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Per Lundahl

Obegriplighet på hög nivå - en
statlig språkvårdares vedermödor
Fil, mag. Per Lundahl är sedan början av 1976 anställd som
språkexpert i Statsrådsberedningen, där det numera finns
ytterligare två språkexperter. Denna artikel är en bearbetad
version av Per Lundahls föredrag vid Svenska språknämndens
årsmöte den 4 oktober 1982.

För ett år sedan anordnade Språkvårdsgruppen en konferens med författningsspråket som tema. Jag hade där möjlighet
att presentera statsrådsberedningens
språkvårdsarbete. Det föredrag jag då höll
trycktes i Språkvård 1981/4.
Här tänker jag ta upp några grundprinciper för vårt arbete. Det rör sig mest om
allmänna resonemang och jag tänker försöka visa att vår grundsyn utmärks av ett
visst sammanhang, en viss metod i galenskapen, vad man än må tycka om de enskilda konsekvenserna.

Den första principen är i vårt samhälle
svår att angripa öppet. Det görs också
sällan, åtminstone inte av omdömesgilla
personer. Däremot finns det naturligtvis
många som t.ex. hävdar att en del författningar inte vänder sig direkt till medborgarna och att det därför inte är så viktigt
att ta hänsyn till allmänheten vid utformningen av just dem.

Våra grundprinciper är inte på något sätt
nya. De har, med större eller mindre styrka, väglett den offentliga språkvården sedan decennier. De kan formuleras så här:

Mot detta resonemang kan man rikta åtminstone två invändningar. Den ena är att
rättsordningens sociala funktion är att dirigera och reglera medborgarnas beteenden. Även om vissa normer ser ut att rikta
sig enbart till myndigheterna är detta bara
ett medel att nå huvudsyftet, som är att
förmå medborgarna att acceptera vad som
är rätt i juridisk mening. Stig Strömholm
har nyligen i Klokbok för klarögda uttryckt denna tanke så här: "Det finns en
stark, gammal och sympatisk ideologi som
påstår eller åtminstone kräver, att lagen
riktar sig till folket och att den vakne medborgaren skall genom läsning av lagtext
kunna ta rätt på vad som gäller för honom."

De offentliga texterna är ytterst till för
medborgarnas skull. (Detta gäller också
författningarna.)
De bör därför ha en språkform som kan
förstås åtminstone av de medborgare som
är villiga att sätta sig in i sakfrågorna.
Denna språkform bör vara "den nutida
svenska sakprosan".

Den andra invändningen är mera pedagogisk än rättsfilosofisk: Det vore orimligt
att kräva av de personer som faktiskt utformar texterna, att de skulle utbilda två
helt olika skrivsätt, ett för sina kolleger i
verk och domstolar och ett för profanum
vulgus. Det skulle de aldrig klara av. De
har redan nu svårt att vända sig till mer än
en adressat.

Sådana grundprinciper måste med
nödvändighet utmärkas av en viss banalitet. Men även det banala kan få sin spänning om plattityderna blir motsagda eller
ifrågasatta. Jag kommer därför att interfohera mina resonemang med citat från några som angripit vissa av våra rekommendationer från principiell synpunkt.

Myndigheten och medborgaren
Om nu dessa texter är till för medborgarnas skull, verkar det lämpligt att de får en
språkform, som inte lägger onödiga hinder
i vägen. Hit hör välkända företeelser som
lång och krånglig meningsbyggnad, substantivkedjor, för stora avstånd mellan
subjekt och predikat, krystade satsförkortningar, kort sagt mycket av det som
språkvården på alla nivåer sedan många
decennier har bekämpat. När det gäller
dessa saker råder stor enighet mellan
språkintresserade som i andra språkfrågor
är i luven på varandra. De flesta tycks ha
lätt att enas om vad som i dessa fall är
"dåligt språk" och hur det kan göras bättre.
Större är oenigheten när det gäller vilken
språklig nivå myndigheten skall välja för
sina meddelanden. Hur mycket kan man
förutsätta att medborgaren vet? Det är i
det sammanhanget som tillägget till min
andra grundprincip blir viktigt, nämligen
det att medborgarna skall ha en vilja att
sätta sig in i sakfrågorna, så att säga som
en motprestation till att myndigheterna
vinnlägger sig om ett begripligt språk. Det
krävs en ansträngning från båda håll för
att kommunikation skall uppstå. Om denna ansvarsfördelning mellan myndighet
och medborgare finns det olika åsikter.
På den ena sidan finns de som driver en
agitation mot myndigheternas språk med
den tysta eller ibland uttalade förutsättningen att en myndighetsperson till själva
sin natur är en ond kraft i samhället. Vad
som kommer ut ur hans penna är därför
med nödvändighet avsett att förvirra,
dölja, manipulera budskapet och därmed
förtrycka allmänheten.
Det finns mörka stunder då man frestas att
godta denna bild. Men synpunkten har
inte så mycket med språkvård att göra som
med allmän samhällskritik. Och den statlige språkvårdaren är trots sitt rykte för
rabulism en beskedlig tjänsteman med den
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anspråkslösa uppgiften att få texter, vars
innehåll andra makter beslutat, så väldisponerade och begripliga som möjligt.
(Jag vill också göra en liten pedagogisk
kommentar. Den som har ett sådant uppdrag som vårt, lyckas antagligen bättre om
han utgår från att kollegerna inte är ondsinta idioter utan välutbildade, resonabla
personer som ofta kan förmås inta den
ståndpunkten att deras texter bör kunna
läsas av människor med annan bakgrund.)
Den uppfattning om byråkratins natur
som jag nu har karikerat lägger hela kommunikationsansvaret på avsändaren: myndigheten och den enskilde tjänstemannen.
Denna grundsyn är för extrem.
På den andra sidan står de som inte har
fattat att allmänheten har berättigade krav
på information i begriplig form. Där står
också de som har fattat det och som i trött
cynism eller uppgivenhet struntar i det.
Det är lätt att förstå denna uppgivenhet
rent psykologiskt, men den blir i längden
mycket farlig inte bara för medborgarna
utan för byråkratin själv. Dessutom kan
man tillägga att information till medborgarna numera kan ses som en plikt för
myndigheterna. Den är på olika sätt inbyggd i myndigheternas verksamhet. Uppgivenhet av det nämnda slaget har inte, för
att uttrycka det kort, stöd i gällande regler.

Samhällsinformationens rätta
tonläge
Mycket riktigt har också stora ansträngningar gjorts på många håll för att ge allmänheten generell vägledning i skilda frågor. Jag skall inte närmare gå in på myndigheternas väldiga utbud av information,
utan nöja mig med två konstateranden.
Det ena är att informationen i mycket verkar vara ett slags reklam för den ena eller
den andra myndigheten. Man tar förvånansvärt sällan hänsyn till att allmänhetens frågor ofta gäller konkreta problem

som skär över myndigheternas gränser,
särskilt de som går mellan de statliga och
de kommunala myndigheterna. Detta problem har tagits upp av byråkratiutredningen och ventileras nu bl.a. i den nystartade
informationsdelegationen.
Det andra konstaterandet gäller den
språkliga utformningen av texterna. Man
kan här urskilja två extremer. Den ena
innebär att man håller sig mycket nära det
man vill kommentera och förklara; oftast
gäller det en författningstext. Rädslan för
att fritt och pedagogiskt utveckla temat,
att så att säga översätta det, är naturligtvis
betingad av en delvis befogad rädsla att
felinformera och därvid ställa till trassel
för allmänheten eller, ännu värre, för den
egna myndigheten. Denna rädsla, eller om
man så vill detta ämbetsmannanit, vållar
stora skador för begripligheten i de offentliga texterna.
Den andra extremen är mera sällsynt. Där
rör det sig om meddelanden av mera
kärvänligt slag. Dessa bulskap är ofta inte
bara avfattade i andra person - något som
kan vara mycket praktiskt och rekommendabelt - utan ibland t.o.m. i första person
plural. "Vi" sägs vara betjänta av att göra
si eller så, vare sig det handlar om att
spola kröken eller att söka trygghet under
socialtjänstens paraply. Intimiteten döljer
här att förhållandet mellan myndigheter
och människor inte är helt jämställt. Järnhandsken döljs av en bomullsvante.
Vi måste hitta en väg mellan den överdrivna formalismens Scylla och det inställsamrna joltets Charybdis i myndigheternas sätt
att meddela sig. Det måste gå att hitta ett
sakligt, vardagligt tonläge där myndigheten varken stelt och översåtligt talar förbi
medborgaren eller flåsande faller honom
eller henne om halsen. Min tro är att om
myndigheterna uppträder med en sådan
blandning av äkta hjälpsamhet å ena sidan
och distans å den andra, kommer många
av de språkliga otympligheterna att upplö-

sas av sig själva. Kvar att angripa blir i så
fall "bara" den enskilde tjänstemannens
privata oförmåga att uttrycka sig.

Den nutida svenska sakprosan
Jag övergår nu till den tredje grundprincipen, nämligen att den lämpliga språkformen för de offentliga texterna bör vara
"den nutida svenska sakprosan". 1 min
förut nämnda artikel kommenterade jag
mycket ytligt de tre begrepp som ingår i
denna formel, fast jag nu använder ordet
"nutida" i stället för "modern". Det gör
jag för att slippa ifrån de associationer
som ordet "modern" tydligen ger många
debattörer: De tänker ofta på "modeord"
av dagsländekaraktär och dålig utredarjargong. "Nutida" är kanske ett mera neutralt ord.
1 fortsättningen tänker jag huvudsakligen
behandla författningsspråket. Skälet är att
det är våra förslag till reformer av just
detta språk som har blivit mest kritiserade.
En av de anklagelser som riktas mot statsrådsberedningens språkvårdare är att vi
skulle rekommendera talspråk i stället för
skriftspråk. Låt mig redan nu slå fast att
detta är helt grundlöst. Om vi, för att ta
några exempel som tydligen stuckit i
ögonen, rekommenderar kortformerna ta
och dra, passivformer utan e som görs,
framhålls och bestäms och till yttermera
visso tillåter negationen inte i författningarna, så är det inte fråga om några
"talspråkligheter" utan om ord och ordformer som dominerar i nutida svenskt
skriftspråk.
Nära besläktad med denna helt falska anklagelse är den att vi skulle bidra till att
göra lagar och förordningar pratiga och
lösliga. Invektiven om vår förmenta pratighet är särskilt vanliga när frågan om
obestämda artiklar är på tapeten. Eftersom jag skall beröra den frågan senare,
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vill jag här nöja mig med en allmän reflektion om det juridiska knapphetsidealet.
Lagspråket skall enligt en allmänt omfattad åsikt vara kort, koncist, pregnant. Det
skall vara avskalat från oväsentligheter
som exempel, motiveringar och så många
som möjligt av de småord som vi vanliga
dödliga använder när vi vill att folk skall
förstå oss. Naturligtvis är landskapslagarnas språk den drömda förebilden, även
om man medger att den kasuistiska tekniken med sin litterärt verkningsfulla konkretisering och komprimering kanske inte
är lika lätt att tillämpa på Förordning om

ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregler med användande av automatisk databehandling och andra sådana författningar. Verkligheten har förändrats och så
även lagarna och deras språk.
Jag vill inte ironisera över knapphetsidealet. 1 ett samhälle där det skrivs alldeles
för mycket är det utmärkt om några försöker att hålla igen. Men ett budskap kan
ibland vara så kort att det blir svårt att
förstå. Det kan då inte vara ett brott om
språkvårdaren ibland råkar förlänga en
paragraf något litet i sin strävan att göra
den begriplig för flera. Om man t.ex. ersätter "Lag samma vare .....med "Dessa
bestämmelser gäller också .....blir det
litet längre, både i ord och bokstäver. Men
vi räknar i stället med att en nutida läsare,
även en ung jurist, sparar lästid och energi
om vi väljer den andra varianten.
Den lagspråkliga lakonismen kan ibland te
sig som en estetisk angelägenhet för mandariner, ungefär som det kinesiska kalligrammet. Konsten tycks bestå i att tränga
ihop så mycket innehåll som möjligt i en så
knapp form som möjligt. Det är ofta fråga
om ett slags ideogram, där esoterisk kunskap är nödvändig för tolkningen.
Att den korthuggna, kärva stilen ibland
döljer problem kanske kan visas med ett
litet exempel från jordabalkens första pa-

ragraf. De två första meningarna lyder:
"Fast egendom är jord. Denna är indelad i
fastigheter." Den som här försöker sig på
en vardaglig tolkning av ordet jord riskerar lätt att hugga i sten. Det betyder
varken "mark i allmänhet" eller "sådan
jord vi odlar potatis i". Om vi går vidare i
texten får vi veta att jorden är indelad i
fastigheter och längre fram upptäcker vi
att fastigheterna har vissa tillbehör. Vi kan
till slut konstatera att begreppet jord i
denna text innefattar inte bara träd,
stängsel och gödsel utan också tvättmaskiner, butiksdiskar och nycklar. Efter
detta kan ingen bli förvånad över att
vattenområden också är jord.
Min tro är att användandet av ordet
"jord" - som jag inte kan finna på andra
stället i lagtexten - helt är betingat av att
man av hänsyn till traditionen har velat
behålla lagens namn, "Jordabalken". Att
ha en jordabalk utan jord skulle verka
konstigt.
Om detta resonemang är riktigt, tjänar
den knappa stilen här ett annat syfte än
tydlighetens. De två korthuggna meningarna med sin enkla syntaktiska struktur är
då motiverade av hänsyn till den historiska
kontinuiteten och får därigenom sin estetiskt verkningsfulla form. Ironiskt nog går
det dessutom i det här fallet bra att ersätta
de två meningarna med en: "Fast egendom är indelad i fastigheter", vilket skulle
bli väl så lakoniskt.
Om vi ofta är misstrogna mot ett alltför
komprimerat språk i författningarna, är
det alltså inte för att vi skulle älska pratighet och långrandighet. De som ser våra
strykningar och förkortningar i andra slags
texter är säkert villiga att beteckna oss
som smått hänsynslösa anhängare av den
knappa stilen. Mycket i vår verksamhet
går just ut på att skala bort onödiga utvikningar, övertydliga hänvisningar och dött
utfyllnadsgods.
Nej, skälet till vår misstänksamhet mot

knapphetsidealet är att det ibland strider
mot ett annat ideal, tydlighetens.

Nivellering och utarmning
Nu till en annan, tyngre anklagelse som
brukar riktas mot oss. Vi nivellerar språket. Och vad värre är, vi utarmar det. De
angrepp som vi utsätts för i detta stycke
vittnar ofta om en starkt utvecklad ansvarskänsla för lagspråket och den allmänna språkutvecklingen. Grundaspekten är
ofta stilistisk. Jag väljer två citat ur Svensk
Juristtidning som exempel.
Den svenska lagstilen är avskaffad. 1 sin
strävan att komma kanslispråket till livs har
lagstiftaren under senare år tagit död även på
de sista resterna av denna förnämliga stilart:
man har, som ofta sker när nymodigheter
hetsas fram, kastat ut barnet med badvattnet.
Vi har fått ett visserligen fullt begripligt men
färglöst och utslätat lagspråk, vars formuleringar icke fäster sig i minnet hos någon.
Lagstil har blivit liktydigt med normalprosa
(Carl-Axel Weiertz i Svensk Juristtidning
1980, s. 74.)
Trots alla förenklingsförsök torde väl kunna
fastslås att ett högre språk än vad som förekommer i lagar och författningar inte kan
uppnås inom andra områden utan att verka
stötande. Att man t.ex. skriver författningar
med en lägre prosa än vad som förekommer i
utredningar eller vetenskapliga fackskrifter
vore icke acceptabelt. Svenska språket skulle
därför inte kunna nå högre än i lagar och
författningar. Inte ens den vittra prosan når
högre idag, särskilt som det numera finns för
få vittra skalder. Måste det svenska språket
när det är som högst, mest precist, mest korrekt kunna förstås av envar? Under min skoltid nödgades man slå upp i lexikon ord som ej
omedelbart förstods. Detta bruk kanske nu
är förlegat. Ar avfattandet av en text klandervärt bara för att den inte innehåller ord
som är vardagliga? Det arv som språket i
lagar och andra författningar lämnar efter sig
skall läsas av generationer. Lagspråket blir
därför ett uttryck för den högsta prosa som
skrivs vid en viss tidpunkt. (Ulf Chr. Eklöf i
Svensk Juristtidning 1982, s. 597--598.)
Som jag har försökt att visa i mina kommentarer till de tre inledande grundprinciperna, finns det skäl att i viss mån erkänna
sig skyldig på dessa punkter. Vi försöker

verkligen att eliminera "högprosan" ur
lagtexterna. Det är bara att hålla med om
detta och sedan tålmodigt poängtera fördelarna med att använda ett språk som
används av dem som lever nu. Den försvarsattityd mot våra försök att reformera
författningsspråket som kommer till uttryck här bygger på en mycket exklusiv
uppfattning om det svenska lagspråkets
särart.
Det är inte bara från juristhåll som vi beskylls för att nivellera och utarma lagspråket. 1 samband med att yttrandefrihetsutredningen 1979 publicerade ett utkast till
ny yttrandefrihetsgrundlag, där jag medverkat vid den språkliga utformningen,
skrev Anders Ehnmark, själv ledamot av
kommittén, ett inlägg i Ny Dag:
Sedan flera år pågår en systematisk omskrivning av författningar. Statsrådsberedningen
har utgivit två små regelsamlingar för detta
arbete.
Jag är övertygad om att det mesta av detta
arbete är förnuftigt och nyttigt. Alla vet hur
onödigt krånglig en lagtext kan vara. Retoriska figurer har inget egenvärde.
Men en viss tveksamhet känner man vid läsningen av dessa rekommendationer.
(Ehnmark kommer nu att tänka på de
regler som tidningen Expressen på sin tid
utarbetade, där strävan efter korta ord
och meningar var poängen.)
Det visade sig naturligtvis att med detta
konstspråk var endast vissa passande delar av
verkligheten möjliga att beskriva.
På motsvarande sätt tror jag att statsrådsberedningens språkexperter förändrar betydelsen när de rensar ut ord som (jag citerar ur
förteckningen över onödiga, olämpliga ord)
allenast, besitta, dylik, därest, därjämte, envar, enär, förete, förplägnad, gottgöra, gäld,
hurusom, huruvida, jämlikt, jämte, lända till
förfång, städse, såvida, varest, äska.
(Ehnmark diskuterar sedan vådorna med
en modernisering av tryckfrihetsförord-

ningen och avslutar sin artikel med följande:)
När det gäller en text av denna typ, en central
författning med stora samhälleliga strider inskrivna i sin historia, uppstår en motsättning
mellan kravet på precision och kravet på
språklig modernisering.
Motsättningen är såvitt jag kan se allvarlig.
Hur skulle det gå om språkexperter satt och
rewritade grundlagarna i enlighet med säsongens språkliga mode ("riket" ersätts i år
med "landet" eller snarare "det här landet"
som ju alla politiker säger, kanske för att
skilja det från "det där landet", eller potatislandet)? Om språkexperter skulle sitta och
sudda i balansräkningen över tidevarvens
klasskamp? Vi skulle naturligtvis snart upphöra att ha några grundlagar.
1 skönhetens namn skulle innehållet förflyktigas.
Nej, försvaret av dessa mödosamt uppnådda
demokratiska etappmål måste innefatta deras
språkliga uttryck. 1 språkfrågan är den enda
progressiva hållningen att vara konservativ.
Även Jan Myrdal kommer i sin bok Dussinet fullt in på liknande tankegångar:
Inom ämbetsverken finns en önskan om ett
modernt lagspråk. Det menas också på olika
håll att det är praktiskt med en övergripande
lag. Man talar som man gjorde under grundlagsmyglet. Själv uppfattar jag detta som
överhetens längtan efter ett knådbart lagspråk.
Det är risk för att det går yttrandefrihetslagstiftningen som det gick grundlagen och vi
kan få ännu en grundlag skriven så slirigt att
vi inte skulle acceptera det paragrafspråket i
ett kontrakt om köp av begagnad bil.
Jag har svårt att se så högtidligt på våra
blygsamma försök att göra språkliga retuscher i en text som f.ö. till största delen
skrevs under 1940-talet. Det är oss helt
främmande att visa vanvördnad mot 1809
års män och deras insatser för den svenska
yttrandefriheten. Både Ehnmark och Myrdal visar här en nästan magisk övertro på
ordens förmåga att till en annan tid överbringa entydiga budskap. För oss som har
deltagit i det språkliga moderniseringsarbetet har det viktiga varit att göra texten
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så begriplig som möjligt för de nu levande
och förhoppningsvis för ytterligare någon
generation.
Jag tror att det i detta fall rör sig om en
misstänksamhet som i själva verket riktar
sig mot innehålisliga och politiska mål mer
än mot vår språksyn. Jag kan med bästa
vilja i världen inte se något konspiratoriskt
bakom våra skäligen banala men ändå förhoppningsvis läsarvänliga språkändringar.
Inget demokratiskt arv hotas av att man
ändrar beslagtaga till ta i beslag eller må
till får, för att nämna några exempel.

Språkexperten som makthavare
Misstänksamheten mot vår verksamhet
kan ibland också röra den makt vi antas
besitta. Nära till hands ligger då anklagelser för maktmissbruk, eller åtminstone för
lomhördhet för andras synpunkter. Så
t.ex. skriver Gustaf Petrén i en artikel,
"Lagspråket och rättssäkerheten" (Tidskrift för Folkets Rättigheter, 1979 nr 3)
följande:
De flesta problem löses som bekant i våra
dagar med ett nytt ämbetsverk. Ett sådant i
miniatyr har inrättats i den direkt under statsministern lydande statsrådsberedningen i
form av en grupp språkvårdare. De granskar
allt från regeringskansliet utgående författningsmaterial ur språklig synpunkt. Gruppen
arbetar både med allmänna direktiv och med
detaljgranskning i det enskilda fallet. Denna
grupp har i all stillhet, utan att det utåt
märkts så mycket därav, tillvällat sig en i det
närmaste enväldig ställning då det gäller det
svenska lagspråket. Utgångspunkten har varit, som förut nämnts, att reglerna skall kunna förstås av alla och envar. Då det levande
ordförrådet bland den stora allmänheten är
ganska begränsat, leder målsättningen till
bannlysning av en mängd goda ord, vilkas
betydelse befaras vara oklar för en bredare
allmänhet. Vidare måste ordformer och satsbyggnad närma sig talspråkets. En lättläst tidningsprosa är väl vad man närmast eftersträvar. Språkvårdarna har stort inflytande.
De talar med statsministerns auktoritet, för
vilken alla mindre gudar ute i departementen
måste böja sig, oavsett vad sakfrågan gäller.
Tyvärr, måste jag nästan säga, ger inte

detta en helt korrekt bild av hur kanslihusets språkvård fungerar. Regeringsrådet
Petrén har alldeles för stora kunskaper om
den svenska förvaltningen för att uppriktigt tro att det är formellt möjligt att inrätta ett ämbetsverk inom regeringskansliet.
Min hypotes är därför att han gör sig skyldig till en ironisk överdrift i syfte att
brännmärka vissa särdrag i statsrådsberedningens språkvårdsprogram.

