i fallet Peloponnesos (gr. uttal 
med huvudtrycket på tredje stavelsen), är obekvämt från 
svensk synpunkt. 
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Det är i synnerhet en del östeuropeiska namn som för oss 
har de mest främmande diakritiska tecknen, sådana som 
Bucure.yti, Plocti, Slqsk, Constanta, L6d, Gdai'zsk, Plzei (ty. 

Pilsen), Wroclaw, Shkodir (ty. Skutari). 1 vissa av dessa fall 
används en hävdvunnen svensk form utan diakritiska tecken 
(se s. 160). Då så inte är fallet måste man räkna med för-
enklingar i pressen, t. ex. Ploesti, Lodz, Gdansk, Wisla, 

II7roclaw. För skolböcker, kartor inbegripna, torde det där-
emot vara riktigast att vid sidan av traditionell svensk form 
korrekt återge den genuina. 

Några andra viktigare ortografiska avvikelser från den 
genuina formen (eller i fråga om språk med icke-latinskt 
alfabet från den engelska; för ryska se inledningen) är: 

1. eng. oe i Eubea (eng. Euboea, ty. Euböa el. Euboia). 

- 2. eng. ac i Pireus (eng. Piraeus, ty. Piräus, gr. Peiraievs). 

Här går da. på Eubea, no. och fi. Euboia, da. på Pira3us, 

medan no. och fi. överensstämmer med sv. 
eji: it. ci i Pompeji (it. Pompei, lat., eng. Pompeii, ty. 

Pompeji). Här avviker från den svenska formen endast no. 
med Pompeii. 

eng. ph  i Filippinerna (eng. Philippines, ty. Philippinen) 

m. fl. Även i da., no. och fi. f, ej pli. 

1. eng. ii Cambodja (eng. Cambodia). Så också i da., 

men no. Cambodja, fi. Kambodza. - 2. eng. y i Surabaja 

(eng. Soerabaja el. Surabaya). Så även da., no. och fi. 
1. eng. c i Kap (eng. Cape, ty. Kap) i namn som Kap 

Horn, Karibiska havet (eng. Caribbean Sea, ty. das Kan-

bische Meer), Madagaskar (eng. Madagascar, ty. Mada-

gaskar); i gr. namn, motsvarande gr. k: Korfu, Kreta, Kyk-

laderna, Makedonien; i arab. namn, motsvarande k i trans-

litterering av arabiska: Kairo (eng. Cairo, fr. Caire, ty. 

Kairo, arab. El-Kahira), Kufra (eng. Cufra, arab. Kufara). 

Da., no. och fi. har också k i dessa fall, bortsett från da. 

Caribiske Hav. Den svenska stavningen Nicosia är inkonse-

kvent, borde ändras till Nikosia. 1 fallet Cypern (se s. 159), 

som inte är translittererat, kan c lättare motiveras; jfr där- 
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emot no. Kypros, där ett c är otänkbart. 	2. eng. ch  i 

Kina; så också i da. och no., i fi. Kiina. 

ck: eng. cc  i Marocko (eng. Morocco, fr. Maroc, ty. Ma-

rokko), Moluckerna (se s. 157). Här har de andra nordiska 

språken kk. 
sj: ty. sch, motsvarande rum. sj-ljud i Dobrudsja el. Do-

brogea (ty. Dobrudscha, rum. Dobrogea, eng. Dobruja el. 
Dobrudja). De två alternativformerna också i da. och no. 
Strängt taget vore en svensk skrivform Dobrodja mera till-

fredsställande, då den närmare ansluter sig till det rumänska 

uttalet. 
t: eng. th  i Aten (se s. 162), Tebe (eng. Thebes, fr. Thbbes, 

ty. Theben). 1 Aten är enligt min mening en stavning med 

th väl motiverad. Den motsvarar det frikativa uttalet i gre-
kiskan som i eng. thing, och är stavningen i eng., fr., ty., da. 

och no. (i no. jämte Aten). Detsamma gäller Tebe, där 

t: eng. th  i Aten (se s. 162), Tebe (eng. Thebes, fr. Thbes, 

fi. Teeba. 
y: flaml. u (som uttalas y) iBrygge och Bryssel (se s. 160). 

Här har da. och fi. också y i Brygge, no. däremot den flaml. 

stavningen Brugge vid sidan av den franska Bru ges, sv. har 

Bryssel som första form, fi. som enda form, da. och no. 

Bruxelles som första form, da. Brussel och Bryssel som alter-

nativa former, no. endast Brussel som alternativ. Om en 
ändring av de traditionella svenska formerna här över huvud 
skulle komma i fråga borde den enligt min mening innebära 
en bokstavstrogen återgivning av de flamländska formerna: 

Brugge och Brussel; man kan jämföra med Utrecht, också 

det med y-uttal, där vi iakttar den genuina skrivningen. 
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Svenskan och det första främmande 
språket 
Av Kari-Hampus Dahlstedt 

1 

En språkvård som vill vara framgångsrik måste arbeta i två 
riktningar, inåt och utåt. Den måste dels ständigt överväga, 
fatta beslut och välja mellan olika konkurrerande språkliga 
alternativ - ifråga om uttal, stavningar, ordböjuingar, syn-
taktiska konstruktioner, ord och betydelser - med hänsyn 
till sådana värderingar som tydlighet, enkelhet, skönhet, ut-
trycksfullhet, allmängiltighet osv. Men den måste dels också 
sträva efter att föra ut sina val och beslut i det allmänna 
språklivet. 1 annat fall riskerar den att torka bort i grå "aka-
demisk" teori i stiillet för att växa som en frisk gren på 
den tillämpade språkvetenskapen. 1 blickpunkten för den 
marknadsföringen står först och främst skolorna och mass-
medierna. 

Språkvården i Sverige är patriotisk så till vida att den 
trots ett numera påtagligt intresse för allmän språkvårds-
teori - i praktiken enbart inriktar sig på det svenska språket. 
Den ståndpunkten har länge känts så given att den inte har 
nämnts - eller ens tänkts. Men i den framväxande inter-
nationalismens halvsekel är den inte längre självklar. Plane-
ring och vård av nationalspråk borde till exempel vid när-
mare eftertanke ingå som ett väsentligt led i hjälparbetet för 
u-länderna. 1 den här artikeln vill jag emellertid främst in-
rikta mig på vården av svenskan, vårt lands nationalspråk 
och modersmål för en överväldigande del av dess infödda 
befolkning, med särskild hänsyn till konkurrensen mellan 
svenskan och det första främmande språket i skolundervis-

ningen. 
1 det Förslag till Kungl. Maj:t angående översyn av läro- 
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plan för grundskolan som Skolöverstyrelsen lade fram i no-
vember 1967 hade undervisningen i svenska minskats med 
sammanlagt 4 veckotimmar (lågstadiet —2 vtr, mellansta-
diet —1 vt och för ca 80 procent av eleverna på högstadiet 
—1 vt). Samtidigt föreslogs att undervisningen i engelska 
skulle börja redan på lågstadiet i tredje årskursen. Det är na-
turligt att den svenska språkvårdens representanter känner 
en allvarlig oro inför den utvecklingen och efterlyser en de-
hatt om en rimlig avvägning ifråga om tidpunkt och schema-
utrymme mellan skolans första och andra språk. På lång sikt 
kan den påbörjade utvecklingen till och med uppfattas som 
ett hot mot vårt nationalspråk. 

Tendensen till att mer eller mindre likställa skolans första 
och andra språk ligger emellertid i tiden, dels av språk-
pedagogiska skäl, varom nedan, och dels av ideologiska or-
saker. Internationalismen har flyttat uppåt på det väster-
ländska samhällets värdeskala. LO yrkade i sitt remissyttran-
de över SÖs förslag att engelska borde läsas redan i grund-
skolans första eller andra årskurs. Och från Frankrike mottog 
jag nyligen en inbjudan till en konferens i Royan om inter-
kommunalt internationellt samarbete med temat "Les mé-
thodes audi-visuelles au service de l'acquisition des langues 
vivantes pour une meilleure compréhension internationale". 
Syftet med konferensen var att planera en tvåspråkig värld, 
i vilken andraspråket inlärs i förskoleåldern utan någon prin-
cipiellt fastställd lägre åldersgräns och där två språk an-
vänds parallellt som undervisningsspråk i skolorna. Ett lika-
dant mål uppställs av Ecole Active Bilingue i Paris. 

