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Britt-Louise
Gunnarsson

Texters begriplighet - ett språkpragmatiskt problem
Den pragmatiska språkvetenskapen eller pragmatiken sysslar
med hur språket används (i en viss funktion). Användning av
språket är både för skribenten och läsaren ett centralt problem som kommit att uppmärksammas allt mera på senare
tid. Fil.dr Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala, disputerade
1982 på en avhandling med titeln "Lagtexters begriplighet"
där hon särskilt undersökte medbestämmandelagen. 1 anslutning till den avhandlingen diskuterar hon i denna artikel vad
som menas med en texts begriplighet och vad som gör en text
begriplig.

Socialassistenten läser lite förstrött kvällstidningen på pendeltåget för att få tiden
att gå och för att hänga med i samtalsämnet för dagen. Politikern läser kritiskt
motståndarnas valbroschyrer som förberedelse för kvällens debatt. Studenten läser
intensivt det centrala avsnittet i läroboken
inför morgondagens tenta. Advokaten läser begrundande lagkommentaren för att
finna en acceptabel lösning på klientens
problem. Bit för bit läser det unga paret
bruksanvisningen för att veta hur de ska
sätta ihop den nya sängen.
Att det finns stora skillnader mellan olika
texter, mellan olika läsare och mellan olika lässituationer är lätt att konstatera. Läsares krav på de texter de läser formuleras
däremot på ett likartat sätt. Texterna ska
vara begripliga. Frågan är dock vad som
gör en text begriplig. Denna fråga, som är
väsentlig för alla som arbetar med texter,
ska jag här söka belysa.
En texts begriplighet förknippar vi med
egenskaper i själva texten. Man kan emellertid inte meningsfullt diskutera vilka
egenskaper som har betydelse för begripligheten utan att beröra vilket slags begripande som är målet och hur själva begripandet i lässituationen går till. Något enkelt svar på frågan om vad som gör en text

begriplig finns därför inte. Det finns inte
heller något allmängiltigt svar. Hur en text
bearbetas vid läsning och hur den blir begripen beror på vem som läser den, i vilken situation och i vilket syfte.
Begripandet och också begripligheten kan
sägas vara resultatet av ett samspel mellan
en specifik text och en specifik läsare i en
konkret situation. Vill vi bedöma en texts
begriplighet måste vi därför utgå från en
beskrivning av hur texten ska fungera i
lässituationen. Vi måste sätta in den i sitt
språkpragmatiska sammanhang och beskriva dess avsedda mottagare och funktioner. Till dessa pragmatiska faktorer kan
vi sedan relatera olika egenskaper i själva
texten. Vi kan bedöma textens inriktning
mot - och lämplighet för - sina mottagargrupper och sina funktioner.

Textens nivåer
En texts egenskaper kan hänföras till olika
nivåer. Vi kan beskriva ytspråket: typografin, syntaxen, ordens betydelse och frasernas betydelse. Vi kan också beskriva
textens djupare nivåer: textinnehållet, textstrukturen, textperspektivet och funktionsinriktningen. Då vi analyserar texten
på ytspråkliga nivåer plockar vi isär texten. Vi ser till dess mindre delar. För att
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kunna analysera textens djupare nivåer
måste vi dock se till helheten. Vi måste
utgå från den specifika texten eller texttypen och placera in textläsandet i ett pragmatiskt sammanhang. En text har inget
påtagligt innehåll, utan detta existerar som
resultat av en läsares (eller författarens)
inre föreställning om vad som står i texten.
Vi kan visserligen tilldela vissa läsare (och
också författaren) rangen av rätta uttolkare av texten, men vi kan inte meningsfullt
beskriva innehållet helt generellt, dvs.
oberoende av individ och situation. Ytspråket däremot kan vi mycket väl beskriva
på ett mer allmängiltigt sätt. Vi kan beskriva satsernas och meningarnas syntaktiska uppbyggnad med hjälp av grammatikor och ordens allmänna betydelser med
hjälp av ordböcker. Som vi längre fram
ska se behöver vi emellertid inte analysera ytspråket på detta generella sätt. Vi
kan också betrakta det i relation till texten
i sitt pragmatiska sammanhang.
En nödvändig utgångspunkt för en diskussion av texters begriplighet är, enligt min
uppfattning, att vi ser texterna som helheter och att vi analyserar dem på olika nivåer. En sådan utgångspunkt har man emellertid inte alltid, eller ens vanligtvis, då
man diskuterar och bedömer texter.
När vi kommenterar hur personer talar är
det oftast detaljer på själva språkytan vi
fastnar för, t.ex. uttal, ordformer, enstaka
ord och uttryck. Då vi ska bedöma om en
skriven text är språkriktig, stilistiskt välformad eller tidsenlig är det också oftast
till ytan vi ser och till textens mindre delar.
Vi håller oss vanligtvis inom meningens
ram och bedömer meningskonstruktionen,
ordvalet, ordformerna och ordsammanställningarna. Bedömningen gäller texten i
förhållande till språksystemet som sådant.
Vi jämför - mer eller mindre omedvetet textens ytspråk med allmänna normer som vi tror de är - för det riktiga eller det
vårdade språket.
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En text kan emellertid vara korrekt, välformad och tidsenlig utan att för den skull
vara begriplig. Den kan också vara lätt att
läsa utan att vara begriplig. En begriplig
text behöver å andra sidan inte vara korrekt, välformad, tidsenlig eller lättläst.
Självklart är det önskvärt att texter har
dessa ytspråkliga egenskaper. Jag påstår
bara att det varken är tillräckligt eller absolut nödvändigt att en text på ytan är
korrekt och tilltalande för att den ska gå
att begripa. När vi diskuterar begriplighet
är det nämligen något annat vi avser än
när vi talar om språkriktighet, god stil eller lättlästhet. Det räcker därför inte med
att vi analyserar ytspråket. Vi måste i stället utgå från en analys av textens djupare
nivåer. Vi måste se texten som ett stycke
verklighetsbeskrivning och inte som ett
språkligt ytfenomen. Vi måste se den som
en helhet och inte som en samling lösryckbara delar.
Vad en läsare normalt strävar mot att begripa är knutet till textens innehåll, eller
rättare till dess möjliga innehåll. Detta söker läsaren begripa på ett sätt som är adekvat för hans syfte med läsandet i den
aktuella situationen. För begripligheten
blir därför sådana djupare textnivåer centrala vilka gäller textens urval, strukturering och fokusering av fakta. Textens
egenskaper på dessa djupare nivåer bör
analyseras med avseende på sin inriktning
mot mottagare och funktion. Textens
verklighetsbeskrivning bör analyseras efter sin lämplighet för olika läsare, olika
läsarter och olika lässituationer.
Textens ytspråkliga utformning har givetvis också betydelse för begripligheten.
Ytspråket har emellertid inte i sig någon
betydelse för begripandet. Dess betydelse
ligger i stället i hur det förmedlar en beskrivning av verkligheten som läsaren
känner igen och som är relevant för honom i lässituationen. Vid en diskussion av
texters begriplighet måste vi alltså utgå

från de djupare textnivåerna då vi studerar de ytspråkliga.

relaterar också, inom parentes, till de situationer som beskrivits i inledningen.

Textens funktion

Läsmål
Memorering av textytan
Målet är att skapa en minnesbild av
textens ytnivå.
Ex. För att lära in psalmen inför skolavslutningen läser barnet psalmversen.
Registrering av textens ytsiruktur
Målet är att förstå ytspråkets strukturella uppbyggnad och ordens och frasernas
konventionellt-semantiska betydelse.
Ex. För att rätta ordvalsfel, stavfel och
meningsbyggnadsfel läser läraren
elevuppsatsen.
Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning.
Målet är att leva sig in i sändarens beskrivning eller berättelse.
Ex. För att fly från den gråa vardagen
läser bankkamreren detektivromanen.
(Socialassistenten läser kvällstidningen.)
Förståelse av sändarens avsikt med budskapet.
Målet är att genomskåda varför sändaren skrivit texten och vad hon menat
med den.
Ex. För att ta reda på vad en politiker
anser i en aktuell fråga läser hemmafrun insändaren på ledarsidan. (Politikern läser valbroschyren.)
Integrering i egen omvärldsuppfattning.
Målet är att införliva textinnehållet med
tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter.
Ex. För att veta vilka de nya reglerna
för sjukpenning är läser kontorschefen
broschyren från försäkringskassan.
(Studenten läser läroboken.)
Tillämpning på egen situation.
Målet är att ta reda på hur man enligt
texten bör handla i en given situation.
Ex. För att kunna anrätta den provensalska grytan läser kocken receptet i
kokboken. (Advokaten läser lagkom-