Språkvårdens arbetsformer 1
regeringskansliet
Här kan en upplysning om hur det verkligen förhåller sig vara på sin plats. Utifrån
sett verkar regeringskansliet troligen som
ett fyrkantigt stenblock. 1 själva verket är
det mycket mera likt en myrstack, åtminstone medan besluten förbereds. Det pågår
en ständig debatt om vad som är bra eller
dåligt. Den lokala yttrandefriheten är stor,
åtminstone hos beslutsfattare och experter. Detta gäller också språkfrågorna.
Ifråga om författningsspråket fungerar vi
språkexperter som rådgivare till departementens jurister både när det gäller språkliga enskildheter och allmänna rekommendationer. Eftersom statsrådsberedningen
har en roll som departementens samordningsorgan i formella angelägenheter har
dess rättschef ett både reellt och formellt
ansvar; han är också ansvarig utgivare för
Svensk författningssamling. Vår författningsgranskning är samordnad med den
som rättschefen och hans medarbetare
gör.
Detta innebär att våra ändringsförslag och
allmänna språkregler ventileras av juristkollegerna och oss. Det är mycket vanligt,
i den debatt som jag har antytt tidigare, att
påpeka att vi språkexperter inte har juridisk skolning. Jag tror att det är bra att det
kommer till allmän kännedom att vi i
samtliga fall där våra språkändringar riskerar att bli ändringar i sak samråder
med juridisk expertis. Ansvaret för den

slutliga lydelsen av en paragraf ligger av
lätt insedda skäl heller aldrig på oss
språkexperter.
Det är i detta sammanhang knappast
nödvändigt att påpeka att vii rent språkliga frågor också har öppna kanaler till dem
som vårdar allmänspråket. Svenska språknämnden har ju också sedan gammalt vården av den offentliga svenskan som en av
sina uppgifter. Det dagliga samarbetet
med nämnden är därför ett viktigt inslag i
statsrådsberedningens språkvård.

Detaljreglering
Vi får ofta frågan, inte minst från språknämndens ledamöter, varför vi detaljreglerar så mycket, särskilt på formlärans område. 1 det här sammanhanget vill jag gärna kort belysa den frågan.
För det första måste jag markera att ett
regeringskansli och dess tjänstemän skall
vakta sig väldigt noga för att utfärda regler
om allmänspråket. Det är tillräckligt illa
att regeringskansliet, trots våra och kollegernas ansträngningar, producerar så
många kuriala dåligheter, politiska flosker
och konstiga termer, som sedan hamnar i
allmänspråket utan att det ens behöver
förordnas om det.
Däremot står det oss naturligtvis fritt att
ge rekommendationer om regeringskansliets eget språk, väl medvetna om att dessa
rekommendationer i stor utsträckning
kommer att följas i stora delar av statsförvaltningen och kanske också i den kommunala. De flesta av dessa rekommendationer rör snarare förhållningssätt än detaljer. Det är fråga om att hjälpa förvaltningarna att hitta ett så begripligt, mänskligt och obyråkratiskt språk som möjligt.
1 dessa stycken råder stor enighet, åtminstone i teorin, mellan alla som har något
ansvar för språket. Enhälliga rikdagsbeslut, regeringspropositioner, partiernas uttalanden och sist men inte minst starka
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viljeyttringar från folkdjupet, allt pekar i
samma riktning. Även många av dem som
har invändningar av den typ jag har talat
om tidigare, delar dessa grundvärderingar
"1 princip".
Helt annorlunda ligger det till med de
språkliga detaljerna. Ibland har jag en
känsla av att vikten av en språkfråga står i
omvänd proportion till den energi med
vilken debatten förs. Om man råkar säga
att alla offentliga meningar skulle kortas
med låt oss säga hälften, skulle de flesta
bara nicka god mening och säga att detta
låter bra, så gör vi. Om man däremot
förespråkar negationen inte i författningstext, anländer omgående arga brev,
många med detaljerad kunskap om det
enda rätta bruket av icke och ej.
Varför är vi då så beskäftiga att vi rekommenderar vissa ord, ordformer och grammatiska grepp? Det viktigaste skälet är att
vi vill ta bort en del små men vanligt förekommande särdrag i författningsprosan.
Det bör påpekas att det här handlar om ett
litet fåtal företeelser som det lämpliga bruket av då, när och om, användningen av
negationer, utrensning av föråldrade modala hjälpverb, kortformerna ta och dra,
e-lösa passivformer etc. Det är en följd av
de enkla principer som jag har sökt förklara i det föregående, att lagspråket skall
befrias från dessa särdrag. Det behövs i
lagar och förordningar inga särskilda stilistiska markeringar av att det är fråga om
bindande regler av viss dignitet; det framgår ändå.
Vår tro är att läsaren snarare känner sig
vid sidan av saken om han märker att
avsändaren har sin egen språkkultur. Jag
har vid något tillfälle kallat detta blockeringseffekten. Även om läsaren inte egentligen har några svårigheter att förstå vad
där står, blir han störd i sin läsning. Formen skymmer själva saken, och därmed
förhindras kommunikationen. Den svenske medborgaren tycker inte om ett över10

såtligt, exklusivt tonfall, när han med eller
mot sin vilja har med myndigheterna att
göra.
1 och för sig har våra små formella rekommendationer alltså inte direkt med begripligheten att göra, vilket många tror att vi
anser. Däremot tjänar de indirekt till att
eliminera störningar. Läsaren av de
lagtextcitat, öppna eller dolda, som översvämmar myndigheternas meddelanden
blir förhoppningsvis mera benägen att ge
sig i kast med textens verkliga svårigheter
om han slipper myndighetstonen.
Det var det ena skälet. Det andra har att
göra med administrativ rationalisering.
Min erfarenhet är att, förutom rena språkriktighetsfrågor, är det få frågor som upprör sinnena mer än den om huruvida det
egentligen skall heta gett eller givit eller
om man får ha de som efter preposition.
Sådant bör av praktiska skäl regleras i
statsförvaltningen, antingen genom att
man säger att båda är lika riktiga eller att
det ena är att föredra. 1 en språkkultur
som har så enorma brister som den svenska byråkratins vore det orätt att inte hjälpa tjänstemännen på traven i struntsaker.
Det skulle kunna tänkas att deras krafter
då frigjordes för viktigare insatser i den
allmänna begriplighetens intresse.

Nakna substantiv
Till sist några synpunkter på frågan om de
s.k. nakna substantiven. Det får denna
gång bli mycket kort, trots att ämnet från
språklig synpunkt är vidsträckt och fullt av
problem.
För dem som inte har klart för sig vad ett
naket substantiv är vill jag ge en kort vägledning. Ett naket substantiv är ett substantiv i singular utan artikel. Det är i
denna oprydda dräkt vi möter substantiven i ordböckerna: ko, präst, avsikt, anordning. Den nakna formen används också vid ämnesnamn: Vill du ha kaffe eller
mjölk? 1 rubriker: Liten flicka biter hund;

vidare i definitioner, i uppräkningar, i vissa fasta uttryck med verb: jaga älg, väcka
åtal; i vissa prepositionsuttryck, i "etiketter", och vid verbalsubstantiv: Här gäller
det att visa besinning.
Nakna substantiv har också sedan medeltiden använts i lagspråket för att beteckna
en obestämd mängd i generaliserande syfte. De har sedan dess i själva verket varit
ett av de tydligaste särdragen i lagspråket:
Nu dör stafkarl i sokn. 1 ordspråken har vi
artikellösheten som relikt: Liten tuva välter ofta stort lass.
Till stor sorg för många rekommenderade
vi 1979 att detta bruk skulle överges. 1
stället skulle nusvenskans hela formregister komma till användning: obestämd
form med obestämd artikel, bestämd form
singular, obestämd form plural, bestämd
form plural, determinativa pronomen,
varje etc.
Låt oss ta ett modernt exempel. Så här
stod det tidigare: "Vid institution som har
verksamhet också inom kliniskt område
kan även klinikchef, som ej är anställd vid
högskoleenhet, utses till prefekt."
Efter att ha genomgått tvättning lyder texten nu så här: "Vid en institution med
verksamhet också inom det kliniska området kan även en klinikchef som ej är anställd vid högskoleenheten, utses till prefekt."
Denna reform har vållat mera uppståndelse i juristkretsar än någon annan sedan
verbens pluralformer avskaffades. Vi har
pärmar fyllda med inlagor i ärendet. Några av dem är avfattade i ett ytterst engagerat, för att inte säga aggressivt tonläge
utan att nämnvärt imponera genom sina
argument. Andra är däremot mera intressanta. De behandlar de fall där just den
obestämda artikeln skulle kunna förväxlas
med räkneorden en, ett. 1 sådana fall måste man givetvis i tydlighetens intresse formulera om. Dessa förväxlingsfall är dock

inte flera än de som uppträder i motsatt
riktning, dvs, de som upptäcks när man
översätter nakna substantiv till engelska
eller något av de andra världsspråk som
helt saknar denna specifikt nordiska företeelse.
Vi har också försökt att något hämma den
i början av reformen allför strida strömmen av obestämda artiklar för att i stället
rekommendera obestämd form plural. Om
det tidigare hade stått: "Ko skall mjölkas
på kvällen", är kanske "Kor skall mjölkas
på kvällen" den bästa varianten. Om det
står "En ko skall mjölkas på kvällen",
löper man kanske risken att alla kossor
utom en står där juverstinna mot natten, i
synnerhet om det är en i traditionell
lagtext skolad person som haft ansvaret
för mjölkningen.
Riksdagsmannen Gunnar Björck i Värmdö fällde nyligen i en motion några intressanta yttranden med anledning av regeringens proposition om hälso- och sjukvårdslag. Han ville att en paragraf skulle
få "en något mindre infantil utformning",
och att en annan paragraf skulle berövas
en obestämd artikel framför "läkare". 1
motionen står bl.a.: "Den usla nysvenska,
som regeringskansliets s.k. språkexperter
numera presterar, gör tyvärr att vissa paragrafer framstår som närmast groteska
plattityder . .
Det intressanta från min synpunkt är inte
bara att Gunnar Björck tydligen tror att en
handfull språkvårdare kan ställas till ansvar för varje enskildhet i den strida
strömmen av författningar. Lika intressant
är att han i kammaren ger uttryck åt värderingar som: ". . . man (socialutskottet)
accepterar, och slår vakt om den notoriskt
dåliga språkvården i regeringskansliet."
Efter att ha kommenterat fallet med den
obestämda artikeln utbrister Biörck:
"Man känner en stark längtan efter att till
livet återkalla någon av de begåvade personer som stod bakom 1734 års lag. På den
1

tiden fick inte en bofink se ut hur som
helst."

att bli hängd i tysthet. Därför är vi tacksamma mot Gunnar Biörck för hans engagemang och stridsvilja i dessa språkliga
På detta svarade Biörcks partikamrat Anifrågor, trots att vi på den här punkten
ta Bråkenhielm: "Herr talman! Låt mig
tvingas ge hans partikamrat rätt av pnncibara i en sista kort replik till Gunnar
piella skäl. Det är viktigt att tystnaden inte
Biörck uttrycka förhoppningen att den nya
sänker sig över den offentliga svenskans
sjukvårdslagen skall fungera väl, även om
problem. Min avsikt med att presentera de
vi, som har litet enklare krav än Gunnar
enkla grundprinciper som vi har för vår
Biörck på hur man uttrycker sig, föredraspeciella språkvård har också varit att visa
git 1982 års språkdräkt framför 1734 års."
att de, trots sin "platthet", ändå förmår
Ingenting är som bekant obehagligare än att uppröra sinnena.

12

Mats
Thelander

Språk och värderingar
Författaren till denna artikel är docent i svenska språket,
särskilt nusvenska vid Uppsala universitet. Han har speciellt
sysslat med språksociologiska frågor, t.ex. i boken Grepp och
begrepp i språksociologin (1974) och doktorsavhandlingen
Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal
(1979).

Värderingar, vad har de med språk att
göra? En hel del, skulle säkert de flesta
hålla med om. Men vilka är beröringspunkterna mer precis? På vilka olika beskrivningsplan spelar förhållandet mellan
språk och värderingar särskilt stor roll,
och vad finns det för forskning i vårt land
som belyser sambanden? Kring frågor av
det här slaget fick jag anledning att fundera litet, sedan någon vid Sekretariatet
för framtidsstudier bett mig ställa samman
ett kort "idépapper" om värderingars
plats inom språkvetenskapen. Man var i
färd med att planera forskningsprojektet
"Värderingar och värderingsförskjutningar i det svenska samhället", och företrädare för en rad andra vetenskapsgrenar hade
på samma sätt bjudits in att sammanfatta
hur deras ämnen anknyter till projekttiteln.
Det behövs inte mycket eftertanke för att
man skall få klart för sig att språk i det här
sammanhanget är centralt: Språkbruk kan
avslöja en persons värderingar och i varje
språk är dessutom vissa värderingar nedlagda. Vi påverkar andras värderingar
med språkets hjälp, och de som har makt
till det kan t.o.m. försöka ändra på språket för att få till stånd en förändring av
språkbrukarnas värdering. Språk och
språkliga företeelser är också själva föremål för värdering. Och språkets spontana
förändring över tid kan många gånger förklaras bara med hänvisning till att attityder eller värderingar i språkgemenskapen
har förändrats.