Situationen i Sverige i dag är inte alldeles ny. 1 den gamla 
läroverksordning som avskaffades 1928 lästes tyska redan 
från och med fjärde skolåret och i den ännu äldre latin-
skolan hade latinet en motsvarande gynnad ställning. Det är 
välkänt att det svenska språket på den tiden åtminstone i 
vissa stilarter trälade under latinoket och tyskoket, i synner-
het med avseende på meningsbyggnaden. 1 vilken mån detta 
berodde på just den relativt tidiga inlärningsåldern och det 
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stora timantalet i förhållande till svenskan eller på en all-
män svaghet för och färdighet i de främmande mönster-
språken är likväl svårt att avgöra. 

Franskans roll som de högre samhälisskiktens andra språk 
i östra och norra Europa under 1700- och 1800-talen är 
också värd att lägga märke till. På många håll blev franskan 
huvud- och kulturspråk, medan modersmålet (ryska, polska 
etc.) förvisades till en lägre rang som sido- och tjiinarspråk. 
Språkinlärningen inleddes ofta redan i förskoleåldern enligt 
en direktmetod som tack vare fransktalande guvernanter 
med ytterst få elever troligen var effektivare än våra dagars 
övningar i språklaboratorier. 

Min mor Eva Dahlstedt, som var enda barnet på en 
bruksherrgård i Värmland, lämnades en dag år 1890 vid sju 
års ålder ensam med en nyanländ guvernant som inte kunde 
ett ord svenska. Det hör till mina hemskaste barndomsmin-
nen, brukar hon berätta. 

- Miss Headly hade varit några år i Frankrike, hon kom 
nästan direkt därifrån. Därför beslöts det att man skulle 
börja med att lära mig franska medan hon hade detta språk 
i färskt minne och man lämnade oss så mycket som möjligt 
på tu man hand för att nå detta mål. Mina föräldrar reste 
bort, jag och guvernanten inkvarterades hos mormor på 
Ekenäs. Det var säkerligen en nödvändig åtgärd. Miss Head-
ly måste ju ha någon att meddela sig med när mamma reste 
bort. Mormor var också fransktalande. Under gråt lärde jag 
mig att "plocka myrtils", 	men sedan kom alla de sköna 
franska orden slag i slag och blev mina: pelouse, grenouille, 
hirondelle, araignée, framboise (et il y en avait de blanches 
et bien douces dans le jardin de ma grand'mre), ardoise 
se där, jag använde griffeltavla, det hade jag inte kommit 
ihågfraise de montagne etc. Allt ord som jag ännu i 
dagligt tal översätter till svenska. 

Efter något år gick guvernanten över till engelska, som 
var hennes modersmål. Det ingick i herrgårdens läroplan. 

Sabina Shikorra, en engelsk studerande av georgisk familj 
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som studerat svenska i Hull och Uppsala, berättade vid ett 
besök i mitt hem om sin ätt och 1800-talets politiska fejder i 
Kaukasus. En dag när alla män var långt borta på fälten kom 
en ryttarskara plötsligt ned från fjällen och rövade med sig 
gårdens kvinnor och barn som satt samlade i trädgården. 
Och de var borta i sex månader 	också den franska guver- 
nanten, tillade Sabina Shikorra. 

Det finns visserligen skillnader mellan då och nu. Engels-
kan dominerar numera på franskans bekostnad, i vår ända 
av världen. Den tidiga undervisningen i ett främmande språk 
är inte längre förbehållen ett privilegierat fåtal utan når i 
många länder ut till hela folket. Problemet om avvägningen 
mellan barnens modersmål och deras första främmande 
språk får da••rigenom större räckvidd och borde tränga sig 
fram i den språkpedagogiska debatten. Men i Skolöversty-
relsens ovannämnda förslag till en översyn av grundskolans 
läroplan letar man förgäves efter synpunkter på denna av-
vägningsfråga. Och i programskriften "Modern Languages 
and the World of To-Day", vilken bl, a. vill tjäna som led-
ning och hjälpreda för undervisningsministrar och andra 
centrala eller lokala tjänstemän som planerar språkunder-
visning, tangeras den bara lätt. 

1 själva verket är problemet om avvägningen mellan de 
två första skolspråken dels komplicerat och dels starkt emo-
tionellt belastat av värderingar. Det gäller inte, såsom en del 
representanter för en avintellektualiserad språkundervisning 
tycks mena, enbart automatiserade färdigheter i stil med 
konsten att åka cykel eller spela bordtennis, utan det drar 
dessutom med sig problemen om tankeliv, personlighetsut-
veckling och kulturrnönster. Det innebär vidare inte bara en 
konkurrens mellan två ämnen i skolornas timplaner utan 
innehåller också den besvärliga frågan om hur samtidiga un-
dervisningar i två språk skall bedrivas för att störa varandra 
så litet som möjligt och i stället stödja varandra så mycket 
som möjligt. 

Den emotionella innebörden hos det ämne som behand- 
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las i denna artikel blev först fullt klar för mig när jag skulle 
välja rubrik. "Modersmålet och det första främmande språ-
ket" eller "Svenskan och skolans andra språk" eller "För-
hållandet mellan det första och det andra språket i skol-
undervisningen"? Jag valde med avsikt en värderande for-
mulering. 

2 

Det kan vara praktiskt att först behandla de allmänna värde-
frågorna. Internationalismen står för närvarande högt i 
kurs i vårt land. Fastän det aldrig uttalas öppet från an-
svarigt håll kan man rätt ofta höra enskilda svenskar säga 
att vi på litet längre sikt bör räkna med att byta språk och 
gå över till engelska. Jag brukar svara: Varför inte till ryska 
eller kinesiska? Från global synpunkt är internationalismen 
inte entydig i vår tid, utan den inrymmer alltjämt stora 
ideologiska och nationella klyftor. Detta har på den sista 
tiden blivit synligt också inom svensk opinionsbildning. USA 
och den engelskspråkiga världen har hos många yngre intel-
lektuella förlorat en stor del av sin dragningskraft, även om 
de alltjämt använder engelska som internationellt hjälp-
språk. 

Den svenska internationalismen utgår vidare omedvetet 
från det självklara förhållandet att Sverige såsom en av värl-
dens rikaste nationer intar ett tryggt överläge i det mellan-
folkliga samarbetet. Vi flyter ovanpå. För utvecklingsländer 
och nyfria nationer ter sig förhållandena i ett annat per-
spektiv. De vill inte bara höja sin standard utan också moti-
vera sin existens, försvara sin identitet och utveckla sin egen-
art. Det sker ofta lättast genom språket, som ju i alla sam-
fund har en utpräglat social funktion. Eire och Israel är 
två exempel på nationer där denna strävan har varit verk-
sam, fastän med skilda resultat. "The time has not yet come 
when prophecy may be safely made as to which tendency - 
centrifugal, linguistic independence, or centripetal, linguistic 
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comnmnity among peoples, will carry the day", skriver den 
australiske språksociologen A. Capell (1966 s. 161). 

Därtill kommer språkömsningens ytterst känsliga process, 
individuellt och socialt. De tidiga barnaårens språk präglar 
personligheten. Det intima ordförrådet, de livgivande kon-
notationerna och de emotionella uttrycksmöjligheterna går 
förlorade i ett senare förvärvat språk. "Auch im späteren 
Leben gewinnt man auf diesem speziellen Gebiet nie die-
selbe Reichhaltigkeit und emotionelle Schattierungsfähigkeit 
wie in der Erstsprache", skriver den lettisk-svenska språk-
forskaren Velta Rö1e-Dravitia (s. 34). Centralpedagoger 
har ofta föreställt sig att språkbytet kan ske snabbt och 
effektivt genom skolans och administrationens försorg, t. ex. 
i svenska Tornedalen, och att dess eventuella avigsidor så-
lunda bara behöver drabba en generation. Verkligheten ser 
annorlunda ut. 1 skolan lärde vi oss att Mellan- och Syd-
Amerika är spansk- eller portugisisktalande, med några 
mindre undantag för andra västeuropeiska språk. Att för-
columbianska indianspråk ännu talas av miljontals män-
niskor, av vilka en stor del inte kan något europeiskt tungo-
mål, är okänt för de flesta bildade svenskar. Sådana språk 
är t. ex. otomi, maya och aztekspråket nahua i Mexico, 
quiche i Guatemala, inkaspråket quechua i Ecuador och 
Bolivia m. fl. stater, guarani i Paraguay och tupi i Brasilien. 
På närmare håll i ett högt utvecklat rike lever i det sedan 
revolutionen 1789 starkt centralistiska Frankrike också ned-
klassade folkspråk kvar ute i provinserna, t. ex. den tyska 
alernanniskan i nordöst, bretonskan i väster och baskiskan i 

sydväst. 
För att rätt fo•rstå de internationella språkproblemen är 

det klokt att skilja mellan modersmål, nationalspråk och 
världsspråk. Modersmålet lär sig barnet i hemmet i för-
skoleåldern. Nationalspråket är det officiella skol- och ad-
ministrationsspråket i en nationalstat eller autonom region. 
Det bär upp och symboliserar nationens självständighet och 
kulturella strävanden. För de flesta svenskar, men inte för 
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alla, sammanfaller modersmål och nationalspråk. 1 somliga 

länder, såsom Schweiz, finns det flera nationalspråk. Värids-

språken (languages of wider communication) kan också 

vara flera, tyvärr. De gör tjänst som internationella över-
språk och mellanfolkliga kommunikationsmedel. 1 många 

fall är de samtidigt nationalspråk för stora nationer. 