För att kunna precisera vad vi avser med
att en läsare har begripit en text måste vi
se till vilket mål för begripandet som gäller
för läsningen i den aktuella situationen. Vi
måste beskriva hur texten ska fungera i
lässituationen. Vi kan då beskriva hur
författaren tänkt sig att texten ska fungera. Vad hon velat säga med texten och
hur hon tänkt sig att den skulle bli begripen. Texter skrivs ju i många olika syften,
t.ex. för att ge uttryck åt författarens
känslor och åsikter, för att informera om
ett ämne eller för att påverka mottagaren.
Gemensamt för texter i olika funktioner är
dock att författaren hoppas på att bli läst
och begripen av någon. Vilket slags begripande som eftersträvas beror dock på den
avsedda textfunktionen.
Textfunktionen kan också beskrivas ur lä sarens synvinkel. Vi läser texter i många
olika syften. Vi kan också sägas ha olika
mål för vårt läsande. Jag menar nu inte att
vi alltid läser texter medvetna om ett bestämt mål. Ofta har vi dock en omedveten
inriktning mot ett visst slag av begripande.
Vi har förväntningar på hur texter i den
aktuella genren brukar fungera, vi har
uppfattningar om hur man brukar läsa och
begripa texter i den aktuella situationen
osv. Omedvetet kommer vi då att sätta
upp ett slags mål för vår läsning. Vi strävar
mot att begripa texten på ett visst sätt.
Av betydelse för vår diskussion här om
texters begriplighet är det att beskriva olika läsmål efter vilken förkunskap läsaren
måste aktivera för att ha begripit texten på
ett adekvat sätt. Jag har funnit det ändamålsenligt med en indelning i sex olika
läsmål. Dessa ställer varierande krav på
läsarens anknytning till sina lagrade kunskaper. 1 uppställningen nedan exemplifierar jag varje läsmål med en situation. Jag
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mentaren. Det unga paret läser bruksanvisningen.)
De sex läsmålen skiljer sig alltså åt vad
gäller de förkunskaper läsaren måste aktivera för att kunna uppnå det avsedda
begripandet. Vid läsmål 1 och 2 måste
huvudsakligen lagrade kunskaper om
språk, om språkstrukturer och om språkregler aktualiseras. Målet är i dessa fall
inte att begripa textens innehåll utan enbart att bearbeta själva ytan. Vid läsmål
3-6 är däremot målet att begripa textens
innehåll. För att uppnå dessa fyra normala
läsmål måste läsaren aktivera sina kunskaper om omvärlden. Läsmålen 3-6 skiljer
sig dock vad gäller den omvärldskunskap
läsaren måste aktivera och hur han måste
bearbeta denna kunskap. De beskriver en
ökande anknytning till läsarens egen verklighet och situation. Vid läsmål 3 och 4
inriktas bearbetningen mot sändarens
verklighetsbeskrivning och sändarens situation. Vid läsmål 5 och 6 inriktas bearbetningen mot läsarens omvärldsuppfattning och läsarens egen situation.
Läsmålen beskriver alltså hur texten ska
fungera ur läsarens synvinkel. Textens
funktioner kan ju emellertid också, som
nämnts tidigare, beskrivas ur sändarens
synvinkel och självklart finns det ett samband mellan textens funktioner ur läsarens
och sändarens synvinklar. Läsmål 3 och 4
är främst knutna till funktionen att uttrycka, läsmål 5 till funktionen att informera
och läsmål 6 till funktionen att påverka.
Man kan givetvis tänka sig andra sammankopplingar av textfunktion och läsmål.
Överhuvudtaget gäller nämligen att det
inte finns något entydigt samband mellan
läsmål och texttyp. Vi kan alltså inte generellt knyta läsmålen till bestämda texter
eller textgenrer. En och samma text kan
av samme läsare läsas med olika läsmål i
olika situationer. Broschyren från försäkringskassan kan av kontorschefen i en annan situation än den tidigare beskrivna
läsas i syfte att leda till direkt tillämpning,
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dvs, med inriktning mot läsmål 6. Texter
fungerar också på olika sätt för olika läsare. Språkkonsulten läste manuset till försäkringsbroschyren i avsikt att granska
ytspråket, dvs, närmast med inriktning
mot läsmål 2. Motståndaren till statsapparaten läser broschyren i syfte att avslöja de
bakomliggande motiven, dvs, med inriktning mot läsmål 4. Vi bör dock observera
att läsmålen inte beskriver några klart avgränsade kategorier. Mellanformer och
blandformer är givetvis vanliga. Studenten
som läser det centrala avsnittet i läroboken för att klara morgondagens tenta memorerar kanske vissa delar rent mekaniskt, läsmål 1, medan han integrerar andra delar med sina tidigare förvärvade kunskaper, läsmål 5.

Läsarten
Dessa läsmål skisserar alltså vad det i olika
typfall innebär att ha begripit en text. Läsmålen beskriver dock också en inriktning
av betydelse för läsarens bearbetning av
texten vid läsningen, för i vilken ordning
och hur textnivåerna bearbetas. Textens
nivåer bearbetas nämligen inte i en given
ordning vid all textläsning. Texten bearbetas inte alltid från ytan till djupet i en
bestämd ordning. Textläsandet är i stället
en flexibel process. Läsaren kan medvetet
variera, och varierar omedvetet, sin bearbetning av texten. Han kan fokusera vilken som helst av textens skilda nivåer.
Han kan fokusera typografin, syntaxen,
ordens och frasernas betydelse, textinnehållet, textstrukturen, textperspektivet eller funktionsinriktningen. Han kan alltså
skifta mellan olika läsarter. Vilken läsart
han tillämpar har betydelse för begripandet. Den fokuserade nivån blir central för
begripandet. De övriga textnivåerna fungerar närmast som hjälpnivåer. De bearbetas utifrån den fokuserade nivån och
blir endast sekundära för begripandet.
Läsaren kan skifta mellan olika läsarter
under läsningen av en och samma text.

som ett samlingsbegrepp för läsinriktningar av olika styrka, från en högst medvetet
målinriktad till en till synes planlös - men
ändå förväntansfull - textläsning.

Han distraheras och brister i uppmärksamhet av olika skäl. För flertalet lässituationer kan vi dock fastställa en huvudsaklig läsart. Läsaren tilldelar texten en viss
funktion och inriktar läsningen mot ett
visst slags begripande eller mot registrering av textytan.

Textens nivåer under läsart i uppställningen beskrivs som typografi, syntax, ordsemantik, satssemantik, textinnehåll, textstruktur, textperspektiv och funktionsinriktning. Ordsemantik gäller ordens allmänspråkliga betydelse, satssemantik frasernas allmänspråkliga betydelse. Textperspektivet och funktionsinriktningen
gäller textinnehållets respektive textstrukturens pragmatiska betydelse.

Jag ska här presentera mina antaganden
om ett samband mellan läsmål och läsart
med avseende på bearbetningen av textens
nivåer. Jag vill återigen upprepa att jag
inte menar att läsare alltid har ett medvetet konkret läsmål då de börjar läsa en
text. Jag menar inte heller att de alltid
uppnår sitt mål. Läsmål står här i stället

Läsart

Läsmål
Memorering av textytan

Ordsemantik och syntax bearbetas primärt. Typografin hjälpnivå.

Registrering av textstrukturen

Syntax och satssemantik bearbetas primärt. Ordsemantik och typografi hjälpnivåer.

Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning

Textinnehållet bearbetas primärt.
syntax och typografi hjälpnivåer.

Förståelse av sändarens avsikt med
budskapet.

Textinnehåll och textstruktur bearbetas primärt.
Semantik, syntax och typografi hjälpnivåer.

Integrering i egen omvärldsuppfattning

Textperspektivet bearbetas primärt. Textinnehållet, textstruktur, semantik, syntax och typografi
hjälpnivåer.

Tillämpning på egen situation.

Textperspektivet och funktionsinriktningen bearbetas primärt. Textinnehåll, textstruktur, semantik, syntax och typografi hjälpnivåer.

För en diskussion av vilka textegenskaper
som har betydelse för begripligheten måste vi se till vilken roll de olika textnivåerna
antas spela. Det är utifrån antaganden om
den normala läsarten som vi kan analysera
textens inriktning mot mottagaren. Vi
måste beakta vilken textnivå eller vilka
textnivåer som är fokuserade och från vilken primärnivå de s.k. hjälpnivåerna bearbetas.