Den följande inventeringen är varken
djupsinnig eller uttömmande. Jag bryr mig
inte ens om att definiera 'värdering' utan
räknar med att ordets allmänbetydelse är
klar nog. Vad jag skall försöka visa är att
en del problem och forskning inom helt
olika delar av den moderna språkvetenskapen kan anses ha åtminstone värderingar som en minsta gemensam nämnare.
Såtillvida kan artikeln läsas som en annorlunda disponerad forskningsöversikt.
Språkvetare av facket har här ingenting
nytt att hämta men må i stället fundera
över vilka väsentliga områden som jag har
glömt eller på vad sätt ämnet hade kunnat
struktureras bättre.
Själv har jag valt att i tur och ordning
isolera sju delaspekter på temat, som var
och en behandlas under särskild rubrik.
Jag nöjer mig med att i varje avsnitt antyda sammanhanget med hjälp av föga originella exempel eller genom en hänvisning
till något av de resultat eller resonemang i
litteraturen som har kommit för mig. 1
noter ges ett urval referenser från vilka
den intresserade kan nysta vidare. Några
ord om hur språk och värderingar på ett
mer allmänt plan angår språkvården får
avsluta min framställning.

Värderingar i språket
Att varje naturligt språk har en uppsättning värdeord behöver man inte betvivla.
Adjektiv som bra och dålig, ond och god,
vacker och ful hjälper oss svenskar att uttrycka vår inställning till saker och ting.
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Eftersom dessa ord säkert har sina motsvarigheter i snart sagt alla språk säger de
inte mycket om skillnader mellan olika
möjligen något om
folk eller kulturer
människan som en tyckande varelse i allmänhet. Vågar man påstå att svenskans
lagom ändå tyder på att rena värdeord kan
vara både språkspecifika och kulturspeglande? Åtminstone kunde det stämma
med den bild som vi svenskar gärna gör av
oss själva.
-

Annars är det nog inte i de rena och enkla
värdeorden som värderingarna i språket,
de som växlar från kultur till kultur, är
mest uppenbara. Mer intressanta är här de
blandade värdeorden (1), som på en gång
förmedlar både ett sakinnehåll och någon
emotiv sidoupplysning. 1 sin uppsats Ord
på gott och ont (2) har Bengt Sigurd bI.a.
jämfört svenska sammansättningar med
-lös och -fri. Ett och annat om vilka
värderingar som finns inkapslade i svenska
språket säger kanske ett urval som: stillös,
måttlös, händelselös, kreaturslös gentemot

lidelsefri, snöfri, alkoholfri, dialektfri. Lös
är man från det man sätter värde på, fri
däremot från något man gärna avvarar.
Varken orden eller värderingarna är alla
gånger folkliga. Att en äldre värdering
också kan komma på gud visar t.ex. respektiös, som idag väl oftast används i positiva sammanhang.
Frågan om språkets makt över tanken och
språket som en spegel av gångna tiders
verklighetssyn kan diskuteras utifrån tankegångar hos Benjamin Lee Whorf och
Edward Sapir (3). Det finns gott om belägg för hur svenskan har konserverat
föreställningar som idag blir satta i fråga:
arbetsgivare visavi arbetsköpare hör till de
bekantaste; andra är bruket av han som
könsneutralt pronomen, yrkesbeteckningars fördelning på historiskt maskulin
(läkare, tjänsteman) resp. feminin form
(baderska, sjuksyster). Påfallande är olika
myndigheters försök att påverka folks syn
på eftersatta grupper eller illa ansedda in14

stitutioner genom att tilldela dem nya

piga.—*jungfru--3 hembiträde—
namn:
husassistent är ett välkänt exempel, liksom
dårhus hospital -* sinnessjukhus —*psykiatrisk klinik. Av allt att döma leder så-~

dana här manövrer till avsett resultat bara
när värderingsförskjutningar har föregått
beteckningsreformen. Ändrar man först
på språket kommer de gamla fördomarna
snart ikapp. På annat sätt kan man knappast förstå dessa serier av upprepade
namnbyten.

Att kommunicera värderingar
Språket ger oss rika möjligheter att avslöja hur en talare eller skribent förhåller
sig både till dem han meddelar sig med
(t.ex. genom valet av tilltalsformer) och
till det ämne som han behandlar. Men en
person kan också lära sig att undvika eller
utnyttja sådana perspektivmarkörer i tal
och skrift. Här är det alltså fråga om de
mer eller mindre medvetna val en språkbrukare gör mellan alternativa uttryckssätt
i samma språk. Inte minst har analyser av
politiskt språkbruk (4) och språket i recensioner (5) visat hur värderande vändningar
avlöser varandra i texten. Ett par prov på
sådant: Man talar om risken för nyval i
stället för det halvneutrala möjligheten till
nyval eller det positiva chansen till nyval.
Man väljer det positiva tack vare i stället
för ett neutralare på grund av eller det
negativa trots. Till dessa standardexempel
kunde fogas en lång lista med ord och
fraser som gruppvis har samma kognitiva
innebörd, men där olika värderingar av
det omtalade lyser igenom (typ frukta

-

befara

-

vänta

-

se fram emot

-

hoppas).

Mindre subtila är direkta talarattitydsmar-

körer som lyckligtvis, dessbättre, beklagligtvis, tyvärr.
1 den nämnda uppsatsen av Bengt Sigurd
(2) görs försöket att återge ett och samma
textinnehåll i en neutral, en positiv, en
negativ och en värdeblandad version. Författaren drar slutsatsen att det faktiskt är

svårt att åstadkomma en helt neutral text.
"Det finns inte alltid lämpliga ord, och en
läsare eller lyssnare försöker läsa in en
(negativ) attityd om det finns minsta tillfälle (chans)" (s. 59). En värdeblandad
text (med sammanställningar som tyvärr
kommer Kalle äntligen) gör ett förvirrande
intryck, och kommer av läsaren att uppfattas antingen som ironisk i vissa stycken,
eller som resultatet av en avsiktlig växling
från författarens sida mellan olika berättarperspektiv.

Fackspråk och maktspråk
Att olika slags fackspråk alltmer tilldrar
sig forskarnas intresse kan ha åtminstone
två orsaker. Å ena sidan tycks fackspråken undan för undan bli fler (till de färskare hör dataspråket) och mer och mer specialiserade; det är inte längre en kommunikationsklyfta bara mellan experter och
den breda allmänheten - som på den tiden
när latin fungerade som allmänt lärospråk
- utan i nästan lika hög grad mellan experter med olika inriktning. Å andra sidan
reser allmänheten starkare krav på att den
information som experterna lämnar skall
vara begriplig - inte för mycket begärt om
man tänker på att allmänheten ofta är
både experternas uppdragsgivare och det
som experterna egentligen är experter på.
En antologi från Svenska språknämnden
belyser förtjänster och brister i flera olika
fackspråk (6). Det har gjorts åtskilliga
undersökningar av begripligheten i bl.a.
massmediespråk (7). Utredningssvenskan
(den s.k. SOU-enskan) har blivit beskriven och gisslad (8). Ett pågående projekt
studerar politikerspråk i bl.a. könsrollsperspektiv (9). Genom praktiska experiment har en forskare försökt ta reda på
hur svensk lagtext kan göras mer lättförståelig (10). En undersökning av
sjukvårdsspråk publicerades för några år
sedan (11).
De nämnda undersökningarna (och andra
med liknande inriktning) är naturligtvis i

högsta grad relevanta för diskussionen om
språk och värderingar, i den mån de visar
att attityder som experter och myndigheter hyser mot allmänheten är en bidragande orsak till att fack- eller maktspråk utbildas. Men ännu viktigare i det här sammanhanget tror jag det är, att all denna forskning bedrivs. Tillsammans med nyinrättade språkvårdstjänster inom förvaltningen
och förbättrad språkvårdarutbildning vid
högskolan vittnar fackspråksforskningen
om pågående attitydförändringar i samhället, såväl hos allmänheten som i experternas egna led. En ännu större roll än den
ökade klarsynen bland makthavare spelar
därvid antagligen en växande självkänsla i
de grupper som utredningar och förordningar till sist drabbar. Hur dessa människor i framtiden värderar sig själva och
hur de värderar sina experter och ombud det kommer man säkert att kunna avläsa
också i språket.

Värdekonflikter inom
språkvården
Frågan om språkvårdens ideologier har ingående behandlats i ett antal artiklar av
KarI-Hampus Dahlstedt (12). Ofta har
den officiella språkvården att välja mellan
flera möjliga rekommendationer för ett
ords uttal, stavning, böjning etc., som var
och en stöds av i och för sig vällovliga
principer. En språkform ansluter till det
internationella bruket men kan vara svår
att genomskåda för svenskar utan högre
utbildning. En annan form kan skapa
överensstämmelse med övriga nordiska
språk men innebära att svenskan skulle få
frångå ett hos oss etablerat bruk, med påföljden att redan tryckta texter i ett slag
kunde komma att verka föråldrade på åtminstone en yngre generation. Värden
som internationalism, demokratism, nordism, traditionalism m.fl. hamnar således
på kollisionskurs, och det är intressant att
följa hur dessa -ismer har prioriterats olika
under olika tidsepoker.
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Värderingar av språk och
språkbrukare
Att människor knyter värderingar till sitt
eget och andras språk finns det gott om
belägg för, liksom för att dessa värderingar sällan är så individuella som man kunde
tro utan med vissa variationer genomsyrar
hela språksamhällen. Experiment i tvåspråkiga delar av Canada - om vi ett
ögonblick lämnar Sverige - har t.ex. visat
att de olika socialpsykologiska kvaliteter
som försökspersonerna förknippar med
engelskan och franskan är mer eller mindre oberoende av om de som deltar i försöket själva har engelska eller franska som
modersmål. Majoritetens uppfattning om
vilket av språken som är över- resp.
underlägset delas också av den språkliga
minoriteten, trots att det bör gå stick i stäv
mot dess egna intressen (13). Ett slags
självhat mot det egna modersmålet har
observerats också bland finsktalande i
svenska Tornedalen (14).
Ingenting tyder på att värderingar av
språk eller språkljud egentligen riktar sig
mot de språkliga uttrycken som sådana.
Att ett visst uttal anses vara fult eller grovt
kan bero på att de som tycker så inte
själva använder det (åtminstone inte i
samma kontext), men framför allt på att
de av helt andra orsaker har kommit att
värdera den talargrupp lågt, där uttalet
förekommer. Attityder till språk och
språkvarianter är sekundära. Språkljud
som i Trondheimsmålet uppfattas som fula
och vulgära möter den högsta uppskattning när fransmän och italienare använder
dem i sina språk (15). Här är uppenbarligen fråga om rena värdeomdömen.
Bengt Loman (16) har låtit gymnasister på
flera orter i Sverige ta ställning till vad de
tycker om en rad uppräknade dialekter.
Högt värderades t.ex. norrländska, dalmål
och värmländska. Minst uppskattning rönte stockhoimskan och skånskan.
Stockholmare visade sig har relativt höga
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tankar om göteborgskan, under det att
göteborgarna placerade stockholmskan
lägst på rangskalan. 1 andra undersökningar menar man sig ha funnit att folk ofta är
mest kritiska mot nära granndialekter och
någorlunda toleranta mot dialekter i helt
andra landsändar (17). 1 en uppsats från
1950 pekar Lars Levander (18) på hur sådan nabo-opposition delvis förklarar både
att Venjansmål och Moramål en gång glidit isär och att dialekterna motstått senare
utjämning.
Det finns också exempel på att flera dialekter under lång tid kan existera sida vid
sida på samma ort utan att nämnvärt uppgå i varandra. Mest känt i Norden är nog
norska Hemnesberget (19). Tack vare att
bokmål och ranamål där kommit att symbolisera två olika värdekomplex ett allnorskt och ett lokalt - har man spått att
risken för utjämning inte är överhängande, så länge den här värdemotsättningen
fortsätter att spela en viktig roll. Språkarternas olika användningsområden och
skillnaden mellan dialektens och högsvenskans emotionella och sociala konnotationer förklarar säkert också hur bidialektismen i övre Dalarna har lyckats överleva
in i våra dagar (20). Samma orsaker till att
gotländskan behåller sitt grepp om yngre
gotlänningar framförs i en nyutkommen
rapport med den talande titeln: Vi har inte
lust att prata nån jäkla rikssvenska (21).