Målet att styra mot för en realistisk språkpolitik i inter-

nationalisrnens tidsålder måste vara en allmän tvåspråkighet 

som innefattar ett nationalspråk och ett världsspråk. Dartill 

kommer i många fall också det särskilda modersmålet. Två-

språkighet eller bilingvism ges då den vida innebörd, som är 
vanlig i nyare lingvistisk litteratur, dvs, den behöver inte 

innebära fullständig behärskning av de båda språken. 

Att välja världsspråk ingår inte i ämnet för denna artikel. 

Här vill jag bara i anslutning till den danske anglisten och 

språkpedagogen Paul Christophersen framhålla att det bör 

ställas särskilda krav på ett internationellt överspråk. Man 

måste kunna frigöra det "in some sort of way from its 

'native' backgrounds and turn it into a vehicie for other 

forms of civilization" (1959 s. 133 f.). Övertydlighet (redun-

dans), entydighet, enkelhet och fasthet i bruket är egenska- 

per som 	ofta på bekostnad av stilistisk och regional varia- 

tion - bör eftersträvas särskilt starkt i ett världsspråk om 

det ska fungera väl i tekniska medier och i vitt skilda miljöer. 

3 

När vi styr in i en tid av allmänt utbredd tvåspråkighet 

måste vi vara medvetna om dess problem. Från social och 

politisk synpunkt kan bilingvism vara av vitt skilda slag. 1 

de fall som intresserar oss här innebär den ett samspel eller 

en tävling mellan ett överspråk med högre kulturellt värde 

och större kommunikativ räckvidd samt ett underspråk. 1 

fri anslutning till den amerikanske språkforskaren Charles A. 

Ferguson (1962) kan vi här urskilja fyra olika nivåer för 
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underspråket: 1) används inte i skrift, 2) det förekommer i 

skrift, t. ex. i Bibeln och i brev, men används inte allmänt 

i tidningar och böcker, 3) det används regelbundet i tid-

ningar och böcker, t. ex. i skönlitteratur, men inte i högre 

undervisning (ovanför grundskolan el. rnotsv.) och inte i 

vetenskapliga framställningar, 4) det används också - åt-

minstone i viss utsträckning - i högre undervisning och ve-

tenskaplig litteratur. 

De ovan nämnda sydamerikanska språken befinner sig till 

stor del på den lägsta nivån. Katalanskan, walesiskan och 

finskan i svenska Tornedalen står på nivå 2. För att fylla sin 

uppgift som nationalspråk måste ett tungomål minst uppnå 

nivå 3. På lägre nivåer uppstår osäkerhets- och underlägsen-

hetskänslor och främlingskap inför samhället hos de stora 

grupper som talar folkspråk. Den demokratiska integreringen 

omintetgörs av kommunikationssvårigheterna mellan de sty-

rande och folket. Detta är ett typiskt samhällsproblem, som 

nu hemsöker många av utvecklingsländerna och som Fin-

land och Norge har löst genom att politisera språkutveck-

lingen. Men det kan dyka upp igen, också i Sverige, om 

planeringen av språkundervisningen i skolorna helt läggs i 

händerna på pedagogiska experter utan rättledning av en 

långsiktig samhällsvärdering. Fastän engelska är obligatorisk 

i grundskolan kommer den nämligen med säkerhet för ett 

stort antal svenskar att 	frånsett enklare talspråksfraser 

och schlagertexter - förbli ett främmande språk. 

På den högsta nivån, dvs. i vetenskaplig framställning, är 

konkurrensen från de stora världsspråken gentemot de mind-

re nationalspråken ofta övermäktig. Särskilt gäller det om 

de naturvetenskapliga facken. Mellan vetenskaperna på den 

ena sidan och den allmänna bildningen och det praktiska 

samhällslivet på den andra går emellertid i ett högt utvecklat 

samhälle täta förbindelsetrådar. Samhällets demokratiska 

samordning kräver oupphörligt att frukterna av den interna-

tionella vetenskapens samlade ansträngningar så att säga na-

tionaliseras. 1 den urvals- och anpassningsprocessen, som 
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naturligtvis inte bara är språklig, har den aktiva språkvår-
den ett av sina viktigaste arbetsfält. 1 utvecklingsländer med 
egna nationalspråk är det vanligt att engelska eller franska 
används som undervisningsspråk, i varje fall på skolornas 
högstadier. Också i svensk pedagogisk debatt framkastas nu-
mera emellanåt den tanken att undervisningen i naturveten-
skapliga ämnen i gymnasiet bör ske på engelska. En sådan 
utveckling bleve i längden ödesdiger för vårt folks kulturella 
och ekonomiska oberoende. 

4 

Från rent lingvistisk synpunkt innebär den allmänna två-
språkighet som nu ligger inom räckhåll främst problem för 
språkinlärningen och språkfärdigheten samt för språkutveck-
lingen, dvs. i vårt fall svenskans utveckling. Från de språk-
pedagogiska frågorna kan man vidare inte helt avskilja 
deras implikationer på individernas allmänna personlighets-
utveckling. 

Om vi alltså kan enas om tvåspråkighetens allmänna av-
vägning i samhället kvarstår det rent pedagogiska problemet 
att väga undervisningarna i det första och det andra språket 
sinsemellan, så att de ger största möjliga utbyte. På den 
punkten syns forskningen ännu inte ha nått fram till ett 
slutligt avgörande. "An educational experiment, with the 
cooperation of qualified linguists, on the performance effects 
of earlier and later exposure to a second language would 
doubtless be a worthwhile undertaking," skriver t. ex. Uriel 
Weinreich i det grundläggande arbetet "Languages in Con-
tact" (s. 76). 

Språk lärs lättast i barndomen. Det är en gammal välkänd 
iakttagelse, som förvånansvärt nog förnekades ännu 1959 av 
Michael West, medlem av redaktionen för tidskriften "Eng-
lish Language Teaching". Enligt hans åsikt har vuxna på 
grund av sin allmänna högre intelligensnivå lättare än barn 
att lära sig språk. När lekmän ofta iakttar motsatsen, t. ex. 
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bland immigranter, beror det enligt West enbart på att de 
vuxna har sämre motivation och inlärningsomständigheter. 
Den motsatta åsikten förhärskar likväl bland språkpedagoger 
och forskare. Den stöds av psykologiska och neurofysiologiska 
undersökningar och bör anses som vetenskapligt fastslagen. 
Men den kräver ett förtydligande. Man kan med språkfär-
dighet avse åtminstone två olika stadier, nämligen dels a) ett 
gott, helst idiomatiskt uttal samt behärskningen i tal av 
språkets allmänna formsystem, enklare satsbyggnad och cen-
trala förråd av ord och uttryck, dels b) därutöver en full-
ständig behärskning i tal och skrift av språkets hela morfo-
logiska och syntaktiska struktur och av praktiskt taget hela 
dess allmänna (icke fackspråkliga) ordförråd samt en god 
färdighet i att utnyttja dess stilistiska uttrycksmöjligheter. 
Det är det första stadiet som barn tillägnar sig lättare än 
vuxna, i synnerhet vid en spontan språkinlärning i en le-
vande miljö. Detta stadium innefattar bl. a. den del av språk-
läran som den generativa grammatiken kallar djupstruktur. 