Semantik,

Textens mottagare
Textläsare är alltså flexibla så att de kan
variera sin läsning beroende på inriktningen i lässituationen. Läsare är också kreativa. Vid normal textläsning, dvs, med inriktning mot läsmål 3-6, mottar de således
inte passivt ett färdigt textinnehåll utan
konstruerar mentalt en representation av
ett textinnehåll som är adekvat för dem i
den aktuella lässituationen. De tolkar
texten.
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För att läsare ska ha begripit en text måste
de alltså ha konstruerat en mental representation av vad de läst. Utifrån de enstaka orden och meningarna måste de ha
konstruerat en representation av en helhet. En sådan helhetsföreställning kommer de inte fram till genom att mekaniskt
addera sin representation av varje ord för
sig. Under textläsningens gång arbetar de i
stället på att skapa en helhetsföreställning.
De måste därvid sovra bland textinformationen och ge vissa delar större vikt för
helheten. De måste fylla ut, läsa mellan
raderna, för att få sammanhang. De måste
ibland omforma för att kunna relatera textens ordmassa till sin lagrade kunskap om
omvärlden. Så snart läsarna kan gör de
antaganden om texthelheten, om hur texten är disponerad och vad den handlar
om. Sådana antaganden skapar sedan förväntningar på de följande textpartierna.
De påverkar det fortsatta begripandet:
sovringen, utfyllnaden och omformningen.
Begripandet förutsätter att läsarna har aktiverat delar av sina tidigare lagrade kunskaper, attityder och åsikter. Läsarnas
sammanlagda förkunskaper utgör, kan
man säga, deras tolkningspotential vid
textläsningen. Läsare har kunskaper om
språk och om texter. De har också kunskaper om hur man hanterar språk och
texter, dvs, hur man läser och begriper.
De har vidare kunskaper (attityder och
åsikter) om omvärlden. De har kunskaper
om enskilda företeelser, förhållanden och
situationer, om sammanhang och om samband. De har också kunskap om vad som
är normalt. - De vet vad som brukar inträffa i olika typsituationer. De vet t.ex.
hur vissa texttyper brukar vara disponerade, vad de brukar handla om, i vilka sammanhang de brukar förekomma och hur
de där brukar fungera. De vet hur en normal svensk mening brukar vara konstruerad. - Deras kunskap är organiserad.
Man använder termer som struktur, fält,

schema för att beskriva denna organisering. Även på ett mer övergripande plan
är läsarnas kunskaper (attityder och åsikter) organiserade. Man brukar tala om
perspektiv, där man med ett perspektiv
menar ett relativt enhetligt sätt att se på
sektorer av verkligheten, ja ibland till och
med på verkligheten som helhet. Ett perspektiv innebär då t.ex. en benägenhet att
ta fasta på vissa företeelser eller förhållanden, att finna vissa typer av samband och
att relatera till vissa typsituationer och
sammanhang.
Läsare skiljer sig givetvis åt vad gäller sina
förkunskaper, sin tolkningspotential. De
har olika kunskaper om språk och texter
och också olika förmåga att läsa och tankemässigt bearbeta texter. De skiljer sig
också, som vi ju alla vet, i fråga om kunskaper, attityder och åsikter om omvärlden. Utbildning, social bakgrund, yrke
osv, inverkar på hur mycket läsare vet om
ett visst område men också på hur de ser
på detta område. De ser det ur olika perspektiv. Om studenten, socialassistenten,
kontorschefen, politikern, hemmafrun och
advokaten läser samma artikel om arbetslöshet och tolkar vissa partier i texten på
olika sätt, beror skillnaden mellan deras
tolkningar förmodligen mindre på att de
har olika mycket kunskap om faktiska förhållanden än på att de ser problemet ur
olika perspektiv. De tycker att olika faktorer är väsentliga. De hittar olika förklaringsalternativ till de beskrivna förhållandena. De kopplar textens skildringar till
sina olikartade erfarenheter. De sovrar,
fyller ut och omformar alltså på olika sätt.

Lässituationen
Hur läsare begriper en text beror dock
inte enbart på hur textens verklighetsbeskrivning överensstämmer med läsarnas
tolkningspotential. Då läsaren börjar sin
textläsning är han nämligen inte nollställd.
Han har redan vissa delar av sina förkunskaper aktiverade och strukturerade på ett

visst sätt. Vi kan säga att läsaren vid textläsningen utgår från en tolkningsram. Läsare är nämligen flexibla i så måtto att de
också kan anlägga ett visst perspektiv i en
viss situation. De kan alltså tolka samma
text olika i olika situationer. Det läsaren
sett, läst, hört och tänkt strax innan han
börjat sin läsning har betydelse för denna
tolkningsram. Likaså inverkar den yttre
situationen kring textläsningen, dvs, vad
läsaren upplever samtidigt som han läser
texten. Läsaren har också förväntningar
på texten. Jag har tidigare behandlat vilken roll förväntningarna på hur texten ska
fungera, dvs. läsmålet, kan antas spela för
läsningen och begripandet. Ofta har också
läsare redan i utgångsläget förväntningar
på vad texten ska handla om, hur den ska
vara disponerad osv. Textsammanhanget,
den yttre lässituationen, och läsarens erfarenheter av den aktuella texttypen har betydelse för dessa förväntningar. Innehållsförteckning, titel, rubriker etc. i själva texten inverkar också på läsarens förväntningar på texten i utgångsläget. För att vi
ska kunna få ett grepp om hur läsare begriper texter i verkliga situationer räcker
det alltså inte med att vi söker beskriva
deras förkunskaper rent allmänt utan vi
måste också söka beskriva den aktivering
och strukturering de kan antas ha gjort av
denna kunskap i den aktuella lässituationen. Vi måste alltså söka beskriva såväl
läsarnas tolkningspotential som deras tolkningsram i lässituationen.

Textens begriplighet
Begripandet är således beroende av hur
väl textens verklighetsbeskrivning överensstämmer med läsarens tolkningspotential och tolkningsram i den aktuella situationen. Vill vi analysera en texts begriplighet är det därför textens inriktning mot
mottagare och funktion vi måste studera.
Vi måste utgå från en analys av textens
avsedda funktion och beskriva läsmålet
och läsarten. Vi måste vidare analysera
avsedda mottagargrupper vad gäller för-

kunskaper och perspektiv i lässituationen.
Enligt min uppfattning kan alltså inte texters begriplighet diskuteras helt generellt.
Vi måste i stället utgå från den specifika
texten och sätta in denna i sitt språkpragmatiska sammanhang.
För att konkretisera mitt resonemang om
textegenskaper av betydelse för begripligheten ska jag nu inrikta mig på en specifik
textgenre, lagtextgenren. Jag ska ge en
kort presentation av den undersökning jag
gjort av begripligheten i medbestämmandelagen. (En utförlig presentation finns i
min doktorsavhandling: Gunnarsson, B
L., Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen.
Lund: Liber 1982.) Det är dock min förhoppning att läsaren av denna artikel ska
se paralleller till andra textgenrer. Min
metod att analysera texten på olika nivåer
och att belysa texten ur pragmatisk synvinkel kan nämligen användas vid varje begripliglietsanalys. Lagtextbegripandet är
inte heller så unikt som man kanske först
lätt tror. Det finns många gemensamma
drag mellan hur vi läser och begriper en
lagtext och t.ex. en instruktion av något
slag, en bruksanvisning eller ett matlagningsrecept. 1 likhet med lagtexter riktar
sig vidare många andra texter till olika
mottagargrupper. Detta gäller t.ex. för
flertalet offentliga texter.
1 syfte att söka komma fram till hur man
skulle kunna göra lagtexter begripligare,
för juristerna själva men också för folk i
allmänhet, gjorde jag en serie experiment
med medbestämmandelagen. Jag skrev
om Iagparagrafer efter olika principer och
testade sedan begripligheten hos de omskrivna versionerna och originalversionerna på olika läsarkategorier. Jag sökte alltså få ett grepp om vad som skulle öka
begripligheten genom att jämföra hur bra
läsargrupper begripit samma laginnehåll i
olika presentationsformer. För att kontrollera att det juridiska innehållet inte
blivit förändrat genom omskrivningarna
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bad jag jurister granska mina lagtextversioner, i huvudundersökningen nio experter på MBL.
Det begripande jag testade gällde tillämpning av lagen på konkreta fall. Jag studerade således begripligheten i relation till
läsmål 6. Givetvis kan lagar läsas med inriktning även mot andra läsmål. Man kan
läsa en lagtext för att få allmän överblick
över laginnehållet, läsmål 5, eller för att
avslöja det bakomliggande syftet, läsmål
4. Direkt tillämpning är dock det läsmål
som de flesta, såväl jurister som lekmän,
bedömer som det normala för lagtextläsning.
Ytspråket
1 ett par förstudier prövade jag omskrivningar av lagtextens ytspråk. Jag hade
gjort förändringar i ordvalet, meningskonstruktionen, satt in mellanrubriker,
punktat osv. Det visade sig dock att dessa
ytspråkliga förändringar av lagparagraferna inte ökade deras begriplighet för de
testade grupperna. AMU-elever och gymnasister. Min slutsats blev därför att det
krävdes radikalare förändringar av texten.
Lagtexten måste förändras även på djupare textnivåer för att allmänheten skulle
begripa den så att de kunde tillämpa texten på en konkret situation. Textens perspektiv på sakförhållandet måste närmas
den vanlige medborgarens tolkningsram i
utgångssituationen och textens disposition
måste inriktas mer mot det aktuella
lagtextläsandet.
Textperspektivet
En övergripande svårighet för icke-juristens begripande av laginnehållet antog jag
kunde hänföras till lagtextens perspektiv
på sakläget. Lagtexten beskriver sakförhållandet ur ett domstolsperspekriv. Texten fokuserar t.ex. konfliktfallen, dvs, de
fall som behandlas i domstolssituationen.
Den beskriver utförligt de komplicerade
fallen, gränsfallen och undantagen, då det
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ju endast är sådana fall som kommer upp i
domstolar. Den fokuserar skyldigheten
och den skyldige då det ju är denne som
kan dömas.
Samma sakförhållande kan emellertid
också beskrivas ur ett medborgarperspektiv, eftersom lagar ska fylla dubbla funktioner. De berör dels domstolsjurister som
ska utläsa direktiv för sitt dömande (lagens kontrollerande funktion), dels också och primärt - vanliga medborgare och
medborgargrupper som i olika samhällssituationer ska utläsa direktiv för sitt handlande (lagens handlingsdirigerande funktion). Ett medborgarperspektiv i lagtexten
innebär då t.ex. en fokusering på de konfliktfria fallen och på normalfallen, då
medborgarna framför allt i sådana fall bör
kunna utläsa hur de bör handla på ett
lagenligt sätt. Det innebär vidare en fokusering på rättigheterna och på initiativen,
då dessa aspekter ju är väsentliga för hur
medborgare ska handla i olika samhällssituationer.
Utgående från en analys av lagars funktioner för olika mottagargrupper gjorde jag
en ny omskrivning. För att medbestämmandelagen skulle bli begripligare hade
jag alltså antagit att sakförhållandet borde
beskrivas mer ur ett medborgarperspektiv.
Som nämnts tidigare var min avsikt inte
att förändra det juridiska innehållet. De
förändringar av perspektivet jag gjorde
berörde därför endast vilka innehållsaspekter som fokuserades i texten och inte
det grundläggande urvalet av fakta. Jag
presenterade laginnehållet som handlingsregler för parter, vilket innebär att jag
satte de konfliktfria fallen, normalfallen,
rättigheterna och initiativen i fokus. Jag
formulerade dessa lagregler som fullständiga regler. (1 originallagtexten är det för
det mesta konfliktfallen, gränsfallen, undantagen och skyldigheterna som är satta i
fokus. De konfliktfria fallen, normalfallen, rättigheterna och initiativen underförstås ofta.) Fokuseringen på medborgar-