Språkliga normer och
normbrott
Brott mot språkliga normer har nog alltid
väckt starkare reaktioner än vad som syns
motiverat med hänsyn bara till begripligheten. Den första språkvetenskap som
över huvud taget bedrevs lär ha haft till
syfte att i det forna Indien sörja för att
religiösa böner lästes på "rätt" sätt. Senare har normbrott i olika sammanhang to!kats både som ett bevis på obildning och
bristande lojalitet - det senare mest i samhällen som har känt sitt språk och sin exi-

stens hotade. 1 vissa dialektgemenskaper i
Sverige tycks den sämsta lösningen på en
upplevd normkonflikt f.ö. vara att blanda
rikssvenska med dialekten. Då betraktas
man som okunnig i t.ex. skolan och som
högfärdig av sina vänner (20). Ändå torde
det vara genom framväxten av stabila
blandspråksnormer som den svenska dialektupplösningen fortskrider (22).
Också på andra områden är föraktet mot
språkblandning påtagligt. Vem minns inte
sin engelsklärare på gymnasiet förmana:
Ni måste använda antingen brittisk eller
amerikansk stavning, för växlar ni mellan
dem så sätter jag bock i kanten! 1 en tid
när den normativa stilistiken ger skribenten ganska stor frihet att välja stilnivå,
försöker den fortfarande bromsa utjämningen mellan högt och lågt. Kravet på
konsekvens står fast också där: den stilnivå man en gång valt för sin framställning
bör man inte utan särskilda skäl frångå.
Debatten om språkriktighet har på senare
år tagit ny fart. Framför allt Ulf Teleman
har angripit skolan för att slentrianmässigt
öda sina krafter på att få eleverna att ersätta ett fullgott uttryckssätt (han är större
än mig) med ett annat (han är större än
jag), när resurserna i stället borde koncentreras på att lära eleverna formulera
sådant som de tidigare saknade uttrycksmöjligheter för (23). Bengt Loman har å
sin sida pläderat för en större tolerans mot
utländsk brytning hos invandare. Den traditionella punsmen i svenskars språksyn
låter sig inte förenas med önskemålet om
ett öppet samhälle med pluralistiska ambitioner (24). Ett planerat forskningsprojekt
med titeln "Svenskars uppfattning om bruten svenska hos olika invandrargrupper"
bör kunna visa om en attitydförändring är
på väg (25).

Värderingsförskjutningar och
språkföränd ring
En studie av skånska rättegångsprotokoll
från 1600-talet har demonstrerat hur man i

den språkliga formen kan följa ämbetsmännens gradvisa omorientering från
dansk till svensk lojalitet (26). Språkhistorien är naturligtvis rik på liknande - men
inte alltid så tydliga - exempel på hur
språk och politik går hand i hand. En avhandling om tilltalsordet ni sätter den moderna övergången från ni till du i samband
med en uppkommen konflikt i systemet av
status- och solidaritetshänsyn i umgänget
mellan svenskar (27). Värderingen av konkurrerande språkformer i ett sentida stadsmål utnyttjar Gun Widmark för att urskilja pågående förändringar i Uppsalaspråk
(28). Hon låter sagespersonerna dels spontant uttala ett ord i naturlig kontext, dels
uppge hur de tror att de uttalar ordet, dels
svara på hur de menar att ordet rätteligen
borde uttalas. Dessa tre uppgifter - verkligt bruk, egen norm och idealiserad norm
- visar hur språkvarianterna värderingsmässigt förhåller sig till varandra och man
kan, när man jämför uttalanden på individnivå, lära en hel del om språkets förändringsmekanismer också i gången tid.
En förändring av språkbruket tycks oftast
föregripas av positiva attityder till novationen eller de utomspråkliga värden den
representerar.
Utom denna vanliga förändring "ovanifrån" - t.ex. spridningen av riksspråksdrag
- förekommer också förändringar "underifrån", viss utbredning av bl.a. slangord
eller uttal som strider mot riksspråksnormen. De tyder på att folk idag påverkas av
andra krafter än enbart de centralistiska
statusideal som bär rikssvenskan över landet. Redan det faktum att massmedierna
inte på långt när har lyckats likrikta språket i Sverige är ett vittnesbörd om att den
lokala identiteten fungerar som en effektiv
spridningsbarriär. Med tanke på det menar Karl-Hampus Dahlstedt (29), att det
allvarligaste hotet mot kvarvarande dialekter utgörs av en fortsatt omflyttning av
svenskar mellan och inom olika regioner,
eftersom de lokala värdegemenskaper som
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ger folkmålen berättigande och skydd i så
fall riskerar att luckras upp och kanske gå
förlorade. Bengt Loman har i en kontroversiell framtidsvision (30) utmålat centralsamhällets sönderfall och manat till
omsorg om våra nuvarande dialekter, eftersom de i det nya decentraliserade samhället skulle komma att återfå sin viktiga
funktion som bl.a. gruppkitt (Dahlstedts
term). 1 antologin De nordiska språkens
framtid (31) redovisas andra aspekter på
både svenskans och våra grannspråks vidare öden i en föränderlig värld.

Slutord
Under flera av rubrikerna i det ovanstående har jag haft anledning att nämna
språkvården. Och där den inte uttryckligen omnämnts har man med litet fantasi
kunnat ana hur den lurar i bakgrunden.
Språk och värderingar är ett ämne som
förvisso rör vid språkvårdens märg.
Att språk och värderingar hänger ihop på
många sätt hoppas jag att min genomgång
har visat. Att sambandet inte alltid är utan
problem och gnissel bör också ha framgått. Då är en aktiv språkvård det bästa
smörjmedlet. Attityder i samhället som
rimmar illa med ett rådande språkbruk får
språkvården försöka bearbeta genom att
sprida upplysning och predika tolerans.
Språkbruk som står i strid med utbredda
värderingar kan språkvården påverka genom att ställa upp mönster och ge argument för en språkförändring. Den grannlaga uppgiften att väga den ena lösningen
mot den andra - att angripa attityderna
eller språket - måste språkvården närma
sig utifrån sina egna värderingar. Det är
självfallet viktigt att dessa då harmonierar
med vad medborgarna i allmänhet tänker
och tycker. 1 vilken utsträckning språkvårdens ansträngningar leder till något resultat beror till sist på ett förhållande som vi
vet alldeles för litet om (32): Hur
språkvården själv värderas av språkbrukarna.
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Borgarmål och russenorsk.
Två gamla pidginspråk i Norden?
1 denna artikel om lappsvenska och ryssnorska skildrar KarlHampus Dahlstedt två mellanfoikliga blandspråk, som förr i
världen fanns och användes i norra Skandinavien. 1 mer vetenskapliga sammanhang kallas de borgarmålet och russenorsk, och vittnar om forna tiders mångspråkiga och koloniala förhållanden i såväl det svenska som det dansk-norska
rikets nordliga utmarker.

1 min barndom kunde man ännu någon
gång höra gamla samer från södra Lappland tala svenska med en utpräglad brytning, kännetecknad framför allt av ett
högt "gnälligt" tonläge, oförmåga att träffa rätt på de tonande och tonlösa klusilerna, dvs. b, d och g resp. p, t och k, samt
vissa svårigheter att hålla isär han och hon
(eller genus) hos personliga pronomen.
Men det hände sällan. Det är möjligt att
mitt minne bedrar mig, och att jag bara
hörde dessa lapponismer eller samiska
språkegenheter i andra hand, dvs, som
härm efter gamla samer, när någon berättade historier om dem eller av dem.
Numera talar sydsamerna en ren och behaglig svenska - ofta därutöver också en
svensk dialekt. Men det är ställt utom allt
tvivel att en sådan "Iappsvenska" som
nyss beskrevs en gång existerade i Västerbottens lappmarker.
Det fanns till och med ett samisk-svenskt
blandspråk, kanske ett pidginspråk, det
sk. borgarmålet, som användes vid affärer mellan sydsamerna och köpmännen
från kuststäderna, vilka i Lappmarken kallades borgare långt innan det hade gått
partipolitik i det ordet.
Uppgifterna om detta hjälpspråk mellan
två folkslag, som annars inte skulle ha
förstått varandra, har vi från den framstående Lapplandsskildraren Pehr Högström
1747 (nyutgåva hos Två förläggare Bok20

förlag 1980). Typiskt för borgarmålet var
att svenskan tycks dominera kraftigt över
samiskan i Högströms anförda språkprov.
Dessa visar vidare att grammatiken är
mycket starkt reducerad, framför allt i
ordböjningen, t.ex. följande: "Som du
wara rätt stin." (= Du är väldigt dyr.) och
"Hur sit din heit?" (= Vad heter du?)
Satsbyggnaden (syntaxen) är däremot samisk (eni. Israel Ruong).
På denna grund föreslår två unga språkforskare från det nya universitetet i Tromsö, att borgarmålet sannolikt var ett pidginspråk från förra hälften av 1700-talet i
södra Lappland.
De två heter lngvild Broch och Ernst Håkon Jahr och gav 1981 ut en för nordskandinaver mycket läsvärd bok "Russenorsk - ett pidginspråk i Norge" (Novus
forlag, Oslo). Russenorsken, på svenska
"ryssnorskan", dyker upp i slutet av 1700talet, blomstrar under förra hälften av
1800-talet och tynar bort kring det senaste
sekelskiftet. Hur länge borgarmålet var i
bruk är däremot outforskat.
Pidgin(språk) är ett tämligen nytt begrepp
inom språkvetenskapen. På svenska är termen känd tidigast från 1879. Ordet dyker
först upp på engelska 1850 och anses vara
en förvrängning av det engelska ordet business 'handel, affärer'. Med pidgin avsågs
till att börja med bara ett enskilt hjälpspråk, ett slags kinesengelska som använ-

des i östasiatiska hamnar i samtal mellan
vita och gula människor.
1 och med att den imperialistiska kulturetnocentriska epoken är över i Västerlandet - tror vi i varje fall - kom språkvetenskapen och språkplaneringen (språkvården) i allt större utsträckning än förr att ta
itu med de små och fattiga språken och
deras livsvillkor. Denna välvilja har också
utsträckt sig till de mest ringaktade av dem
alla, bastarderna och blandningarna i språkens värld, dvs. kreol- och pidginspråken.
Det är alltså ingen tillfällighet att de unga
Tromsöforskarna nu har gjort en grundlig
genomgång av allt som har skrivits på och
om russenorsk. Till saken hör också att de
nya universiteten i norr har givit ett resultat som vi hoppades på - en bättre inriktning av forskningen mot företeelser som
är typiska för norra Skandinavien.

Men om pidgin är ett så nytt begrepp, är
det då riktigt att det tillämpas på förra
hälften av 1700-talet? Den tiden visste ju
inte vad termen innebar! Förvisso är det
så! Vår verklighet är fylld av distinktioner
som har existerat och delvis kommer att
existera oberoende av om den biologiska
arten Homo sapiens observerat och
namngivit dem. Detta gäller framför allt
företeelser inom det naturvetenskapliga
ämnesområdet, såsom den biologiska artdistinktionen, släktskapsrelationer inom
högre djurarter, grundämnen osv. Inom
humaniora och samhällsvetenskaperna ligger det annorlunda till. Begreppen menuett, statskupp, byastämma, utböling och
gästarbetare existerade inte i verkligheten
förrän vi människor utformade och iakttog
dem. Språkvetenskapen står här som ofta
mitt emellan de två. Utan tvivel existerar
och fungerar i människornas språk en rad
finslipade grammatiska distinktioner, som
är omedvetna för den naive språkanvändaren, dvs, för gemene man, fastän han behärskar dem i sin dagliga kommunikation.