Det är rimligt att vissa grundläggande förutsättningar från 
språkinlärningen är biologiskt ärvda hos arten Homo sapiens, 
men det är ännu obevisat att såsom Eric Lenneberg (s. 140) 
och Alvar Ellegård påstår "barn lär sig ett språk, kanske 
flera, från sin omgivning utan att egentligen anstränga sig" 
(s. 16). Tvärtom kräver redan inlärningen av modersmålet 
stor ansträngning och lång tid, såsom Velta Riil5e-Dravil)a 
och Bertil Malmberg framhåller. Den grundfond som är 
genetiskt gemensam för alla mänskliga språk är ännu inte 
tillräckligt utforskad. Den omfattar på sin höjd förmågan 
att lära sig a) att framsäga och urskilja ett begränsat antal 
språkljud, utvalda inom ramen för en universell uppsättning 
av språkljudsmöjligheter, b) att associera språkljud med 
icke-språkliga sinnesförnimmelser och på så vis utnyttja dessa 
med ljudhärmande eller ljudsymbolisk innebörd, c) att upp-
fatta och indela verkligheten enligt människans biologiska 
förutsättningar, d) att lära och minnas omotiverade (god-
tyckliga) men konventionellt godtagna förbindelser mellan 
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en ljudföljd och en föreställning, och e) att analysera en 

syntaktisk struktur. När denna grundfond har tagits i bruk 

för modersmålet så står den också till förfogande vid in-

lärningen av andra språk. Men den räcker inte långt. Redan 

en så grundläggande grammatisk betydelse som '?' uttrycks 

ju i det färdiga språket på vitt skilda sätt i skilda tungomål: 

omvänd ordföljd, stigande intonation, särskilt frågemorfem 

eller kombinationer av dessa företeelser. Den för oss naturliga 

uppdelningen av ordförrådet i substantiv, verb osv, är inte 

självklar vare sig för den isolerande kinesiskan eller för den 

polysyntetiska grönländskan. Och bland de möjligheter som 

den mänskliga talapparaten, örat och hjärnan erbjuder fixe-

ras snart nog ett särskilt begränsat fonemsystern för varje 

språk. 

Orsakerna till att människans förmåga att lära sig ett 

språk idiomatiskt avtar starkt under åren närmast efter pu-

berteten är säkerligen flera: 1) De biologiskt ärvda neuro-

fysiologiska språkinlärningsanlagen förloras. 2) Tidigare in-

lärda språkvanor står i vägen för det nya språket i den mån 

de inte är gemensamma för detta och modersmålet. 3) Den 

vuxnes personlighet fixeras socialt och emotionellt. 4) Den 

vuxne saknar både tid och en helgjuten motivation för den 

anpassning till en ny miljö som en lyckad språkinlärning 

innebär. Han har annat att göra. 

Många goda skäl talar sålunda för att en väsentlig del av 

inlärningen av ett andra språk bör förläggas till barndoms-

åren. Däremot är det bara orsak 2 ovan som pockar på att 

den sker mycket tidigt, innan modersmålets språkvanor har 

hunnit fixeras, dvs. i konkurrens med modersmålet. Och det 

är naturligtvis därför som den första undervisningen i främ-

mande språk enligt den förhärskande direkt- eller natur-

metoden i våra dagar successivt flyttas nedåt i skolklasserna. 

Den trenden uppfattas bland yrkespedagoger som progressiv 

eller framstegsvänlig. Helt följdriktigt har man redan börjat 

diskutera och praktisera en organiserad undervisning i ett 

andra språk i förskoleåldern, både ifråga om engelska och 
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franska bland barn med svenska som modersmål och ifråga 
om svenska bland barn med finskt modersmål i Norrbotten. 

5 

Från det slags bilingvisni som uppstår när barn i grundsko-
lan lär sig ett andra språk vid sidan av modersmålet eller 
nationalspråket bör man skilja den naturliga tvåspråkigheten, 
som innebär att barn mycket tidigt, före 4 år, börjar lära 
sig två språk samtidigt. Detta inträffar framför allt i två-
eller flerspråkiga miljöer när barnets föräldrar tillhör olika 

språkgrupper. 
Professor Alf Lombard, född i Paris av fransk far och 

svensk mor, har berättat för mig att han har talat franska 
och svenska så länge han kan minnas. Redan innan han 
visste att det finns olika språk använde han två uttrycks-
möjligheter men upptäckte så småningom att det gick att 
översätta från den ena till den andra. Under skoltiden (i 
Sverige) bytte han varje dag vid /2 4-tiden, när han kom 
hem, från svenska till franska. 

Det anses inte föreligga övertygande bevis för att en sådan 
tidig tvåspråkighet allvarligt skadar eller försenar barns 
språkliga utveckling. De slitningar som valet mellan två 
språk i tidig ålder kan vålla hos somliga barn kan förklaras 
som rent sociala konflikter. Och en viss osäkerhet eller efter-
släpning i skolans första språk inhämtas snabbt, om barnet 
är begåvat. Lombard minns att han ibland gjorde sig skyldig 
till svecismer i franskan eller gallicismer i svenskan, såsom 
repliken: Jag var inte där i går, när han avsåg att till en 
lärare säga: Jag var inte här i går (i skolan); jfr fr. Je 

n'étais pas la hier i samma situation. Några nackdelar senare 
i livet har Lombard inte haft av sin tidiga tvåspråkighet. 

Förhållandena kan emellertid vara helt andra för det 
barn som växer upp i en socialt splittrad och utsatt miljö. 
Bertil Malmberg berättar om hur en flerspråkig uppväxt-
miljö leder till att barn svarar med fullständig stumhet (1967 

178 



s. 198). Schizoglossi, personlighetsklyvning på språklig grund, 

innebär en allvarlig belastning även om den främst inte är 

lingvistiskt utan socialpsykologiskt betingad. En harmonisk 

tvåspråkighet måste ha en positiv social funktion. 

När det gäller att bedöma ett skolspråks inflytande på 

barnens modersmål och allmänna utveckling går uppfatt-

ningarna vitt isär, beroende på de härskande värderingarna 

av respektive språk. Finskan, som är modersmål för många 
barn i Tornedalen, har länge helt nonchalerats till förmån 

för skolspråket svenska, men nir engelska kommer in i kon-

kurrensen får också svenskan - vare sig den är modersmål 

eller inte - maka åt sig. 
1 debatten om språkundervisningen i Tornedalen hör man 

vidare ofta repliken: "Finska behöver barnen inte lära sig i 

skolan. Det lär de ändå." En lika kortsynt argumentering om 

svcnskans ställning som skolspråk i svenskspråkiga bygder 

har jag aldrig hört föras till torgs. Men den kanske dyker 

upp så småningom. 
- Obligatoire ou facultatif, nous allons voir que cet en-

seignensent d'une seconde langue å I'école primaire est un 
mal, un danger grave pour l'enfant. Il est condamné dans 

presque tous les pays, et particuliörement dans les pays bi-

lingues, par l'immense majorité des psychologues, des lm-
guistes et des pédagogues. 

Detta citat efter vallonen professor Joseph Hanse (s. 4) 

vittnar mer om den emotionella laddningen i språkkonflik-

ten i Belgien än om vetenskapens nuvarande ståndpunkt. 
Att det måste uppstå ett konkurrensförhållande mellan sko-

lans första och andra språk - ifråga om schematimmar och 

barnens inlärnings- och minneskapacitet - är uppenbart, 

men frågan gäller hur pass allvarligt detta är med hänsyn 

till barnets vidareinlärning av modersmålet och till dess all-

männa intellektuella och emotionella utveckling. 

Inlärningen av modersmålet är inte avslutad i 7.-årsåldern 

eller ens i lO-årsåldern. 
- Prolonged training is necessary before a child masters 
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his mother tonguc. Incrcases in skill are evident over a period 
of at least 15 years. The continued growth of verbal skill is 
shown by the growth of vocabulary and by the increasing 
complexity of sentence structure; neither of these achieve-
ments is finished before high school. A similar statement can 
be made about reading skill. (Miller s. 153 f.) 

Detsamma gäller förstås också om den stilistiska uttrycks-
förmågan. Den väsentliga och till synes självklara synpunk-
ten att barnen ännu inte behärskar sitt modersmål till fullo 
när de börjar skolan utelämnas emellertid ofta i den språk-
pedagogiska debatten. 

Man glömmer vidare gärna problemet med de i språkligt 
avseende retarderade skolbarnen. Uttalssvårigheter i moders-
målet, som inte är patologiskt betingade, förekommer ofta i 
skolans lågstadium, och stavningssvårigheter dröjer som be-
kant många gånger kvar på höga stadier. Språklig (s. k, ver-
bal) efterblivenhet är inte alltid kopplad med allmän efter-
blivenhet. Språkinlärningsförmågan är intill vissa gränser en 
fristående egenskap i människans utveckling (Lenneberg s. 
132 ff. och 280). Men också barn med allmänt låg intelli-
genskvot har i vår nutida allmänskola rätt att kräva en så 
adekvat undervisning som möjligt. Förhållandet var ett annat 
i den gamla tidens lärdomsskola eller hemundervisning. 

Vid sidan av de språkligt retarderade måste skolundervis-
ningen också ta hänsyn till den stora grupp av elever som - 
trots den nuvarande utbildningsexplosionen 	kommer att 
nöja sig med grundskolan och ägna sig åt yrken som inte 
kräver språklig färdighet. Det finns mängder av svenskar i 
dag som med goda skäl gruvar sig för att skriva en text och 
som har mycket svårt för att uttrycka sig redigt och samman-
hängande i en lite längre muntlig framställning. Folkskolan 
gav dem inte så goda kunskaper i svenska att de vid sidan av 
sin dagliga sysselsättning förmådde eller kände motivation 
att vidmakthålla eller vidareutveckla dem. 