perspektivet innebar vidare att jag placerade det konfliktfria fallet före konfliktfallet, rättigheten och initiativet före skyldigheten. Jag framhävde normalfallet med
stor stil, normal marginal och normalt
radavstånd på bekostnad av undantaget,
som presenterades med liten stil, indraget
och litet radavstånd. Skillnaden konfliktfritt fall och konfliktfall markerades vidare
genom olika inledande villkorskonjunktioner, när för det konfliktfria fallet och
om för konfliktfallet.

Med förändringen av textperspektivet som
övergripande målsättning gjorde jag alltså
förändringar på textens olika nivåer. Inriktningen mot ett medborgarperspektiv
förmedlades av samtliga textnivåer. Textens djupare nivåer var övergripande nivåer och de ytspråkliga nivåerna var hjälpnivåer. Ser vi till de olika textnivåerna så
åstadkoms perspektivförändringen med
följande medel:

Textnivå

Medel

Textperspektiv

Medborgarperspektiv*
Fokus

Icke -fokus

Konfliktfritt f *
Normalf.*
Rättighet*
Initiativ*

Konfliktf.*
Undantag*
Skyldighet*

Textinnehåll

Lagregler i
klartext*

Lagregler i
klartext

Textstruktur

Först*

Sist*

Ordsemantik

konj: n är*

konj: om *

Syntax

Huvudsats*

Huvudsats

Typografi

Stor stil
Normal marginal
Normalt radavstånd

Liten stil*
Indraget*
Litet radavstånd*

* anger förändring i förhållande till originallagtexten.
Funktionsinriktningen

En annan väsentlig svårighet för lekmannens lagtextbegripande antog jag kunde
knytas till lagtextens dispositionsmässiga
funktionsinriktning. För lagtexters disposition har det utvecklats olika konventioner. Detta gäller om man ser till lagen
som helhet, till den enskilda paragrafen,
till stycket och till meningen. För den ovane lagtextläsaren är dessa dispositionella
mönster obekanta och ofta svåra att genomskåda, vilket gör det svårt för honom
att hitta i lagtexten. Mönstren kan inte

heller sägas vara funktionella för en
lagtextläsning inriktad mot att tillämpa
lagen på ett konkret fall. En sådan lagtextläsning är till stor del en sökprocess. Utifrån sin aktuella problemställning söker
läsaren först efter relevant del och paragraf av lagen och sedan efter relevant lagregel. För att identifiera rätt regel är det
villkoren för regeins giltighet han måste
jämföra med sin egen utgångssituation.
Först sedan han har identifierat rätt regel
måste han läsa regelns direktivdel, som
talar om vad som gäller enligt lagen. Den11

na sökprocess skulle kunna underlättas genom omstrukturering av texten, av helheten såväl som av de mindre delarna, och
också av en markering av textens uppbyggnad.
Vid den omskrivning av MBL som jag
Textnivå
Funktionsinriktning
Textstruktur
Syntax
Typografi

Medel
Sökinriktning
Ramsituation Först
Villkorsbisatser
Kursivering

Jag förändrade alltså inte textens helhetsstruktur, men sökte däremot med olika typografiska medel markera strukturen, genom innehållsförteckning, rubriker, punktningar och varierande stilsorter.
MBL i två versioner
Utifrån de principer jag här helt kort skisserat skrev jag om sexton paragrafer av
MBL, § 7-22. Skillnaden mellan originallagtexten och min alternativa MBL-text
ska visas med hjälp av § 16 andra stycket.
1 alternativtexten fokuseras de konfliktfria
fallen, då parterna enas. För dessa fall
beskrivs lagregeln i klartext. De konfliktfria fallen har placerats före konfliktfallet
och inleds med konjunktionen när (konfliktfallen med om). 1 originallagtexten är
konfliktfallen däremot fokuserade. De
konfliktfria fallen är däremot inte fokuserade, det ena beskrivs parentetiskt "om
parterna ej enas om annat" och det andra,
dvs, vad som gäller för förhandling enligt
§ 11-13, beskrivs inte alls. Av utdraget
från alternativtexten framgår också uppdelningen och särmarkeringen av
ramsituation (kursiverade villkorsbisatser)
och direktivdel.
Alternativtexten: § 16 andra stycket

Tid och plats för förhandlingen
När parterna skall förhandla enligt
10 §:
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gjorde begränsade jag mig även när det
gällde omstruktureringen av texten till
smärre förändringar. Jag strukturerade
om inom de enskilda lagreglerna. Ser vi nu
till de olika textnivåerna så åstadkoms
funktionsinriktningen med följande medel:

Direktivdel
Sist
Huvudsatser (bisatser)
Vanlig stil
Parterna får gemensamt bestämma tid
för förhandlingen.
Om parterna inte enats om sådan tid:

Ifall begäran om förhandling riktats till
en enskild arbetsgivare eller en lokal
arbetstagarorganisation, skall parterna
hålla färhandlingssammanträdet inom
två veckor efter det att parten har fått
del av begäran.
Ifall begäran om förhandling riktats till
en arbetsgivarorganisation eller en
central arbetstagarorganisation, skall
parterna hålla förhandlingssammanträdet inom tre veckor efter det att parten
har fått del av begäran.
Parterna skall bestämma tid och plats
för förhandlingssammanträdet.
När parterna skall förhandla före arbetsgivares beslut enligt 11-13 §:

Parterna skall gemensamt bestämma
tid för förhandlingen och bör då ta hänsyn till hur länge arbetsgivarens beslut
kan uppskjutas.
Originallagtexten: § 16 andra stycket
1 annat fall än som avses i 11-13 §§ skall,
om parterna ej enas om annat, sammanträde för förhandling hållas inom två veckor efter det att motparten har fått del av
förhandlingsframställningen, när motparten är enskild arbetsgivare eller lokal ar- -

betstagarorganisation, och annars inom
tre veckor efter det att framställningen har
kommit motparten till handa. Det ankommer i övrigt på parterna att bestämma tid
och plats för förhandlingssammanträde.
Begripligheten hos alternativversionen av
de sexton MBL-paragraferna och hos motsvarande paragrafer av originallagtexten
har jag låtit testa på tre läsargrupper:
AMU-elever, fackliga förtroendemän och
juridikstuderande. Det visade sig då att
alternativversionen var klart begripligare
för samtliga tre testgrupper, alltså såväl
för studenter med två års juridikstudier
bakom sig som för icke-jurister av olika
kategorier. Min analys av testresultaten
pekade på att denna begriplighetsökning
kunde tillskrivas förändringarna på djupare textnivåer, dvs, förändringen av textperspektivet och funktionsinriktningen.