Detsamma torde gälla om de många sociala konnotationer (bibetydelser) och modeuttryck som flyger och far genom språkets värld.
Man kan jämföra med att den vanliga
människan i vår tid dagligen umgås med
elektricitet som ljus- och värmekälla och
för fjärröverföring av ljud och bild, utan
att egentligen veta hur det hela går till.
Men det finns en skillnad. De tekniska
hjälpmedlen i vår civilisation bygger på
naturvetenskapen men förutsätter en uppfinning och tillämpning som är medveten
åtminstone för uppfinnaren. Så inte i språkens värld. Också i naturfolkens ännu
obeskrivna språk, där alla språkanvändare
är naiva, dvs, omedvetna och ovetenskapliga i förhållande till språket, kan man vid
en analys finna fina grammatiska distinktioner och socialt betingade språkformseller stilval, fastän de tidigare inte medvetet iakttagits eller namngetts. Denna senare observation innebär alltså att människospråken till en väsentlig del - men icke
alltigenom - fungerar som naturen, ej som
tekniken, dvs, deras funktioner uppfinns
inte, utan de upptäcks eller avtäcks.
Pidginspråk kan alltså mycket väl ha existerat i äldre tid innan de upptäcktes som
fenomen och termen präglades. Detta gäller inte bara om 1700-talets borgarmål
utan också om på portugisiskan baserade
pidgin från 1400- och 1500-talen, som enligt somliga forskare skulle vara alla pidginspråks moder.

Innan vi går vidare är vi skyldiga att försöka närmare precisera vad vi menar med
termen pidgin: Ett pidginspråk är ett
blandspråk som har uppstått vid kontakten mellan två folk med vitt skilda språk,
vilka inte behärskar varandras modersmål
men har behov att kommunicera med varandra, vanligen i samband med handel. 1
regel är det ena folket tekniskt och kulturellt överlägset i förhållande till det andra.
PI

Pidgin är själv aldrig någons modersmål,
men det kan övergå till att bli det och
kallas då kreolspråk.
Av pidginspråkets snäva användningsområde följer att det i regel är föga utvecklat.
Dess grammatik kan beskrivas som en
starkt förenklad kompromiss mellan de
två kontrahenternas modersmåls grammatiker. Satsläran har ett minimalt antal regler, som vanligen hämtats från den underlägsne kontrahentens språk, och ordböjningen är mycket starkt reducerad eller
saknas helt som i kinesiskan. Uttalet i pidgin kan enklast beskrivas som minsta gemensamma nämnaren av de två moderspråkens uttalssystem. Detta innebär att
uttalsdistinktionerna, dvs, de för pidgin
relevanta språkljuden, reduceras starkt,
nästan till den kärna av språkljud som är
gemensam för alla människospråk på jorden. Ordförrådet i ett pidginspråk är vanligtvis hämtat ur de båda moderspråken,
med klar övervikt för den överlägsne
kontrahenten. Men också andra ord kan
få fotfäste i ett sådant kontaktspråk. 1 russenorsk finner vi således vid sidan av norska klokka 'klocka' och lomma 'ficka' och
av ryska treski 'torsk' och nokka 'mjöl'
också nederländska grot 'mycket, stor',
engelska slipom 'sova', finska gaima 'namne' och samiska tiksa 'kolja'.
1 Högströms språkprov av borgarmålet påträffar vi bara svenska ord, möjligen med
undantag av den egendomliga ordbildningen pelsomesak 'muddskinn'.
Typiskt för russenorsk, liksom för pidgi.nspråk i allmänhet, är också att det inte
är så enhetligt och stabilt som vanligt
språk. Det finns ofta orddubbletter (synonymer), och det förefaller som om ryssar
och norrmän delvis haft olika ordförråd.
Eftersom författarna inte har kunnat studera ett levande talspråk på ett inspelat
band eller direkt i fältet utan har måst
nöja sig med att samla in och analysera
alla tillgängliga skriftprov på russenorsk är
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materialet i vissa avseenden otillräckligt
för en slutlig bedömning av ordförrådet. 1
synnerhet är texter efter ryskspråkiga talare sällsynta.
Att ordförrådet förändras fort är å andra
sidan en allmän iakttagelse i studiet av
pidginspråk. Inom engelskspråkig pidginforskning kallas denna företeelse relexification. Man har till och med byggt upp en
hypotes om att pidginspråkens grammatik
förblir i stort sett oförändrad genom tiderna, medan nya pidginspråk har bildats ur
de gamla i förändrade kontaktsituationer
genom införandet av ord ur de nya kontaktspråken i stora hopar. Ytterst skulle enligt denna teori i dess "renaste" version
- alla pidginspråk gå tillbaka på ett urpidgin med portugisiska som den ena kontrahenten och något västafrikanskt negerspråk som den andra. Detta "urspråk" skulle ha uppstått i den allra första kolonialismens språkmöten på 1400- och 1500-talen.
Broch och Jahr avböjer med rätta en så
doktrinär uppfattning. Var hamnar kinesengelskan och var ryssnorskan i detta historiska språkträd?
Det är tvärtom sannolikt - som redan har
antytts i denna artikel - att pidginspråk
kunde och alltjämt kan uppstå på skilda
håll och oberoende av varandra under likartade relationer mellan folk med helt
skilda modersmål.
*

Att det finns historiska sammanhang mellan vissa enskilda pidginspråk är däremot
mycket troligt. En sådan förbindelse förelåg kanske mellan det något äldre borgarmålet och den yngre ryssnorskan. Broch
och Jahr vågar det antagandet. Mot det
talar att Högström förlägger sitt borgarmål
till södra Lappland, medan russenorsken
hörde hemma längs norska kusten i Finnmark och Troms. Säkert är i varje fall att
de mångspråkiga samerna spelade en större roll vid framväxten och vidmakthållan-

det av ryssnorskan än deras andel i dess
ordförråd tycks ange.
Med Broch och Jahr måste man anta att
uttalet i russenorsk innebar en stark reducering av antalet relevanta språkijud och
ljudföljder. Stötestenen här för en uttömmande och övertygande analys är naturligtvis återigen att vi saknar talade språkprov och måste rekonstruera uttalet med
ledning av stavningen, som i regel är påverkad av andra skriftspråks ortografi främst norskans och ryskans.
Ännu sämre härvidlag är läget för borgarmål, där vi bara känner Högströms fem
korta språkprov. Klokast är nog att sätta
ett frågetecken framför antagandet att
borgarmålet var ett fullt utvecklat pidginspråk. Kanske gör det bara rätt för titeln handelsjargong. Vare därmed hur
som helst så öppnar Broch och Jahrs analyser intressanta perspektiv för fortsatt
språkforskning i norra Skandinavien. Hur
de än bör benämnas så spelade dessa
kontaktspråk säkert en viktig roll som påverkare mellan de olika nationalspråken i
norr.
När dialektordet kälva 'renko' mot all rimlighet uttalas med tunt 1 i de sydligaste
lappmarkerna beror detta uppenbarligen
på borgarmålets inflytande med dess reducerade ljudbestånd. Det saknade med
andra ord det säregna språkijud som vi
populärt kallar tjockt 1. 1 den helt färska
festskriften till avgående professor i finskurgiska språk i Uppsala, Bo Wickman,
räknar Sven Söderström i en artikel om
sydsamiska lån i svenskan med en sådan
påverkan från lappsvenskan, t.ex. ifråga
om verbet tolka 'åka skidor' efter ren
(häst, motorcykel el. dyl.).
Pidginspråken ute i världen har i allmänhet en låg social status. Denna egenskap
hos dem hör enligt somliga forskare till
själva definitionen av pidgin. Den hängde
ihop med att det ena av de bakomliggande
moderspråken tillhörde ett "lågtstående"

naturfolk eller i varje fall inte en västerländsk nation. Men detta gäller ej om russenorsken, där de bakomliggande språken, norskan och ryskan, i varje fall fram
till 1850 ansågs likvärdiga. Broch och Jahr
betecknar det därför som ett "begränsat
pidginspråk".
Till en början fanns få eller inga som behärskade den andres modersmål. Alla var
hänvisade till ryssnorskan. Men från mitten av 1800-talet började de norska köpmansfamiljerna i Finnmark sända sina
söner på utbildning till Arkangeisk. Däri
ingick också att de lärde ryska, och russenorsk kom i fortsättningen att användas
endast av de lägre samhällsklasserna, dvs.
främst fiskarna, i umgånget med tillresande ryska köpmän och fiskare. Därmed
sjönk ryssnorskans status också ner till en
mer normal pidginnivå. Denna slutledning
hör till de fina iakttagelserna i Broch och
Jahrs arbete.
Om vi gör en annan avvikelse från det
typiska pidginspråkets kännetecken, att
det har vitt skilda spåk som moderspråk,
så kan vi faktiskt - med lite djärvhet urskilja ett tredje pidginspråk i Norden,
som finns i våra dagar. Interskandinaviskan, dvs, ett slags danska med norsksvenskt uttal, som i synnerhet islänningar
men också färingar och andra nordbor
ibland talar i nordiska sammanhang, kan
med en viss tänjning göra rätt för benämningen pidginspråk. Dess status är med
orätt ganska låg. Inte på grund av yttre
sociala associationer utan därför att det är
en blandning av norska, svenska och danska. Men utan tvivel är denna centralnordiska språkart praktisk och användbar. Vi
bör nog vänja oss vid den om vi vill att
Norden ska fortfara och bygga upp en speciell samhörighet på språkliga grunder.
Som redan antytts har pidgin under de
senaste årtiondena kommit till heders på
många håll i världen. 1 de mångspråkiga
nyfria rikena på gammal kolonial grund
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har det ibland visat sig att ett pidginspråk,
som i samband därmed förvandlas till kreolspråk, är den bästa lösningen på ett eget
national- och kulturspråk. Det mest kända
exemplet här är väl Papua Nya Guinea.
(Se härom Language Planning News Letter, 4:3, Honolulu 1978.)
Denna artikel är snarast en presentation
av Broch och Jahrs läsvärda och nyttiga
bok. 1 en recension hade de bägge författarna med rätta kunnat ställa krav på flera
konkreta detalj granskningar av deras resonemang. Men jag är övertygad om att
dessa i så fall mestadels hade utfallit till
författarnas fördel. En förtjänst hos detta
arbete är också de båda författarnas fina
orientering i den internationella pidgindebatten. Det blir på så vis en god introduktion på inhemsk grund till "läran om
pidginspråk". Låt mig till sist bara konstatera att forskningen kring russenorsken för
Broch och Jahr bl.a. har inneburit arkivalisk källforskning i tullhandlingar och sjöfartspapper. 1 detta avseende är de två
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författarna helt i pakt med lingvistikens
nutida inriktning, som i många avseenden
leder den över från de humanistiska vetenskaperna till samhällsvetenskaperna.
Broch och Jahrs arbete innehåller till sist
ett fullständigt material av texter på russenorsk och en uttömmande ordlista över
dess kända ordförråd.
Det var till sist den bolsjevikiska revolutionen som hösten 1917 tog knäcken på
ryssnorskan. Man skulle tycka att också
den organiserade statshandeln skulle ha
behov för ekonomiskt utbyte med de fiskrika fylkena i nordligaste Norge. Men
icke!
Vad man än anser om pidgin, dess konstitutiva kännetecken, dess ursprung och nutida förekomst och användning, så förtjänar denna språkart en devis som jag har
lånat över Kvarken:
Mycket tål den att skrattas åt,
men mera hedras ändå!