En särskilt utsatt grupp i skolornas språkundervisning är 
de barn som inte har nationalspråket som modersmål, i Sve- 
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rige många samer, finsktalande tornedalingar, barn i in-
vandrarmiljöer. De har rätt att kräva dels en viss undervis-
ning i och på sitt modersmål dels också en så god utbildning 
som möjligt i svenska för att klara sig i skolan och livet. En 
tidig trilingvism, som måste bli mycket ofullkomlig, ligger 
knappast i deras intresse. Till den gruppen sällar sig i Sve-
rige i viss mån också de barn som i hemmet och den när-
maste miljön omkring detta har lärt sig en från det svenska 
rikspråket starkt avvikande geografisk eller social dialekt. 

De tre nu behandlade kategorierna - de språkligt retar-
derade, de för språkinlärning på högre nivå svagt motive-
rade och de som inte har nationalspråket som modersmål - 
utgör tillsammantagna en stor grupp. Många barn kan till-
höra flera av dessa kategorier på samma gång. Det är på 
forskningens nuvarande ståndpunkt svårt att avgöra vid vil-
ken ålder barn av dessa kategorier kan tillgodogöra sig en 
undervisning i ett andra resp. tredje språk, utan att deras 
svårigheter i skolans huvudspråk ytterligare förvärras. Sva-
ret måste bli starkt differentierat. Uppenbart är i varje fall 
att de på lågstadiet inte har utrymme för ytterligare ett språk 
samt att de i fortsättningen av grundskolan bör få ägna en 
väsentlig del av schematiden åt svenskan. Annars riskerar de 
att livet igenom få dras med en språklig underutveckling med 
därav följande låg allmänbildningsnivå och intellektuell och 
emotionell osäkerhet. De blir halvspråkiga i stället för två-
språkiga. 

För normalbegåvade barn med god motivation för språk-
studier i skolan och framtiden ligger en relativt tidig under-
visning i ett andra skolspråk sannolikt bättre till, såvida 
schematid inte tas från svenskan. För högt begåvade barn, 
som är emotionellt balanserade och förankrade i en harmo-
nisk social miljö, måste enligt min mening en tidig två-
språkighet i skolan vara gynnsam eftersom den vidgar deras 
tankevärld. Det råder väl heller inget tvivel om att den som 
i barnaåren har lärt sig två språk på ett medvetet vis däri-
genom har vunnit en grundläggande insikt i människosprå- 
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kens relativitet, som kommer väl till pass vid mia.ningen av 

ytterligare språk. Men uppgiften att sålla barnen på lågsta-

diet är svår och vår svenska grundskola är uppbyggd på den 

demokratiska grundåskådningen att alla barn ska ha rätt till 

likadan undervisning, oberoende av deras förutsättningar att 

tillgodogöra sig den. 

10 

En företeelse som följer snart sagt varje slag av tvåspråkig-

het tätt i spåren är språkblandning. Liksom termen två-
språkighet kan termen språkblandning ges en snäv eller en 
vidare innebörd. Med interferens förstås i moderna under-
sökningar om språkkontakt alla sorter av inbo.des påverkan 

mellan två språk, t. ex. den gallicism som återgavs efter Alf 
Lombard ovan. Med språkblandning menas i det följande 
inte bara en nära nog fullständig sammanblandning av två 

eller flera språk utan varje språktillstånd som beror på inter-

ferensfenomen. Att risken för språkblandning innebär ett 

problem vid språkundervisningen i skolan liksom vid andra 

slag av tvåspråkighet är allmänt erkänt. Den kan heller 

inte undvikas med direktmetoden. 

Men språkblandningen bör inte dömas ohörd. Den måste 

graderas, analyseras och värderas. 

Språkblandning kan avse såväl uttrycks- som innehålls-

sidan i språket, och på uttryckssidan kan den förekomma 

såväl i uttal som i stavning, ordböjning, meningsbyggnad och 

ordval. På den senaste tiden har jag hört unga svenska stu-

denter tala svenska med amerikanska r-ljud, s-pluralen 

tränger envist på trots hårt motstånd från det gamla svenska 

morfologiska systemet och enkelstavning av konsonant efter 

kort vokal blir allt vanligare (jet, pop, set osv.). 
Vidare bör vi skilja mellan de interferensföreteelser som 

drabbar den enskilde individen och alltså inte når längre än 

till språkbruket (la parole) på den ena sidan och de fenomen 

som vinner fotfäste i en större språkgemenskap och på så vis 
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förändrar själva språkbyggnaden (la langue) på den andra 

sidan. 
1 det förra fallet torde all språkblandning vara ofördel-

aktig. Att inte uttrycka sig enkelt och klart enligt koden i det 
språk som används, att stava dåligt, att inte tala rent, att 
bryta mot miljön, är sällan eftersträvansvärt för den en-
skilda individen, såvida han inte vill snobba med kunskaper 
i ett högt värderat främmande språk. Även om många inter-
ferensföreteelser är obetydliga och kanske snabbt övergående 
är det svensklärarens självklara skyldighet att rätta dem på 
samma vis som engelsk- eller franskläraren förföljer svecis-
merna i skolbarnens engelska och franska. 

Långt större räckvidd har emellertid den språkblandning 
som träffar en hel språkgemenskap, och det är en sådan vi 
måste räkna med när alla svenska barn under de första skol-
åren drillas i samma främmande språk. Det är långt ifrån 
självklart att en sådan utveckling vore alltigenom skadlig. 
Som jag framhöll i symposieboken "Språk, språkvård och 
kommunikation" bör vi sträva efter att svenskan internatio-
naliseras på ett harmoniskt vis. Inte minst gäller detta inne-
hållssidan (betydelsestrukturen) i vårt språk. Språkbland-
ningen bör stå under språkvårdens kontroll. 

Riskerna med en okontrollerad språkblandning är uppen-
bara. En alltför snabb förändring leder till labilitet i språk-
systemet och därmed en allmän språklig och stilistisk osäker-
het. Svenskan blir därigenom ett oskarpt kommunikations-
medel och eftersom inte alla grupper följer med lika fort i 
svängarna riskerar vi också att vårt relativt enhetliga svenska 
språksamfund desintegreras. 

För att rätt bedöma språkundervisningens roll för språk-
blandningen bör man känna till de tre typer av bilingvism 
som språkkontaktforskningen har iakttagit: a) sidoordnad 

(co-ordinate), b) sammansatt (compound), och c) under-

ordnad (subordinate) tvåspråkighet. Indelningen avser för-
hållandet mellan teckenfunktionerna i de två språk som 
bilingvismen täcker. 1 en vanlig enspråkig situation består 
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ett språkligt tecken, t. ex. ett ord, alltid av en benämning 
(ett uttryck el. signifiant) och en betydelse (ett innehåll el. 
signifié), t. ex. uttaisformen /y'rka/ el. skriftformcn < kyr-
ka> resp. den föreställning som denna framkallar hos en 
svenskspråkig. 

Det är känt att ett språks betydelsesystem aldrig helt mot-
svarar ett annat språks; église framkallar hos en fransman 
inte identiskt samma föreställning som kyrka hos en svensk. 
En svensk-fransk tvåspråkig kan associera kyrka och église 

på tre sätt som figurerna visar. Vid sidoordnad bilingvism 

A 	 B 	 C 

L 00A 	12 
t 	 + 

kyrka 	église 	 kyrka église 	 kyrka 

église 

(fig. A) kopplar han överhuvudtaget inte ihop de två orden 
och föreställningarna utan upplever sv. 'kyrka' som något 
helt annat än 'église'. Denna typ av tvåspråkighet uppstår 
när de två språken inlärts i olika inlärningsmiljöer, vilka 
upplevs helt åtskilda. Den innebär vanligen bikulturalism. 
Översättning är inte aktuell. Vid sammansatt bilingvism (fig. 
B) hålls benämningarna isär, associationen går inte direkt 
från kyrka till église eller omvänt men deras betydelser upp-
levs som närmast identiska, dvs, fr. église upplevs exempelvis 
som ordet också för en svensk landskyrka och vice versa. 
Denna typ uppstår vid sammansmälta eller i varje fall inte 
tydligt åtskilda inlärningsmiljöer, t. ex. i Finlands och östra 
Canadas tvåspråkiga städer och i gynnsamma fall vid den 
svenska språkinlärningen enligt direktmetoden. Vid under-
ordnad bilingvism (fig. C) uppfattas den ena benämningen 
såsom en ersättning för den andra, dvs, fr. église har ingen 
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egen betydelse utan associeras bara via sv. kyrka med en 
föreställning om yttervärlden. Denna typ uppstår dels i de 
fall då ett språk eller en dialekt med lågt kulturellt och so-
cialt egenvärde lever kvar vid sidan av ett högre kultur-
språk i en tvåspråkig miljö, dels vid språkinlärning enligt en 
gammaldags indirekt metod. 