Gustav Korlén

Förändringarna av ytspråket tycktes däremot inte i sig ha haft någon effekt på
begripligheten. En mindre komplicerad
meningsbyggnad och ett förenklat ordval
inverkade alltså inte i sig på det begripande som testades. Ytspråket hade däremot
betydelse som förmedlare av textperspektivet och funktionsinriktningen. Vi kan
jämföra dessa slutsatser med de tidigare
presenterade antagandena om läsarten
med avseende på textnivåer för läsmål 6.
Lagtexters begriplighet och också, vill jag
hävda, andra texters begriplighet är i första hand beroende av egenskaper på djupare textnivåer. Vill vi diskutera och bedöma en texts begriplighet är det alltså
dess verklighetsbeskrivning, dess perspektiv och dess funktionsinriktning vi måste
utgå från vid vår analys av texten.

Om ordet "material" som beteckning för människor
Att människor betecknas som "material" är inte ovanligt,
men det är inte så nytt i vårt språk som man kanske skulle tro.
Detta diskuteras här av Gustav Korlén, tidigare professor i
tyska vid Stockholms universitet.

1 en recension i DN den 2 februari 1984 av
Maria Bergom-Larsson kunde man läsa
följande: "Historikernas uppgift är, menar
Thompson, att tålmodigt lyssna till det
människomaterial (här kurs.) som träder
fram ur källorna". När jag några dagar
senare (11/2) i en notis påtalade den teknokratiska människosyn som sammansättningen är ett uttryck för gjorde recensenten glädjande nog omedelbart avbön och
meddelade att hennes penna i fortsättningen skulle "stegra sig vid varje samröre
med detta belastade ord".

Så långt är allt gott och väl. Men det är
dessvärre inte svårt att hitta andra belägg.
1 en ledare i SvD den 20 december 1982
om Gymnasieutredningens förslag heter
det sålunda: "Den praktiska följden är att
målinriktade elever tvingas förslösa två
terminer på en utspädd vattvälling. Detta
är slöseri med resurser, tid och mänskligt
material". Den aningslösa användningen
av ordet "material" om människor är ju
framför allt vanlig bland lärare ("elevmaterial") och läkare ("patientmaterial"),
för att inte tala om sportjournalister som
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excellerar i bruket av "spelarmaterial" och
"reservmaterial". "Djurgårdens spelarmaterial är pressat", har jag, när detta
skrives, just fått veta av Anders "Ankan"
Parmström från ishockeyns sista fina!match i TV. Och häromåret talade en annan TV-reporter faktiskt också om "det
dåliga lärarmaterialet" vid Gymnastikoch idrottshögskolan.
Hur gammalt är nu egentligen detta språkbruk? Det är rimligt att anta att "människomaterial", som är den äldsta sammansättningen och mönstret för de övriga, går
tillbaka på tyskans Menschenrnaterial. Det
kan därför vara skäl att först belysa den
tyska ordhistorien. Denna är utredd i en
intressant artikel av Maria Nehrung i den
utmärkta, men nu tyvärr nedlagda Zeitschrift för deutsche Wortforsch ung, band
16, 1960.
Det visar sig att ordet kan spåras tillbaka
till tre idéhistoriskt helt olika källor. 1 Karl
Marx Das Kapital av år 1867 förekommer
ordet på åtskilliga ställen. Det är då alltid
fråga om att negativt karakterisera kapitalismens människosyn, som t.ex. i följande
citat: "Die Akkumulation ist Eroberung
der Welt des gesellschaftlichen Reichtums. Sie dehnt mit der Masse des exploitierten Menschenmaterials zugleich die direkte und indirekte Herrschaft des Kapitalisten aus".
Redan något decennium tidigare (1853)
förekommer emellertid ordet Material
utan alla negativa bitoner i en skrift av
Paul de Lagarde, en tidig företrädare för
rasbiologiska spekulationer. Det gäller här
den tyska emigrationen till Amerika:
"Warum all das Material, das jährlich
nach Amerika hintiberzieht, uns verloren
gehen sol!, ist an und fur sich nicht einzusehen". Härifrån är steget inte långt till
Houston Stewart Chamberlains digra arbete Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts
(1899). Det rör sig i detta verk, som Arne
Ruth och Ingemar Karlsson närmare utreder i sin högintressanta analys av estetik
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och politik i Tredje riket, Samhället som
teater (1983), om en av nazismens klassiska källskrifter. Här är den raspolitiska aspekten helt klar: "Die erste, grundlegende
Bedingung för die Entstehung einer edlen
Rasse ist unstreitig das Vorhandensein
vortrefflichen Materials . . . Der Kampf,
an dem ein von Hause aus schwaches
Menschenmaterial zu Grunde geht, stählt
das starke."
Härifrån går en rak linje till Hitlers Mein
Kampf. Om användningen av orden Menschenmaterial och Schälermaterial i Hitlertidens språkbruk kan man läsa närmare i
en informativ "Vokabular des Nationalsozialismus" som Cornelia Berning utgav
1964 under den expressiva titeln Vorn
'Abstammungsnachweis' zum 'Zuchtwart'.
Här ges många exempel på hur människan
principiellt och i alla sammanhang uppfattas som formbart material i ledningens
händer.
Det märkliga är nu att ordet Menschenmaterial används i positiv bemärkelse också
av sionismens grundare, den österrikiske
författaren Theodor Herzl. 1 hans programskrift Der Judenstaat från år 1896 heter ett kapitel sålunda "Unser Menschenmaterial". Härtill kan man jämföra vad
Ruth-Karlsson (s. 336) skriver om Max
Nordau, en nära vän till Herzl och aktiv
sionist: "Han kan inte ha haft mycket till
övers för Wagnerlärjungen Houston Stewart Charmberlain. Men det är belysande
för stämningen vid sekelskiftet att båda
dessa, sinsemellan så olika personer, använde rasbegreppet som en grundfaktor 1
sin analys av samtiden". Att Herzl dock
tycks ha varit medveten om att språkbruket kunde inge betänkligheter, framgår av
ett tidigare ställe i hans skrift: "Es wäre
hier eigentlich schon der Platz, von unserem 'Menschenmaterial' zu sprechen, wie
der etwas rohe Ausdruck lautet."
Sin stora blomstringsperiod hade ordet under första världskriget. Då talas det i tid-

ningarnas krigsrapporter ständigt om fiendens förluster i (alternativt om hans väldiga förråd av) Menschen- und Kriegsmaterial. Det är nu man också första gången
träffar på beteckningen SchWermaterial
(1914). Och naturligtvis florerar i militärt
språkbruk ord som Soldatenmaterial och
Rekrutenmaterial. Under Weimarrepubliken är ordet Menschenmaterial fortfarande inte helt ovanligt, men man kan också
notera kritiska inlägg. 1 slutscenen av sitt
(dessvärre ospelbara) mammutdrama Die
letzten Tage der Menschheit (1919) använder den österrikiske författaren och rabiate språkkritikern Karl Kraus ordet i satiriskt syfte. Det kan f.ö. nämnas, att den
franske författaren Paul Raynal några år
senare gav sin antikrigspjäs namnet Materiel humain (1935, i tysk översättning 1946
Menschenmaterial).
Hur ser nu mot denna bakgrund det svenska "materialet" ut? Det är betecknande
att de tidigaste beläggen i Svenska Akademiens ordboksarkiv härrör från en tidsperiod då det tyska kulturinflytandet i Sverige var mycket starkt, och att de har militär
anknytning. Det äldsta påträffar man, något överraskande, hos Viktor Rydberg,
som 1885 i en artikel om det gamla Grekland skriver: "De små helleniska staternas
medborgarhärar, . .. dessa små vackra
härar, i hvilkas leder skalder, konstnärer,
vetenskapsmän gingo, likasom alla andra
vapenföre, till död för fäderneslandet, de
hade försvunnit och samhällena besparats
de förskräckliga offer af så dyrbart människomaterial på krigets altare" ("Pessimistiska hugskott af en optimist", i tidskriften
Norden). 1897 använder GHT ordet i en
artikel om den franska armén. "Soldatmaterial" är belagt från 1892 i en recension
av ett arbete om det nordamerikanska inbördeskriget i Nordisk Tidskrift, "rekrytmaterial" i en militärtidskrift 1903. Den
framstående språkpedagogen Herman Söderbergh skriver 1913: "Se vi i denna belysning på kosmopolitismen, så torde vi få