Einar Selander

Termer i kamp för tillvaron
- ett apropå till en historisk begreppsoreda
Fil, dr Einar Selander, tidigare chef för Tekniska nomenklaturcentralen, diskuterar med utgångspunkt i Darwins uttryck
"kampen för tillvaron" principiellt viktiga frågor om termer
och terminologi.

Om man i en termernas rekordbok ville
göra upp en förteckning över Termer som
erövrat världen och kanske också en förteckning över Termer som förändrat världen skulle uttryck från naturvetenskap och
teknik sannolikt vara talrika. För nutidsmänniskan är robot och DNA-molekyl naturligt hemmahörande där. 1 ett längre
perspektiv kommer ju också andra fenomen in: metafysik, förvandlad från aristotelisk efterskrift till filosofisk disciplin under medeltiden, och transsubstantiation,
förlänad dogmatisk innebörd vid fjärde
Laterankonciliet år 1215.
Hur många av dessa termer skulle ha sin
ursprungliga innebörd oförändrad? Sannolikt ingen. Det är rimligt att antaga att
alla termer på någorlunda hög abstraktionsnivå blir 'offer' för begreppsinnehållets förskjutning. Som hjälpmedel i tänkandets precisering och i dess avprecisering kan även stabila facktermer få en förändrad position i innebördsstrukturen.
Därigenom säkerställs termernas kommunikativa funktion att gälla även på det inre
planet. Oftast sker väl förändringen i små
steg, som ett led i en utveckling, för att
använda en biologisk term. Ibland kan det
ske språngvis, som mutationer, t.ex. när
den (grekiskt) odelade atomen når en tätposition i fråga om delning, eller när element i det kvantmekaniska systemets utförsåkning ner mot 'kvarken' inte längre
kan försvara sin betydelse som grundtillstånd.
Det kan då ibland synas som om orden, en

gång definitionsmässigt avgränsade till entydighetens villkor, kämpade för sin fortlevnad som facktermer. Ibland lyckas de,
ibland inte. Stundom är de kvar, men med
reducerad lödighet, i andra fall kan den
språkliga erosionen göra dem obrukbara
som växelmynt i begreppsbildningens inträdesapparat för långtidsförvaring.
Om man kunde gå igenom termbeståndet i
världen från antiken och framåt, skulle
man sannolikt finna att de flesta förändringar i termbruk och termbetydelse är
'försvarbara' och kanske rent av triviala
till sin orsak och till sin natur. Till de
triviala fenomenen skall man då kanske
räkna klåfingrighet och ansträngt modeskapande.
Svårare fall av 'förändring' inträffar, om
termen redan vid sin tillkomst är missvisande, särskilt om den är missvisande utan
att uppfattas som sådan. Ett bekant exempel - som rättades till - är när den magnetiska induktionens fader ett tag misströstade om den föreslagna termen anjon. Han
trodde sig upptäcka att den nya termen
kunde stå för "icke-jon" i stället för det
som han åsyftade, nämligen "uppåt(vandrande) jon". Han fick klarhet i tid, sedan
en språkkunnig psalmdiktare redogjort för
skillnaden mellan de två aktuella grekiska
prefixen (grek. ana 'uppåt', icke grek. a-,
an- 'icke, o-'). Ett mera närliggande exempel har uppmärksammats i anslutning till
Darwin-jubileet år 1982 (100 år efter Darwins bortgång). Darwins tankar erövrade
snabbt världen och bidrog till att förändra
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den. 1 denna process deltog också hans

termer, en av dem, kampen för tillvaron,
mer än vad han själv avsåg. Så heter termen i svensk översättning (senast av Roland Adlerberth 1976) - originalets
"Struggle for Life" ingår i titeln på
Charles Darwins berömda bok 'On the
Origin of Species by Means of Natural
Selection of The Preservation of Favoured
Races in the Struggle for Life'.
Naturvetenskapsmannen professor Bengt
Hubendick har i en hyllningsartikel till
Darwins minne (Göteborgs-Posten den 7
juli 1982) påpekat hur termen från början
missuppfattats och förgrovats. Detta skedde också kanske inte minst av Darwins
egna yrkeskolleger. En av dem som okritiskt bidrog till förvanskningen var den
berömde Thomas Huxley, darwinismens
kanske främste vapendragare, för övrigt
farfar till den likaledes berömde Aldous
Huxley.
1 sin artikel skriver Hubendick bl.a. följande:
Man talade om kampen för tillvaron.
Man talade om den starkares överlevnad och till och med om den starkares
rätt. Darwin själv har inte uttryckt sig
så. Han talade om den bäst anpassades
överlevnad, något som ligger verkligheten så som vi ser den i dag mycket närmare. Genom detta grova sätt att uppfatta urvalsläran kom darwinismen att
utnyttjas som en förevändning för den
mest hårdföra liberalism. Man överförde ogenerat det man felaktigt kallat
"den starkares rätt" från naturen till det
mänskliga samhället. Man skaffade sig
en bekväm ursäkt för den unga industrialismens hänsynslösa utnyttjande av
människor.
Till denna beskrivning skulle Darwin själv
ha kunnat nicka bifall, om han hade fått
möjlighet. Han hade en uttalad respekt
för begreppsreda och klara definitioner.
Så skriver han t.ex. (i den anförda över26

sättningen, s. 39) att det är "närmast liktydigt med att slå stora hål i luften, så länge
man inte ens har kunnat enas om någon
klar och entydig definition av dessa ord".
Och om den nyinförda termen kampen för
tillvaron skriver han utförligt och klargörande (s. 50); här ett kort utdrag: "Här
bör jag kanske förutskicka att jag använder uttrycket kampen för tillvaron i en
vidsträckt och metaforisk betydelse ... Av
bekvämlighetsskäl låter jag alltså uttrycket
'kampen för tilvaron' omfatta alla dessa
sinsemellan sammanflätade betydelser".
Denna klart deklarerade uttolkning av uttryckets innebörd respekterades således i
allmänhet inte av Darwins samtida kolleger; den nyskapade termen erövrade (och
förändrade) världen förvanskad och förgrovad.
Intressant är att konstatera att när reaktion så småningom kom mot den begreppsmässiga förvirringen, var det från
annat håll än från biologerna själva. 1 Sverige togs ämnet upp för över 50 år sedan
av "den svenske Sokrates", filosofiprofessorn Hans Larsson. 1 en år 1920 publicerad essäsamling med titeln Under
världskrisen ingår ett kapitel 'Inbördes
kamp - inbördes hjälp'. Författaren
skriver där med en för honom ovanlig
skärpa under rubriken Begreppet 'kampen
för tillvaron' inledningsvis följande:
Vi ha upplevt en tid, som upphöjt 'kampen för tillvaron' till en helig plikt, i den
övertygelsen att genom kampens hårdhet det livsdugliga skulle främjas. Man
hade givetvis, när man ville driva och i
livet tillämpa en sådan sats, bort vara
mycket angelägen om att göra fullt klart
och otvetydigt vad som därvid skulle
menas med kamp, med vem kampen
skall föras, vilka kampmedlen äro och
dylikt. Så skedde ingalunda, och sällan
har en så livsviktig diskussion förts med
en sådan oreda i begreppen.

Några sidor längre fram beskriver han hur
enligt hans mening denna begeppsoreda
blivit påtaglig verklighet i en debatt som
inte begränsats till en krets av personer
förtrogna med de nya utvecklingstankarna, utan aningslöst förts i vidare kretsar
med termer som erövrat världen på olika
nivåer:
Den mångfald av betydelser, som gå in
under termen tillvaroskamp, innebär i
och för sig ingen begreppsoreda alls om man blott vid behov vet att skilja
mellan den ena och den andra - men det
var icke att förvänta att alla distinktioner skulle ständigt iakttagas, icke av den
stora allmänheten först och främst, ej
heller av vetenskapsmän utanför det
biologiska facket, men slutligen knappast ens av biologerna själva.
Ord ur allmänspråket tas ofta upp av
fackexperter, ges en avgränsad, ibland till
synes 'förfinad' betydelse, införlivas i ett
fackspråk och blir facktermer. Det är en
metod som tillämpats med framgång alltsedan Aristoteles dagar. Nu kallar man
det - med en fackterm - terminologisering. När fackspråket slitit ut termen eller
när ordet tröttnat på att vara enbart i
fackspråkets tjänst, 'återgår' det till allmänspråket; en avterminologisering sker.

Om en biologisk fackterm formuleras i ett
flerordsuttryck bestående av icke-svåra
ord som kampen för tillvaron, har det
fackmässiga svårt att vinna gehör. Darwin
försökte med etikettmärkning avsedd att
medfölja vid termens användning eller att
i varje fall studeras vid dess marknadsföring. Denna konsumentupplysning gick
inte hem hos de närmast berörda. Detta
hade säkerligen flera orsaker. Darwin och
hans meningsfränder hade att ukämpa en
monumental kamp för sina idéers fortbestånd i sin tids viktorianska England med
dess moralism och kyrklighet. Stöd från en
språkintresserad psalmdiktare hade det
sannolikt inte gått att uppbringa, om Darwin hade valt att skapa en mera vetenskaplig term, bildad på grekiska morfem.
Och någon terminologicentral eller språknämnd fanns inte att rådfråga.
Exemplet pekar emellertid på det centrala
önskemålet i terminologiskt arbete: nära
samverkan mellan sakförstånd, begreppsanalytisk förmåga och språkvetenskaplig
kompetens. Hur frågan om en sådan samverkan lösts - eller icke lösts - för "termer
som erövrat världen" kan man spekulera
över. Någon undersökning härom torde
hittills inte ha gjorts.
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Catharina
Gränbaurn

På Island, Grönland och Färöarna
En vanlig fråga till Svenska språknämnden är om det skall
heta i eller på om öar som bildar nationer eller på annat sätt
självständiga områden. Heter det i eller på Island, Irland,
Lidingö? Problemet behandlas här av fil.mag. Catharina
Grunbaum, forskningsassistent vid Svenska språknämnden.

"Den 17 januari 1979 avhölls en folkomröstning i Grönland." Så inleder ordföranden i Föreningarna Nordens förbund,
Tuure Salo, förordet till Nordenförbundets årsskrift 1981 som bär titeln
"GrØnland —81". Orsakerna till författarens val av prepositionen i är förmodligen
flera. Den omtalade folkomröstningen
ledde till att Grönland fick en ny grad av
självständighet genom en "hjemmestyrelov", lag om självstyre. Och självständiga
riken och nationer konstrueras i svenskan
med i: i England, i Tyskland, för att nu ta
några exempel som liksom Grönland
slutar på -land. Den andra orsaken torde
vara den att dansktalande grönländare
(och även många andra danskar) säger och
skriver i Grønland - och har gjort så även
före 1979. Årsskriften består av en samling uppsatser om Grönland, skrivna på
danska av grönländare. Man letar därför
förgäves efter exempel med på Grønland,
och det danska prepositionsbruket har
alltså också anammats i det på svenska
skrivna förordet. (Möjligen kan också den
finska formen Grönlannissa, eg. "i Grönland", ha spelat in.)

me, halvö o.d.; ifråga om namn på öar 1.
halvöar numera bl. i den mån området för
språkkänslan framstår ss. en ö 1. halvö,
icke ss. en stat 1. ett rike 1. (en del av)
världsdel o.d. (t.ex. på Gotland, Öland,
Själland, Island, äv. på Jylland, Irland,
förr äv. på England, Japan, Sydafrika)."