Även om den gjorda indelningen främst avser språkens 
innehållssida är det uppenbart att en motsvarande indelning 
kan tillämpas också på uttryckssidan, dvs, en person torde 
hålla isär två språks ljud- och formsystem och deras syntak-
tiska strukturer långt bättre om hans bilingvism är sidoord-
nad än om den är underordnad. 

Det är tydligt att av de tre tvåspråkighetstyperna a) är 
mest motståndskraftig mot språkblandning. 1 b) sker inter-
ferens på betydelsesidan i bägge riktningarna om den än i 
praktiken oftast drabbar det språk som befinner sig i po-
litiskt, socialt och/eller kulturellt underläge och i c) sker den 
rimligtvis bara i en riktning, från svenskan till franskan. 
Men a) i dess renodlade form innebär en primtiv och omed-
veten typ av bilingvism som ett kultursamfund varken bör 
eller kan eftersträva. Och typ c) utgör en förkrympt form 
av tvåspråkighet som vi heller inte vill nöja oss med. Vi 
måste därför finna oss i att välja typ b) eller en mellanform 
mellan a) och b) som kunde tecknas med ett associations-
streck mellan de två bilderna i fig. A, fastän vi på så vis 
gynnar språkblandning i utgångsspråket svenskan. 

En språkundervisning som syftar till en sammansatt två-
språkighet kan emellertid bedrivas på olika vis. Hänsyn bör 
kunna tas till att den inte i onödan utsätter individen och 
språksamfundet för en ofördelaktig språkblandning. 1 fri an-
slutning till framställningar av Bertil Malmberg och Alvar 
Ellegård vill jag till sist sammanfatta mina synpunkter så 
här: 

Skolbarnens modersmål svenskan bör under de tre första 
skolåren få utvecklas ostört av undervisning i ett andra 
språk. För barn med andra modersmål än svenska uppställs 
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särskilda regler. De främmande språken undervisas och an-
vänds i skolan i klart särhållna situationer. Svenska förblir 
undervisningsspråk i alla icke-språkliga ämnen i hela grund-
skolan och gymnasiet. Däremot kan fackspråkliga texter 
införas i den särskilda språkundervisningen. Direktmetoden 
modifieras med en kontrastiv metod som tar hänsyn till de 
olika språkens grammatiska, fonematiska och semantiska 
strukturer. Inte bara engelskläraren utan också svensk-
läraren ovanför lågstadiet bör lägga kontrastiva aspekter på 
språkundervisningen. Översättning får inte förbises helt i 
skolans språkundervisning, bl. a. därför att normalbegåvade 
barn själva börjar översätta när de har lärt sig två språk. 
Översättningsövningarna angår i lika mån undervisningen 
i det främmande språket och undervisningen i svenska. På 
grundskolans högstadium och i gymnasiet undervisas elever-
na i tvåspråkighetens och språkkontaktens grundläggande 
problem. 

Detta program borde få gälla så länge inte resultaten av 
en ingående forskning i språkinlärningens teori och tillämp-
ning, inräknat dess betydelse för språklig interferens och dess 
psykologiska och sociala följdverkningar, ger klara skäl för 
en annan inriktning. 
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189 13—Studier i dagens svenska 





Tvåspråkighet och språkkontakt 
Av Nils Hasseln2o 

Det börjar bli ganska orimligt att karaktärisera enspråkig-
het och inte två- eller flerspråkighet som det normala. Det 
försiggår en omfattande internationalisering som medför att 
många traditionellt enspråkiga länder med allt större rätt 
kan betraktas som "kulturellt" tvåspråkiga, på ett nationellt 
och ett internationellt språk. Samtidigt har genom avkoloni-
seringen - och i någon mån genom vad man skulle kunna 
betrakta som en motsvarighet på det inomnationella planet, 
ett ökat intresse för minoriteternas språk- och kultursträvan-
den - skett en drastisk ökning av antalet språk som gör 
anspråk på nationellt och internationellt erkännande.' Den-
na utveckling har satt tydliga spår inom den tvehövdade 
forskningsgren som går under benämningen tvåspråkighet 
och språkkontakt. 

Den berörda forskningen har gått fram på flera fronter. 
Språkforskare har intresserat sig för språkkontakten, för den 
mer eller mindre varaktiga effekt tvåspråkigheten har på 
språkbruket. Psykologer har intresserat sig för hur tvåsprå-
kiga individer fungerar och för den effekt tvåspråkigheten 
har på dem. Sociologer har behandlat tvåspråkighetens so-
ciala funktion, jurister dess rättsliga ställning och statsvetare 
och historiker tvåspråkigheten som politisk fråga. Psykia-
triker har sysslat med tvåspråkigheten särskilt i samband 
med afasi. Språkpedagogerna har undersökt den för de lär-
domar den kan ge för språkundervisningen. 

Tvåspråkighets- och språkkontaktsforskningen har nu bör-
jat framträda med vissa anspråk på att utgöra en själv-
ständig disciplin. Det föreligger tendenser till självständig 
teoribildning, till utbildandet av speciella frågeställningar 
och metoder och en speciell begreppsapparat. 
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Utgångspunkterna för denna forskningsgren måste natur-

ligtvis sökas i de olika modervetenskaperna. Från lingvisti-

ken har den hämtat begrepp som språkgåva, språksystem, 

talakt och idiolekt; den har tillägnat sig de viktiga, och 

komplicerade, distinktioner som rör förhållandet mellan de 

syntaktiska, semantiska och fonologiska normer, de regler, 

som den talande är underkastad som medlem av en viss 

språkgemenskap, och det tal han producerar; den har dragit 

nytta av den forskning som rör förhållandet mellan språk 

och omvärld och, inte minst, den som rör förhållandet mel-

lan olika språk. Från psykologin har den tagit upp teorier 

som rör taiproduktion och talperception, språk och psykisk 

utveckling, språkbehärskning och språkinlärning. Från socio-

login har den tillägnat sig begrepp och metoder som har att 

göra med språkets sociala funktion. 
Om man tillåter sig avsevärda förenklingar skulle man 

kanske kunna sammanfatta den lärobyggnad som blivit re-

sultatet av denna eklekticism under ett halvt dussin rubriker. 

Språksystemen 
Hur ser de språk ut som den tvåspråkige behärskar? Vilka 

är lik- och olikheterna mellan dem? Här möter vi först en 

definitionsfråga. Hur olika skall två språksystem vara för att 

vi skall kunna tala om tvåspråkighet? Vi har att göra med 

en kontinuerlig skala av olikhet, från de mest närliggande 

"dialekterna" av ett och samma "språk" till helt olikartade 

"språk", och tendensen har varit att utvidga begreppet; det 

enda som ibland begärs är att man kan tala om system som 

skiljer sig i något avseende.2  Kontrastanalysen, jämförelsen 

av två språk delsystem för delsystem, har blivit det verktyg 

som använts för att fastställa förhållandet mellan språk-

system. Denna nygamla metod har man sökt formalisera, 

först på strukturalistisk, senare på generativ grundval. Resul-

tatet, den kontrastiva beskrivningen, kommer till använd- 
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ning både när det gäller att identifiera påverkan mellan två 

språk och när det gäller att ge en förklaring till denna på-

verkan. 

Språkbehärskningen 
1 vilken utsträckning behärskar den tvåspråkige sina två 

språk? Här möter vi återigen en definitionsfråga. Vilken 

grad av språkbehärskning skall fordras för att man skall tala 

om tvåspråkighet? Begreppet tvåspråkighet har utvidgats till 

att omfatta alla grader av behärskning av två språk från 

Bloomfields "native-like control of two languages", en tidi-

gare definition, till Diebolds "contact with possible models in 

a second language and the ahility to use these in the environ-

ment of the native language".3  Ett av huvudproblemen har 

naturligtvis varit att fastställa förhållandet mellan behärsk-

ningen av de båda språken. En hel del intresse har visats 

den s. k. balanseffekten, lika god behärskning av båda språ-

ken. Men misstroendet mot det odifferentierade språkbe-

härskningsbegrepp som ligger bakom detta begrepp är stort. 