medgiva, att den är naturstridig. Den förutsätter ett människomaterial som inte
existerar" (i skriften Nationalismen och
Ordboksredaktionen
fredssträvanden).
uppvisar sedan åtskilliga andra belägg
utan militär kontext från första hälften av
vårt århundrade. Och Olof Östergrens
Nusvensk ordbok anför 1934 som exempel
utan kommentar "oprövat människomaterial", "överflöd på människomaterial".
En i detta sammanhang högst intressant
källa är Alva och Gunnar Myrdals på sin
tid mycket uppmärksammade skrift Kris i
befolkningsfrågan från år 1934. 1 ett kapitel med titeln "Socialpolitik och folkets
kvalitet" heter det inledningsvis: "Den
profylaktiska socialpolitikens direkta uppgift är att framskapa ett bättre människomaterial". 1 fortsättningen av detta kapitel, som inte är fritt från tidens rasbiologiska värderingar, användes ordet så ett flertal gånger, omväxlande med "det mänskliga materialet", "befolkningsstocken" (!)
och "folkmaterialet". Den sistnämnda varianten återkommer i den följande befolkningspolitiska debatten. 1 högerns valmanifest 1936 kräver man sålunda "verksamma åtgärder för det svenska folkmaterialets bestånd" (citerat efter Ulf Cervin,
Makarna Myrdal och befolkningsfrågan,
1976). Och i Befolkningskommissionens
slutbetänkande (SOU 1938:57) pläderas
det i olika sammanhang för en "förbättring av folkmaterialets kvalitet".
Nästa steg i den svenska utvecklingen utgörs av "spelarmaterial". Sammansättningen dyker första gången upp så tidigt
som 1922 i studenttidningen Lundagård,
som konstaterar att "allt tillgängligt spelarmaterial" behövs för seger mot Uppsala. Från Lund härstammar också det första
belägget på "elevmaterial", med ett citat
från Lunds Dagblad så sent som 1960. Att
ordet i början på 60-talet redan var mycket frekvent inom lärarkretsar (där man
gärna påtalade och på sina håll dessvärre
fortfarande talar om - "det dåliga elevma15

terialet"), framgår av en kritisk kommentar i Moderna språk 1965, s. 99. "Patientmaterial" slutligen (som ju ibland dock
kan tolkas som "material om patienter")
är registrerat först under 1980-talet, men
är uppenbarligen betydligt äldre. Överhuvudtaget är de skriftliga beläggen naturligtvis inte alltid särskilt beviskraftiga när
det gäller ordens verkliga ålder.
Sture Alléns databaserade Press 65 registrerar "människomaterial" och "elevmaterial", medan orden saknas i Press 76, vilket möjligen skulle kunna tolkas som att
orden numera undvikes i skrift. Mot detta
talar dock de ovan anförda inledande beläggen och förekomsten av "elevmaterial"
i en skolpolitisk artikel i DN så sent som
den 20 januari 1983.
Det kan ligga nära till hands att förmoda
att dagens svenska språkbruk också skulle
kunna vara påverkat från engelskan. Någon direkt motsvarighet till "människomaterial" finns dock inte på engelska (det
närmaste man kan komma är man power i
militär användning). Däremot finner man
i A Supplement to the Oxford English Dictionary av år 1976 ett belägg för football
material i amerikansk engelska redan 1892
i betydelsen "students suitable as footballers", vidare officer material och ulcer material ("Aren't all top executives ulcer material", dvs. presumptiva magsårspatienter). 1 Collins English Dictionary från 1979
finner man exemplet "that boy is university material". Det är svårt att på grundval
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av dessa belägg avgöra i vad mån engelska
influenser stöder det svenska språkbruket
i hithörande fall.
1 dagens tyska undviker man i alla händelser, som Cornelia Berning understryker,
"den barbariska sammansättningen" Menschenmaterial, och också Schälermaterial
torde vara mycket sällsynt. Det är betecknande att båda orden saknas i den nyutkomna omfångsrika Duden-ordboken i ett
band, Deutsches Universaiwörterbuch,
som är en fyndgruva när det gäller det
aktuella ordförrådet. 1 den på samma förlag utgivna Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache i sex band (1976-81) är
orden försedda med varningsmärket "in
inhumaner Redeweise" (under uppslagsordet Material), medan konkurrentföretaget Brockhaus-Wahrig, Deutsches Wörterbuch (likaså i sex band, 1980-84) nöjer
sig med karakteristiken "technokrat.
Sprachgebrauch". Som enda ordbok registrerar den också (under Materia[)
sammansättningen Spielermaterial, som
också kan beläggas i tidningar men är
mindre frekvent än motsvarande ord i
svenskan.
Det är givet att de tyska orden mot den
historiska bakgrunden på ett särskilt sätt
måste kännas belastade. Men nog borde vi
även i Sverige kunna reagera mot ett
språkbruk som reducerar människan till
ett objekt, och alltså vara en aning mindre
vårdslösa i hanteringen av "det mänskliga
materialet".

Göran Kjellmer

Minutrar
Vid sidan av den normala pluralformen minuter används nu
inte sällan också en form minutrar. Den formen diskuteras
och förklaras här av Göran Kjellmer, docent i engelska vid
Göteborgs universitet.

1 ett TV-program som sändes på nyårsaftonen 1983 sade den ene reportern: "Nu
återstår bara några minuter till 12-slaget."
Den andra svarade: "Men vilka minutrar!"
Två veckor senare skrev Göteborgs-Postens TV-recensent om en nystartad serie:
"Det första avsnittet varade i mer än två
timmar och det blev segt. De 50 minutrarna för de kommande är fullt tillräckligt"
(13 jan. 1984).
Håller minut på att få en ny pluralform vid
sidan om minuter (den enda pluralform
som SAOB känns vid)? Vad beror det i så
fall på?
För att försöka förklara uppkomsten av
minutrar kan det ha sitt intresse att först
något begrunda en typ av svenska substantiv som formellt är obesläktade med minut, nämligen sådana substantiv som i
singularis slutar på obetonat -er. Pluralbildningen inom gruppen är heterogen.
Neutrala ord är i regel oförändrade i pluralis (chiffer, hinder, papper, roder). Utrala ord har visserligen ofta pluraländelsen
-ar med bortfall av obetonat -e- (skiffer,
fadder, ålder), men dessutom finns det
många exempel på andra typer (fiber, neger; thriller; order; fader, broder; indier,
akademiker). Särskilt ord på -ier och -iker
med oförändrad pluralform är rikt representerade i svenskan.

Om bilden är splittrad inom -er-substantiven, är den mera enhetlig inom en
undergrupp, substantiv på obetonat -ter.
Återigen är naturligtvis neutrala ord normalt oförändrade i pluralis (filter, kloster,

mönster, splitter), (men Thorell, Svensk
grammatik (Esselte 1973) anger "Filter flitrer,, center 'centrum' centrer m.fl." § 125).
Utrerna är också så gott som enhetliga: de
slutar nästan alltid på -trar i pluralis (minister, moster, semester, syster, teater, utter, vinter etc.). Det finns bara ett fåtal
undantag från denna regel: liter, meter,
psykiater, gangster, reporter, supporter
(och eventuellt ytterligare engelska ord av
liknande slag) med pluralformerna liter,
meter, psykiater (eller psykiatrer), gangster/gangsters, reporter! rep orters, supporter!
supporters. De är alla lånord; lånordskaraktären hos de senare orden är särskilt
slående.
Man kan alltså säga att språket tillhandahåller ett enkelt mönster för -ter-ordens
pluralbildning som det mycket stora flertalet följer: neutrala -ter-ord är oförändrade
i pluralis, utrala slutar på -trar. Trycket på
de få utrala avvikarna att anpassa sig efter
mängden blir naturligtvis mycket stort.
Därför är det inte förvånande att de i pluralis emellanåt förekommer med former
slutande på -trar: litrar, metrar, psykiatrar,
gangstrar, reportrar och supportrar. Meter
(decimeter, centimeter, millimeter) antar
ofta pluralen (-)metrar i idrottsspråket,
men inte bara där; Dagens Nyheter
skriver (4 feb. 1984) under rubriken "80
meter kvar": "De sista metrarna av Johanneshovsbron sätter arbetarna på hårda
prov." Det ligger särskilt nära till hands
för (-)meter att anpassa sig till majoritetsmönstret eftersom språket redan innehåller flera sammansättningar med -meter
med en vedertagen pluralform -metrar: barometer, kronometer, termometer. 1 dessa
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ord har visserligen -meter inte betydelsen
av längdmått utan av mätare, mätapparat,
men det är troligt att de ändå har sin
inverkan på "längdmåttsordet" (-)meter.
(1 engelskan har på liknande sätt "mätarorden" barometer, thermometer etc., som
regelbundet betonas på antepenultiman,
påverkat uttalet av "längdmåttsordet" kilometre, som "rätteligen" bör ha betoningen på första stavelsen liksom millimetre
och centimetre, så att kilometre nu ofta
betonas på andra stavelsen.)
De ord som vi sett visa tendenser till att
under omgivningens tryck byta mönster
faller in i två olika semantiska grupper.
Orden i den ena gruppen (psykiater etc.)
kan vi kalla personbeteckningar. Vad den
andra lilla gruppen beträffar (meter, liter
med sammansättningar), verkar övergången från det vedertagna till det analogiska
mönstret mest förekomma i de fall då man
avser innehållet av det mätta snarare än
måttet som sådant. Pluralformen på -trar
får då en mera individualiserande funktion. Alltså, "Han sprängde snöret två
härliga centimetrar före ryssen", men
knappast Hur många centimetrar bred
är bilen?"; på samma sätt, "Han satte sina
litrar på bordet" men inte ' *H ur många
litrar rymmer tanken?" (Jämför också
DN-citatet ovan.) Vi kan kalla orden i
denna grupp innehållsmåttsbeteckningar.
Ett resultat av utvecklingen av de analogiska pluralformerna blir nu att ett nytt
mönster uppstår som kan beskrivas så här:
Plurala personbeteckningar och innehålls-
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måttsbeteckningar på -ter kan anta alternativformer på -trar. Det är detta mönster
som vi kan förmoda har attraherat minut.
Om vi återgår till det inledande replikskiftet anger reporter 1 först sakligt den kvarvarande tidslängden till årsskiftet ("Nu
återstår bara några minuter till 12-slaget"). Just tidslängdsbetydelsen gör att en
form *minutrar här verkar omöjlig. När
däremot reporter 2 replikerar: "Men vilka
minutrar!", kan hon med formen minutrar
ha velat markera att hon avser innehållet
mer än tidsmåttet.
Hur kommer det då att gå i fortsättningen
- kommer flera ord med vedertagen pluralform på -(t)er att i minuts efterföljd
anta pluralform på -(t)rar? Först måste
man konstatera att mönstret singulart -t:
pluralt -ter är så väl etablerat i svenskan
att någon massflykt därifrån inte är att
vänta. Några apparatrar, raketrar, satellitrar eller sextantrar lär inte visa sig inom
den närmaste framtiden. Däremot kan
kanske enstaka fall av övergång ske inom
de två betydelseområden som vi observerat: innehållsmåttsbeteckningar och personbeteckningar. En kvadrat betyder i
byggnads- och hantverkarkretsar en kvadratmeter (bostadsyta/golvmatta etc.).
Det skulle inte vara särskilt överraskande
att få höra en mattläggare pusta: "Nu har
vi snart lagt alla kvadratrarna". Och har vi
inte ännu hört någon säga "magistrar och
kandidatrar", så får vi kanske snart göra
det. Men om framtida språklig utveckling
bör man nog helst tala tyst: i språket är
nästan allt möjligt.