För de flesta svenskar låter emellertid uttryckssättet i Grönland egendomligt, för
att inte säga felaktigt. Öar och halvöar
som inte bildar självständiga nationer
konstrueras normalt i svenskan med prepositionen på: på Öland, på Gotland, på
Åland. Om på framför namn på öar och
halvöar skriver Svenska Akademiens ordbok, SAOB, följande: "styrande ord (appellativ 1. ortnamn) som betecknar ö, hol-

SAOB:s regel att på används om öar,
halvöar osv. "blott när området för språkkänslan framstår såsom en ö eller halvö,
icke såsom en stat eller ett rike" har
många undantag, och frågan är om ordboken ger en tillfredsställande beskrivning av
det faktiska språkbruket. Många gånger är
det också svårt att avgöra vilken aspekt
som dominerar, den geografiska eller den
statsrättsliga. Vi säger och skriver normalt
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Här kan de som på svenska skriver i Grönland (och även i Island och till och med i
Färöarna vartill jag återkommer längre
fram) tycka sig finna ett argument för sitt
bruk av prepositionen i: vill man tala om
Grönland osv, som administrativt område
skulle på inte vara den rätta prepositionen. SAOB:s regel säger dock inte att
alternativet när man vill tala om en ö eller
halvö som administrativ enhet är prepositionen i. Ingen rikssvensk, och än mindre
någon ålänning, skulle väl falla på tanken
att säga i Åland (som f.ö. fick sin lag om
självstyre redan 1920), och ingen har veterligen skrivit i Gotland om Gotland som
förvaltningsområde fastän Gotland bildar
både ett eget län och en egen kommun.
(Däremot heter det naturligtvis i Gotlands

län, i Gotlands kommun.)

på Cuba oavsett om vi talar om själva ön
som geografiskt begrepp eller om nationen
Cuba med tillhörande öar, och vi säger

alltså vegetationen, huvudstaden, regimen
på Cuba, där ö-aspekten är odiskutabel
endast i det första exemplet. Liknande
gäller andra öar eller ögrupper, t.ex. Tai-

wan, Ceylon (Sri Lanka), Tonga, S:t Lucia, Västsamoa, Fiji - alla nu självständiga
stater. 1 synnerhet när det rör sig om namn
i pluralis tycks bruket vara fast: på Filippinerna (i har noterats, men får väl betraktas som en tillfällighet), på Seychellerna,
på Maldiverna (nyligen självständiga).
När det däremot gäller ö-nationer med
efterleden -land tycks bruket vara mindre
stabilt och närmare följa SAOB:s huvudregel. När Svensk Uppslagsbok behandlar
Irland före uppdelningen i republiken Irland och det brittiska Nordirland använder
man på i de fall då man talar om geografiska och kulturella förhållanden, "då området framstår såsom en ö, icke såsom en
stat eller ett rike", i då man talar om
politiska och statsrättsliga förhållanden.
Emellertid har man av naturliga skäl inte
lätt att göra någon strikt boskillnad mellan
de olika aspekterna, och skiftningar i bruket kan naturligtvis också hänföras till olika medarbetare. Man talar där således om
institutioner på Irland, kravet om homerule i Irland, 1800-talsförfattaren Thomas
Bracken, född i Irland. Bonniers lexikon
skriver på Irland om samtliga förhållanden
fram till uppdelningen och följer därmed medvetet eller omedvetet - normen att
öar som inte utgör självständiga stater
konstrueras med på. Även Nya Zeeland
behandlas i uppslagsverken efter den regel
som uttrycks i SAOB. (Det förhållandet
att Nya Zeeland utgörs av två någorlunda
jämstora öar tycks inte spela någon roll.)
Svensk Uppslagsbok skriver om maorierna på Nya Zeeland, jordbruket på Nya
Zeeland men om bankgrundandet, den
anglikanska kyrkan i Nya Zeeland. Bonniers lexikon skriver om klimatet och de

utdöda moafåglarna på Nya Zeeland, likaså om laxfiskar som planterats in på Nya
Zeeland, däremot om mått- och viktsystem och om det politiska livet i Nya Zee-

land.
Island i sin tur utgör ett särfall bland
självständiga nationer på -land. Här har vi
av hävd (med enstaka i äldre tid belagda
undantag) använt prepositionen på, även
sedan landet blev självständigt i personalunion med Danmark 1918 och sedan det
blev republik 1944.
1 danskan däremot är bruket ifråga om på
och i vacklande, dels på grund av att det
tidigare i danskan inte varit helt stabilt
(man har skrivit även i Sjielland, i Lolland, i Sicilien), dels - och framför allt på grund av ett ingripande från isländskt
håll. Självständighetsåret 1918 vände sig
en grupp islänningar genom den isländske
kabinettssekreteraren till den danske
kungen och bad denne att använda konstruktionen i Island, då Island ju erkänts
som ett självständigt rike. (Man bad också
att kungen framdeles skulle använda ordet
iskending och inte isla'nder, eftersom den
senare formen i danskan också används
om islandsponnyn och de isländska undersåtarna inte önskade bli "titulerade" som
hästar.) Frågan om i/på Island (och iskending/islwndare) behandlas i en liten charmerande uppsats av Chr. WestergårdNielsen i Dansk Sprognawns bok "At
fierdes i sproget" (1975). Westergård-Nielsen menar att det är just denna hänvändelse som ligger bakom det eljest nuförtiden
odanska uttryckssättet i Island. Christian
X, och efter honom många politiker, rättade sig efter skrivelsen, och redaktörer
och typografer lärde sig raskt att det var
"fint" att skriva i Island och ändrade där
andra i sina manuskript skrivit på Island.
För många danskar verkar det emellertid
onaturligt att säga och skriva i Island,
skriver Westergård-Nielsen. Det är inte
heller så att i Island skulle vara den enda
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naturliga konstruktionen för islänningar
som talar danska. Ett studium av på danska avfattade annonser för isländska företag visar en växling mellan i och på Island
hos olika annonsörer, och detsamma gäller även andra slag av texter, t.ex. uppsatser om skilda förhållanden på Island
skrivna på danska av danskar eller islänningar. Det är alltså inte så att man som i
fallen med Nya Zeeland och Irland gör
skillnad mellan ö-aspekten och statsaspekten, utan bruket är individuellt betingat.
Antingen skriver man i eller på i alla situationer. Vid ett tillfälle tycks en skribent ha
varit så inställd på konstruktionen med i
att han skriver "bygning af et
ferrosiliciumverk i Islands vestkyst" danskan har normalt "på ... kyst".
Det kan förefalla som om bruket av på
Island i danskan vore förbundet med graden av språklig kunskap och medvetenhet.
De flesta isländska dansklärare på Island
använder uteslutande på Island, skriver
Westergård-Nielsen, och stickprov som
jag gjort bland danskskrivande isländska
journalister med skrivande till yrke visar
att på Island hos dem tycks vara den vanliga konstruktionen. Stickprov i texter av
danska lektorer på Island har givit enbart
belägg för på Island.
1 svenskan är på Island den vedertagna
och allmänt brukade konstruktionen.
Emellertid finner man ibland hos nordiskt
idealistiska skribenter i Island. Det uttryckssättet möter man t.ex. inte sällan i
texter från en del nordiska organ. Efter
t.ex. ett danskt inlägg i tidningen "Vi i
Norden" om "danska på Island" följer en
redaktionell kommentar om "grannspråkens ställning i Island". Här är det förmodligen den gamla isländska propån som
går igen, kanske förmedlad av en eller
annan nitisk islänning, kanske ärvd direkt
från danskan. Hos svenskkunniga islänningar är dock på Island den vanligaste
konstruktionen, och varför skulle vi vara
påvligare än påven själv? På Island skriver
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t.ex. ordföranden i den isländska språknämnden, och ett mer manande exempel
behöver vi väl knappast begära. Det bör
väl också tilläggas att isländskan själv har
prepositionen ä (på) framför Island (liksom framför de flesta andra geografiska
namn på -land). Man säger alltså 1
Danmörku, 1 Svfbiod, men å Islandi (liksom å Frakkiandi, utan att de fosterländskt medvetna fransmännen dock veterligen har protesterat).
Valet av preposition framför Färöarna
borde inte vålla några problem. Färingarna säger visserligen i Föroyum, men när
de brukar danska på Fcz?rØerne. Svenskan
följer här det gängse dansk-norsk-svenska
bruket av preposition framför öar och ögrupper och har på Färöarna. Man kan
dock hos någon enstaka Färöentusiast finna det självuppfunna bruket i Färöarna.
Vare sig man väljer att försvara bruket av i
på svenska med att Färöarna har ett stort
mått av självständighet genom sin "hjernmestyrelov" eller att prepositionen i färöiskan är 1 hamnar man fel. Graden av
självständighet avgör inte i svenskan om
prepositionen skall vara i eller på. Och
vilken prepositionen är i det språk som
talas i det aktuella området är i grunden
likgiltigt, men det kan ju nämnas att 1 i
färöiskan - liksom i isländskan - normalt
används om öar och ögrupper, självständiga eller ej.
Skall man nu avge en rekommendation
om vilken preposition som bör användas
för att uttrycka befintlighet på öar eller
ögrupper måste det bli på, vare sig det rör
sig om självständiga stater eller inte. Vi
har av hävd sagt på Island och bör fortsätta med det. Vi har likaledes av hävd sagt
på Grönland och bör fortsätta med det,
liksom vi säger på Åland. Irland borde
inte utgöra något problem, eftersom namnet syftar på ön som geografiskt begrepp;
vill vi särskilt tala om de olika statsrättsliga delarna blir det i Eire eller republiken
Irland och i Nordirland. 1 fråga om histo-

riska förhållanden bör man använda på
Irland. Att växla mellan i och på när det
gäller Nya Zeeland ger inte något lyckligt
resultat, och ofta är det ju som sagt svårt
att skilja de olika aspekterna åt.
Man kan säga att på + namnet i fall som
dessa är den omärkta formen, den som
gäller ön (eller öarna) både som geografiskt och administrativt område. Finner
man i enskilda fall att den geografiska aspekten verkar bli alltför hårt markerad
(och det gäller framför allt i skriftspråk)
får man snarare ta till omskrivningar av
typen "Islands parlament", "Nya Zeelands bankväsen", "Filippinernas statsskick", "den grönländska socialpolitiken"
osv. Prepositionsbruket i andra språk kan
inte styra prepositionsbruket i svenskan i
detta fall lika lite som i andra fall. Och vill
vi visa andra nationer aktning finns det
bättre sätt än genom att rådbråka vårt eget
språk.
*

Delvis annorlunda kan det förhålla sig
med sådana mindre öar som samtidigt utgör städer eller kommuner. Även här kan
på sägas utgöra den omärkta formen, den
som används när man inte särskilt vill betona områdets karaktär av administrativ
enhet. Man säger vanligen att någon bor
på Ekerö, har villa på Lidingö, bedriver
båtbyggeri på Orust osv. Vill man däremot
betona förvaltningssidan är i den preposition som används - eller också använder
man konstruktioner som i X kommun.
Man säger då - eller framför allt skriver -

"kommunstyrelsen i Lidingö", "trafiknämnden i Ekerö". Ekerö utgör för övrigt
ett särfall, eftersom kommunen består av
flera öar men har namn endast efter en av
dem. Inbyggarna på ön Ekerö säger sig
alltså bo på Ekerö, medan Svartsjölandsborna i samma kommun naturligt nog säger sig på Svartsjölandet - i Ekerö kommun. Om förslaget att ändra kommunens
namn till "Mälaröarna" går igenom blir
det naturliga uttryckssättet "att bo på Mälaröarna", vilket också nu används när
man inte närmare specificerar vilken av
öarna i kommunen - eller telefonområdet
- "Mälaröarna" man bor på. Men på gäller i fall som dessa endast när området
verkligen utgörs av en ö; om Tyresö (på
halvön Södertörn) heter det givetvis i Tyresö. Djursholm konstrueras ibland med
på, särskilt i äldre invånares språkbruk.
Här är det emellertid fråga om slottet
Djursholm som givit upphov till konstruktionen - man säger ju på slottet, på Stockholms, Gripsholms osv, slott.
Slutligen har vi en grupp svenska ortnamn
av helt annan art som konstrueras med på.
Det heter t.ex. på Osterlen, på Dal (= i
Dalsland). Orsaken är i de här fallen att
Österlen och Dal är namnen på slättland
och har betraktats främst ur den aspekten.
1 Teg i övre Norrland säger man på Teg,
och helt säkert finns det åtskilliga andra
ortnamn i Sverige som lokalt konstrueras
med på. Även i danskan och norskan användspå i vissa fall vid ortnamn: på Frederiksberg; på Hamar, på Røros, på Ringenke.
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