Språkbehärskning upplöses inte bara i sådana uppenbara 

beståndsdelar som tal och läsning utan också i beståndsdelar 

som är knutna till olika talsituationer.4  Begreppen samord-

nad och sammansatt tvåspråkighet har också tilidragit sig 

stort intresse. Det rör sig här om ändpunkterna på ett konti-

nuum som anger i vilken utsträckning den tvåspråkige verk-

ligen besitter två distinkta system, inte bara två sätt att ut-

trycka vad som i grund och botten bara a.ett system; det 

andra språket anses i det senare fallet vara knutet till om-

världen endast via det första, det fungerar genom översätt-

ning. Besläktad med denna fråga är frågan om den två-

språkige har, eller kan ha, två "modersmål" i betydelsen 

språk på vilket han kan kristallisera och uttrycka sina mest 

personliga erfarenheter och känslor. 
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Språkanvändningen 

1 vilka situationer använder den tvåspråkige sina respektive 
språk? Varför väljer han det ena eller andra språket? Vi 
kan anknyta direkt till samordnad och sammansatt två-
språkighet, eftersom dessa båda former av språkbehärsk-
ning anses härröra från olika inlärningssituationer, vilka i 
sin tur representerar två olika sätt att använda språken. 
Generellt kan man säga att samordnad tvåspråkighet är 
förankrad i situationer, där valet av språk är ganska klart 
knutet till utomspråkliga faktorer, speciellt till person, me-
dan sammansatt tvåspråkighet inte har denna förankring. 
Vi kan alltså ställa upp typer av tvåspråkiga grupper som 
motsvarar typer av språkbehärskning. De "regler" som gäl-
ler för valet av språk kan tillhöra ett helt samhälle. 1 så fall 
har man ofta konstaterat s. k. "diglossia", det ena språket 
används som officiellt "högspråk", det andra som intimt 
"lågspråk". Men ofta är valet av språk betingat av betydligt 
mera komplicerade faktorer; det kan t. ex. röra sig om sub-
tila sociala rollförhållanden. Valet av språk, och växling 
mellan olika språk, kan också vara metaforiskt betingat, 
t. ex. ha att göra med en önskan att alludera till en viss 
miljö. Valet blir i så fall ofta beroende av de samtalandes 
attityder till språken. 

Inställning till språken 

Vilken inställning har den tvåspråkige till sina språk? Den 
tvåspråkige är ju rent definitionsmässigt en person som 
överbryggar gränsen mellan två olikspråkiga grupper. Hans 
inställning till språken bestäms i stor utsträckning av hans 
egen grupptillhörighet och förhållandet mellan grupperna. 
Eftersom den "naturliga" tvåspråkigheten, i motsats till den 
"kulturella", ofta är något som påtvingas medlemmarna av 
en minoritet, kommer ibland majoritetens språk att betraktas 
som "överlägset" minoritetens, som uttryck för en "över- 
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lägsen" kultur. Å andra sidan kan trycket från majoriteten 
leda till stark språklig och kulturell självhävdelse hos mino-
riteten. Minoritetsspråket blir då i speciellt hög grad bärare 
av gruppens identitet och användningen av det kan få ka-
raktären av rituell handling. Majoritetsspråket blir då ofta 
föraktat. 

Interferens 

1 vilken utsträckning håller den tvåspråkige isär sina språk, 
när han talar? Vilka former av påverkan mellan språken 
förekommer? Den s. k. interferensmodellen har kommit till 
användning i en rad undersökningar av tvåspråkighet. En-
ligt denna modell utgår man ifrån två normsystem och 
identifierar de avvikelser från ett visst system som förekom-
mer i talet och som kan härledas till det andra systemet. 
Avvikelserna kan gälla ljudläran, syntaxen eller lexikonet. 
Interferensmodellen bygger på föreställningen om två di-
stinkta normsystem som kolliderar med varandra. Men sam-
ma invändningar som rests mot föreställningen om en ge-
nerell språkbehärskning (se ovan) har också rests mot före-
ställningen om en enhetlig kod. Vi vet mycket väl att syste-
met hos enspråkiga inte är enhetligt utan består av en rad 
olika stilarter, sociolekter osv. 1 stället för att betrakta "in-
terferensfenomen" som avvikelser från ett system vill vissa 
forskare betrakta dem som en form av stilistiskt eller socialt 
betingad variation.5  En dylik tolkning ligger så mycket när-
mare till hands som det ofta konstaterats att interferensin-
tensiteten varierar från talsituation till talsituation. 1 stället 
för att behandla denna variation rent kvantitativt behandlas 
den av dessa forskare kvalitativt, med hänsyn till valet av 
speciella element från det andra språket. Valet av sådana 
element blir karaktäristiskt för vissa varianter av ett språk. 
1 extrema fall kan det t. o. m. vara möjligt att man får en 
kontinuerlig serie varianter som s. a. s. helt överbryggar klyf. 
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tan mellan de båda språken; det blir möjligt att växla språk 

gradvis.6  
En gren av den här berörda forskningen, lånordsforskningen, 

är väl representerad i Sverige.7  Under de senaste åren har 

svenska forskare också börjat ägna sig åt andra grenar av 

denna forskning. Två av dessa har under 1968 och 1969 ut-

kommit med var sin voiym, där många av de frågor som 

antytts ovan diskuteras. De båda böckerna tar dessutom upp 

frågor, som rör specifikt svenska förhållanden. 

Nils E. Hansegård, Tvåspråkighet eller halvspråkighet? 

(Med ett tillägg "De språkliga minoriteterna" av Thomas 

Lundén), Aldusserien 254, 1968, är den första mera om-

fattande introduktionen till tvåspråkighetsforskningen på 

svenska.' 1 bakgrundskapitel diskuteras språkligt och icke-

språkligt, vad språket är och vad det uträttar. Med utgångs-

punkt i begreppen språkgåva, språksystem, talakt och idio-

lekt behandlas t. ex. språket som analys av omvärlden, språ-
kets delsystem, språkets fonologiskt-grammatiskt-lexikaliska 

"kärna" och variationsmöjligheter och "skapande" möjlig-

heter inom systemets ram. Talakten beskrivs i anslutning till 

F. Kainz' fyra faser, där en psykisk upplevelse först konci-

pieras som tanke, ges "inrespråklig" form i diktionsfasen 

och slutligen artikuleras. Så skildras språkets roll i kom-
munikationen och dess betydelse för den psykiska utveck-

lingen, dess dialogiska och monologiska funktioner och skill-

naden mellan yttre och inre språk. Författaren övergår så 

till begreppet tvåspråkighet, där han tar upp modersmålets 

roll i jämförelse med senare språk, tvåspråkighet och fler-

språkighet (inga principiella skillnader, men ofta en ömse-

sidig hämning mellan språk 2 och 3), "kulturell" tvåspråkig-

het ("skoltvåspråkighet") och "naturlig" tvåspråkighet, sam-

ordnad och sammansatt tvåspråkighet och den definitions-

fråga som nämnts tidigare. Så följer en diskussion av 

två språksystem och språk i kontakt, belyst med utmärkta 

exempel från lapska och finska 	exempel som mycket väl 

kunde tas upp i den internationella handboksfloran av 
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exempel. Två kapitel behandlar så språkens ställning hos 

den tvåspråkige och hans språkbehärskning. Den förra berör 

framförallt den starka känslomässiga knytning en individ, 
inte minst en medlem av en språklig minoritet, kan ha till 

sitt språk, de problem som följer med språkbyte och det 

"självhat", som kan bli följden av att medlemmar av en 

minoritet övertar majoritetens förakt för dess språk och kul-

tur. Det senare kapitlet handlar om olika slags språkbehärsk-

ning och om "modersmålets" roll för den tvåspråkige. 
Bokens sista kapitel, med titeln Framtidsperspektiv, ger 

relief åt den tidigare framställningen. Det rör sig inte en-
bart om en presentation av tvåspråkighetsforskningen; det 

rör sig också om en vidräkning med den skolpolitik som be-

drivits i fråga om den lapsk- och särskilt den finskspråkiga 

minoriteten i norra Sverige och om konkreta förslag till 

förbättring av denna politik. Den vikt Hansegård lagt vid 

vissa aspekter av tvåspråkigheten får här sin förklaring, 

framförallt temat "halvspråkighet". \7j möter detta tema i 

diskussionen av språkgåvan, av de möjligheter till "skapan-

de" inom språkets regelsystem som står den talande till buds, 

nämligen om han är i full besittning av åtminstone ett 

språk. Vi möter temat i diskussionen av den utarmning av 

det psykiska livet som bristfällig språkbehärskning anses leda 

till, eftersom den begränsar möjligheterna att ge uttryck åt 

ens egna känslor och att genom språkets förmedling påver-

kas av andras. Vi möter temat i diskussionen av "moders-

målets" roll för den tvåspråkige och vi möter det i diskus-

sionen av den hämning av talakten som kan bli följden av 

fel slags tvåspråkighet. Det bör kanske samtidigt sägas ifrån 

att tendensen inte alls vänder sig mot tvåspråkighet; de för-

delar i form av ett vidgat perspektiv, två infallsvinklar mot 

omvärlden, som den innebär, för att inte nämna de ökade 

möjligheterna till kommunikation, betonas starkt. Tenden-

sen är för rätt slags tvåspråkighet men mot den form av två-

språkighet som Hansegård kallar "dubbel halvspråkighet" 

(med hänvisning till Ringbom). 
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Hansegårds tes är att i den aktuella tvåspråkiga situatio-
nen föreligger risk att inget av de ursprungligen finskspråkiga 
barnens språk förs fram till mognad. 