Ann-Christin

Mattisson

Behöver ortnamnsvården
en "stavningslag"?
Det finns ofta olika åsikter om hur vissa ortnamn hör stavas.
Alltför snäv lagreglering av ortnamnens stavning kan dock
leda till åtskilliga problem. Dessa frågor behandlas i denna
artikel av Ann-Christin Mattisson, ortnamnsvårdare på Lantmäteriverket. Hon är också ortnamnsforskare och beräknar
att under 1984 bli färdig med en doktorsavhandling med
titeln "Medeltida borg- och sätesgårdsnamn på -holm".

Stavning av ortnamn är en kontroversiell
fråga. Sedan 1927 regleras stavningen av
svenska ortnamn genom en kungörelse
som säger att ortnamn i officiella sammanhang skall stavas enligt "grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademien utgivna ordlistan". Kungörelsen
kom till i en tid då ortografin efter många
turer höll på att stabiliseras, och skälet till
att den såg dagens ljus var säkerligen att
man ville rensa bort gammalstavningen ur
bl.a. fastighetsregistren. Det måste också
ha funnits ett behov vid den aktuella tiden
av att uppnå enhetlighet i bruket av ortnamn, framför allt inom statsförvaltningen. Diskussionerna som föregick 1927 års
kungörelse refereras utförligt i ortnamnsutredningens betänkande Ortnamns värde
och vård (SOU 1982:45).
Det har gått 57 år sedan stavningskungörelsen kom till. Den svenska statsförvaltningen, kommunala organ och allmänheten har under tiden sett många namn ändra stavning. Sedan 1946 skall den stavning
av kommun- och församlingsnamn m.m.
som publiceras i SCBs Årsbok för Sveriges
kommuner följas, och beträffande de kategorier som förtecknas där har stavningsändringarna sedan dess varit få. Den mest
omskrivna ändringen i senare tid är Hälsingborg till Helsingborg, en ändring som
beslutades av regeringen på förslag från
Helsingborgs kommun och mot de ortnamnsvårdande instansernas vilja.

Ett litet antal statliga myndigheter har författningsreglerad rätt att besluta om eller
fastställa ortnamn. Till dem hör Lantmäteriverket och Postverket. Andra myndigheter, såsom Sjöfartsverket och Vattenfall,
fastställer namn inom det egna verksamhetsområdet enligt praxis. Flertalet statliga myndigheter har försökt att följa 1927
års stavningskungörelse, huvudsakligen
med hjälp av forskare och tjänstemän vid
Ortnamnsarkivet i Uppsala. Längst tradition på området torde Lantmäteriverket
och dess föregångare Lantmäteristyrelsen
och Rikets allmänna kartverk ha, som sedan seklets början samarbetat med ortnamnsforskarna. Lantmäteriverket är också den myndighet som har störst befogenhet att besluta om namn; verket fastställer
nämligen alla by- och gårdsnamn som ingår i landets fastighetsbeteckningar (fastighetsregisternamn), namn på statistiska
tätorter och merparten av övriga namn
som sätts ut på de svenska originalkartorna.
Kommunernas namngivning inom stadsplanelagda områden baserar sig inte på
någon författning. Enda undantaget utgör
kvartersnamnen. Den kommunala
namngivningen sker alltså enligt en väl
fungerande och sällan ifrågasatt praxis.
Kommunerna fastställer namn på gator,
parker och andra allmänna platser. Det
anses allmänt att 1927 års kungörelse om
stavning av ortnamn inte varit avsedd för
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kommunerna, ett förhållande som dock
sällan har inneburit att man medvetet åsidosatt gällande språkriktighetsregler.
Det är av naturliga skäl först när ett ortnamn behöver skrivas som stavningsfrågan
uppkommer. Det betyder för t.ex. fastighetsregisternamnens del att de allra flesta
har en skrifttradition som sträcker sig flera
hundra år tillbaka i tiden, medan t.ex.
namn på smärre naturobjekt har fått en
skriftform först när namnet har satts ut på
en storskalig karta. Äldre tiders kartografer och lantmätare har ofta anklagats för
bristande språklig medvetenhet därför att
de inte kunnat ge de namn som de hört ute
i fält en acceptabel skriftform. Det var
också just stavningsproblemen som redan
1903 fick dåvarande chefen för Rikets allmänna kartverk att anhålla hos regeringen
om ett samarbete mellan kartverket och
den då nybildade Kungliga ortnamnskommittén. Sedan dess har hela Sverige täckts
med moderna topografiska kartor i skala
1:50000 eller 1:100000; södra och mellersta delarna samt norrlandskusten också
med ekonomiska kartor i skala 1:10000
och skogslänen i skala 1:20 000. 1 samband
med nykartläggningen som pågick fram till
1978 granskades både fastighetsregisternamnen och övriga namn av tjänstemän
vid ortnamnsarkivet i Uppsala och dess
systerarkiv i Lund, Göteborg och Umeå.
Åtskilliga ortnamn som funnits på äldre
kartor, företrädesvis generalstabskartan,
och i fastighetsregistret föreslogs få ändrad
stavning med hänvisning till "grunderna" i
SAOL, och flertalet ändringsförslag bifölls
också av ansvariga myndigheter.
För närvarande granskas fastighetsregistrets ortnamn återigen av Ortnamnsarkivet
i Uppsala med biträde av systerarkiven i
samband med den s.k. beteckningsreformen som görs i anslutning till att de gamla
jord- och stadsregistren läggs över på data
(fastighetsdatareformen). 1 samband med
denna granskning som görs av en i huvudsak ny generation forskare och tjänstemän
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föreslås nya stavningsändringar. Att tolkningen och framför allt tillämpningen av
1927 års kungörelse har växlat och växlar
från individ till individ märks inte minst
när dagens namngranskare föreslår ändring av namn som ändrades för 20 eller 30
år sedan. Ett sådant exempel är bynamnet
Voxäng i Hälsingland. Vid förstagångskartläggningen föreslog namngranskaren att
namnets stavning skulle ändras till Våxäng, vilket också beslutades av dåvarande
Lantmäteristyrelsen. 1 samband med beteckningsreformen omkring 1980 föreslogs
en ny ändring, denna gång till Vågsäng.
Bynamnet är bildat till namnet på det närbelägna vattendraget Vågen.
Ortnamnsutredningen föreslår i sitt betänkande att 1927 års kungörelse om stavning
av ortnamn skall upphöjas till lag. Enda
ändringen i ordalydelsen är i princip att
"åttonde" upplagan ersätts med "senaste". Stavning av ortnamn borde vara en
fråga också för andra än oss som dagligen
arbetar med ortnamnsvård och dithörande
problem, t.ex. för språkvårdare. Det är
bl.a. därför som denna artikel har kommit
till. Det är min förhoppning att den skall
leda till en diskussion om för- och nackdelar med författningsreglerad stavning av
ortnamn och - om sådan skall finnas - hur
en eventuell lag bör vara utformad.
3 § i den föreslagna ortnamnslagen lyder i
sin helhet: 1 ortnamnsverksamheten skall
ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick iakttas. Därvid skall kulturhistoriska
synpunkter och vedertagna språkriktighetsregler beaktas.
Vid stavning av svenska ortnamn skall
grunderna för senaste upplagan av den av
svenska akademien utgivna ordlistan
följas. Endast om det finns synnerliga skäl
får annan stavning användas. Beslut om
sådan stavning fattas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.
Andra styckets förslag att svenska ortnamn (även i fortsättningen) skall stavas