"Man måste ha klart för sig, att den svenska skolan (även 
nomadskolorna, där svenska också är undervisningsspråket) 
är en språkbytesskola för de elever som har annat moders-
mål än svenska... Som språkbytesskola måste den svenska 
skolan betraktas som mycket olämplig, eftersom inga spe-
ciella åtgärder, så vitt bekant, vidtagits för att den skall fylla 
den uppgiften på ett för eleverna smärtfritt sätt." (s. 119). 

1 stället för denna skoltyp förordar Hansegård en skola, 
där både svenska och lapska eller finska erbjuds som under-
visningsspråk under en del av skoltiden. Det räcker inte med 
att de senare språken förekommer som undervisningsämne. 
Han förordar också att lärarna i de berörda områdena ges 
möjligheter till orientering i tvåspråkighetens problematik. 

Hansegård har själv gett ett viktigt bidrag till en gynnsam 
utveckling, inte bara genom att dra uppmärksamheten till 
problemen utan också genom att ge oss en utmärkt introduk-
tion till ämnet tvåspråkighetsforskning. 

Om Hansegård huvudsakligen inriktar sig på den två-
språkiga individen, betonar ett psykolingvistiskt perspektiv, 
så inriktar sig Rfi1e-Draviia i Språk i kontakt, Aldusserien 
263, 1969, huvudsakligen på det språkliga resultatet av två-
språkigheten. Bokens längsta avsnitt behandlar språkens in-
bördes påverkningar: främmande brytning, ordlån (med 
avsnitt om lån av böjnings- och avledningsändelser, bety-
delselån och lån av ljud i lånord), syntaktiska lån och per-
son- och ortnamn under främmande inflytande. Förutom 
den klassifikation av påverkningar, som ligger bakom indel-
ningen i avsnitt, behandlas också orsakerna till påverkan och 
inlåningsprocessen. 

Klassifikationssystemet bygger på gängse kriterier. Det 
kunde ha varit värdefullt om dessa presenterats något ut-
förligare, inte minst som detta hade gett en mera samman-
hängande bild av påverkningens mekanik. De olika fakto- 
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rerna finns med i framställningen5  men man saknar en 

översikt där påverkningarna ses t. ex. ur följande synvinklar: 
överföring av identiteter (morfer och ljud) respektive om-
distribuering av inhemska element (betydelseförskjutningar, 
översättningslån, syntaktiska lån, fonotaktiska förändringar), 
förhållandet mellan lexikalisk modell och kopia (betydelse-
förskjutningar som beror på mellanspråklig homonymi re-
spektive (partiell) synonymi eller på bådadera) och graden 
av anpassning till det låntagande språkets system (fonetisk, 
ortografisk, morfologisk och - vilket författaren förtjänst-
fullt påpekar - syntaktisk anpassning). 

1 behandlingen av orsakerna till påverkan används ett 
kontrastivt betraktelsesätt. Detta är mest påtagligt, och på-
pekas särskilt, i samband med de syntaktiska lånen. Syntak-
tiska strukturer, ofta hämtade från tyska, slaviska och bal-
tiska, jämförs och olika fall av påverkan illustreras. Detta 
betraktelsesätt kan också spåras i redogörelsen för den främ-
mande brytningen och ordlånen. Den förra hänför förfat-
taren till olikheter t. ex. i två språks prosodiska system, de 
senare bl. a. till olikheter i fråga om nyansrikedomen inom 
vissa semantiska fält. 

Frekvensförhållandenas betydelse påpekas också. De före-
kommer i två sammanhang. Dels fordras ofta relativt hög 
frekvens för ett ord i det långivande språket för att det skall 
inlånas - och låg frekvens för dess eventuella motsvarighet 
i det låntagande språket. Dels förekommer en form av på-
verkan, som helt enkelt innebär en förändring av språkets 
frekvensförhållanden. Relativt lågfrekventa ord eller kon-
struktionstyper får ökad frekvens genom "stöd" från en hög-
frekvent motsvarighet i ett annat språk. 

Utom dessa generella orsaker till påverkan behandlas 
också sådana mer speciella orsaker som behovet av benäm-
ningar på nya ting, emotionellt starkare ord, stilistiska vana-
tionsmöjligheter etc. Författaren diskuterar också frågan om 
de begränsningar, som kan förekomma, när det gäller an-
vändningen av lånord i olika syntaktiska kontexter, t. ex. 
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den omständigheten att lånade adjektiv till en början ofta 

används attributivt endast med lånade substantiv. 

En företeelse som ligger på gränsen mellan påverkan och 

val av språk, den s. k. språkväxlingen, behandlas i ett särskilt 

kapitel. Denna innebär att den talande under ett och samma 

samtal talar än det ena, än det andra språket och ibland 

växlar språk mitt i en mening. 1 ett annat kapitel tar för-

fattaren upp ett speciellt slags språkväxling, nämligen an-

vändningen av olika språk i diktverk. Ekelöfs En Mölna-

elegi används som svenskt exempel. Det ro•r sig här om ett 

medvetet utnyttjande av mellanspråkliga associationer. 

Ett kapitel ägnas den speciella form av halvspråkighet, 

som utbildas då olikspråkiga hamnar i en situation, där de 

måste på något sätt göra sig förstådda, men tillfälle till or-

dentlig språkinlärning inte ges. Som exempel används russe-

norsk från norsk-ryska gränsen och ett par nvkomlingar i f a-

miljen "nödspråk", framtvingade av den pågående inom-

europeiska folkförflyttningen, "pidgintyska" och "pidgin-

svenska". Liksom russe-norsk karaktäriseras nykomlingarna 

av en utomordentligt förenklad syntax och återgår uppen-

barligen på de infödda tyskarnas och svenskarnas försök att 

tala "enkelt" snarare än på främmande substrat. 

Även om Röke-Dravinas bok till en stor del sysslar med 

olika slags påverkan mellan språk, så finner man även här 

det vidare psykologiska och sociologiska perspektiv, som 

kommit att karaktärisera den moderna tvåspråkighets- och 

språkkontaktsforskningen. Inledande kapitel behandlar så-

lunda t. ex. språkliga minoriteter, invandrarnas språkliga och 

kulturella anpassning, påtvingat språkbyte och språkens olika 

funktioner hos den tvåspråkigc. Avslutande kapitel ägnas åt 

ökade språkkontakter i framtiden och speciellt åt frågan om 

en språkundervisning för barn och vuxna, som kan i möj-

ligaste mån undanröja hotet att tvåspråkighet blir halv-
språkighet. 

Hansegårds och Rule-Dravitias böcker fyller en viktig 

funktion i ett land som länge satt värde på sin "kulturella" 
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tvåspråkighet och som länge ägnat sig åt en språkvård, 
som vårdar sig om systemet. De fyller en ännu viktigare 
funktion i ett land som börjar bli medvetet om sin "natur-
liga" tvåspråkighet och som bör ägna sig åt en språkvård 
som också tar sikte på individen. 

1 Se t. ex. W. Mackey, Bilingualism as a World Problem, Montreal, 
1967, och R. B. Le Page, The National Language Question, Oxford, 
1964. 
2 Jfr. U. Weinreich, Languages in Contact, 1953, 1. 

L. Bloomfield, Language, 1933, 56; A. R. Diehold Jr., Incipient 
bilingualism, Language 37 (1961), 111. 

Se t. ex. J. Fishman, Sociolinguistic perspective on the study of 
bilingualism, Bilingualism in the Barrio, 1968, 952-999. 
" Se t. ex. John Gumperz, Linguistic and social interaction in two 
communities, American Anthropologist 66 (1964), del 2, 137-
153. 
6 Se John Gumperz, On the linguistic markers of hilingual com-
munication, Journal of Social Issues, 23 (1967), 48-57. 

Se t. ex. bibliografin i K.-H. Dahlstedt, G. Bergman och C. 1. 
Ståhle, Främmande ord i nusvenskan, 1962. 
8 Se även H. Ringbom, Tvåspråkigheten som forskningsobjekt, Finsk 
tidskrift 6 (1962) och Els Oksaar, Om tvåspråkighetens problematik, 
Språklärarnas medlemsblad 19 (1963). 
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