enligt "grunderna" i SAOL gäller både
redan existerande namn, dvs, namn som
redan har en skriftform, och namn som
nybildas. Vidare föreslås paragrafen gälla
både statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Däremot skall den naturligtvis
inte gälla vid "privat" namngivning, t.ex.
hotell- och villanamn, så länge sådana
namn sätts ut på de allmänna kartorna,
dvs, kartor som produceras av Lantmäteriverket på uppdrag av statsmakterna. Beträffande redan existerande namn skall
möjligheten till undantag från huvudregeln "betingas främst av hänsynen till de
hävdvunna ortnamnen, t.ex. Höör och
Råå".
Innebörden av 1927 års kungörelse hade
så vitt jag har kunnat finna inte penetrerats i skrift innan Sven Benson tog upp
frågan i sin uppsats Sydsvenska namnvårdsproblem 1971. Han slår fast att det
går att härleda "åtminstone" fyra ortografiska principer ur SAOL. Principerna är:
- ljudlikhetsprincipen, som innebär att
varje fonem återges med sin speciella
bokstav,
- samhörighetsprincipen, som innebär
att ord som innehåller samma morfem
stavas lika,
- etymologiprincipen, som innebär att
orden stavas i enlighet med sitt ursprung och
- konventionen, som innebär att "ord
stavas på hävdvunnet sätt, i strid med
någon av de andra principerna".
Benson konstaterar att principerna i
SAOL överlappar och titt som tätt korsar
varandra. Ordlistan i sig själv är egentligen bara till hjälp när samhörighetsprincipen kan tillämpas. Benson ger inget förslag till rangordning vid tillämpningen av
principerna i namngranskningssammanhang; han visar i stället med en rad exempel hur en princip bör väga över i ett namn
och en annan i ett annat. 1 namn som
Ramlösa och Gantofta förordar han t.ex.

skrifttraditionen trots att uttal och etymologi talar för ändrad stavning i båda fallen.
Däremot är det hans bestämda uppfattning att e konsekvent bör bytas ut mot ä i
namn som innehåller kollektivbildningarna älme till alm, äspe till asp, äske till ask
etc. Det är i sammanhanget viktigt att
framhålla att Benson endast skriver om
tillämpningen av kungörelsen vid stavning
av namn som redan har en mer eller mindre etablerad skriftform, t.ex. namn i fastighetsregistret.
Sven Bensons uppsats från 1971 kan
egentligen sägas vara inledningen till den
diskussion om principer för god ortnamnsvård ur språkvetenskaplig synpunkt
som för svenskt vidkommande tog fart i
och med NORNAs femte symposium Ortnamnsvård och ortnamnsplanering 1977.
(NORNA = Nordiska samarbetskommittén för namnforskning.) Föredrag och diskussioner under symposiet visade tydligt
att man kan tolka "grunderna" i SAOL på
olika sätt och att de namnforskare som
arbetar praktiskt med ortnamnsgranskning följer fler principer än de fyra som
enligt Benson kan härledas ur ordlistan.
Man skulle t.o.m. kunna säga att ordlistan
i sig själv blivit en princip. Så måste i vart
fall en arkivtjänstemans lista över granskningsprinciper tolkas: rättstavningsprincipen (=stavningsprinciperna i SAOL), etymologiprincipen, uttalsprincipen, hävdprincipen och tabuprincipen (LMV-rapport 1983:7 s. 25). Den sistnämnda, som
är en allmänt vedertagen princip, innebär
att ett namn inte skall ge anledning till
löje.
Stavning av ortnamn som inte har en tidigare skriftform att falla tillbaka på ställer
av naturliga skäl ortnamnsgranskaren inför en annan typ av problem. Jag tänker
då närmast på natur- och ägonamn som
skall sättas ut på en allmän karta för första
gången. Gunnar Pellijeff och Allan
Rostvik har vid skilda tillfällen kommit in
på frågan. Även om deras framställningar
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berör ortnamn i olika dialektområden äger
de principer som Pellijeif och Rostvik formulerar generell giltighet. Något direkt
samband med "grunderna" i SAOL är
möjligen svårt att se. Enligt de båda ortnamnsforskarna måste namngranskaren ta
hänsyn till det lokala uttalet utan att låta
namnformen avvika alltför mycket från
riksspråket. Vid bedömningen tas viss
hänsyn till namnens riksbetydelse, dvs, om
ett namn huvudsakligen används inom en
begränsad krets kan namnformen, framför
allt förleden, anpassas mer efter uttalet än
annars. Ett par exempel får illustrera. Det i
Norrland vanligt förekommande myrnamnet "Bumyra" bör enligt Pellijeff skrivas
Bumyran. Förledens *bud är riksspråkets
bod. Namnet "Kalsebjär" innehåller ortnamnet Karisarvet och berg. Rostvik har
här valt en skrivning Kalserberg och motiverar den med att Karlsarvsberg ser
otympligt ut och att lokalen ligger på långt
avstånd från byn. Uttalet "Erågärd" ger
efter språklig analys namnformen Hargärdet och "Worrmyra" ger Orrmyren.
1 en del av Sverige har ansvariga namngranskare låtit dialekten slå ut vad vi kan
kalla riksspråkliga intressen och det är på
Gotland. Den ort som numera av allt fler
kallas Djupvik heter på kartan Djaupvik
och bland naturnamnen finner man Lajrberg, Rammrojr och Helvitshul. Vän av
ordning frågar sig gärna varför inte alla
utpräglade dialektområden behandlats på
samma sätt eller om det fanns särskilda
skäl för denna särbehandling av gotländska ortnamn.
1927 års kungörelse gäller stavning av

svenska ortnamn. För de båda inhemska
minoritetsspråken gäller den inte, och det
finns inte någon motsvarande författning
för dem. Ortnamnsutredningen föreslår
inte heller att t.ex. den finska riksspråksnormen skall tillämpas för finska ortnamn
i Tornedalen. För samiskans vidkommande finns som bekant ingen enhetlig norm
och beträffande de samiska ortnamnen har
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utredningen i stort sett nöjt sig med att
hänvisa till den FN-rekommendation som
säger att ortnamn i minoritetsspråksområden bör stavas enligt minoritetsspråkets
skrivsätt. FN-rekommendationen låg redan vid utredningens tillkomst till grund
för ett principbeslut som fattats av Lantmäteriverket om att införa nordsamisk ortografi för samiska ortnamn på nordsamiskt område på de allmänna kartorna.
Den första kartan med det nya skrivsättet
har för övrigt kommit ut.
Den föreslagna lagparagrafen skall alltså
ersätta 1927 års kungörelse om stavning av
ortnamn. För den statliga ortnamnsverksamheten innebär den därmed ingen ändring. 1927 års stavningskungörelse utgör
idag ett argument för förslag till ändring
av ortnamn som redan är officiellt fastställda till form och stavning - efter att ha
granskats med utgångspunkt i samma
"grunder". Den föreslagna paragrafen gör
berörda myndigheter i teorin skyldiga att
ändra stavningen av ett ortnamn om stavningen anses strida mot lagens mening.
Jag skriver "i teorin" därför att myndigheterna i fråga numera väger in också andra
faktorer än de språkliga, t.ex. fastighetsägares och ortsbefolkningens synpunkter
(Lantmäteriverket) och ekonomiska konsekvenser och sjösäkerhetsaspekter (Sjöfartsverket). Ortnamnsutredningen har
också med den föreslagna undantagsregeln om att då "det finns särskilda skäl får
annan stavning användas" i viss mån garderat sig mot alltför långtgående ändringar
inom den statliga sektorn. Ett skäl att frångå huvudregeln är enligt utredningen att
en ändring skulle orsaka det allmänna eller den enskilde stora kostnader. Enligt
kommentaren till lagförslaget är hävden
att betrakta som "synnerliga skäl", detta
trots att hävden enligt samma utredning är
en av "grunderna" i SAOL.
Den föreslagna "stavningslagen" skall till
skillnad från 1927 års kungörelse följas
också vid kommunal namngivning. Utred-

ningen har dock menat att man inte kan
ålägga kommunerna att i efterhand rätta
till felstavningar och eventuell kvardröjande gammalstavning. Det sägs därför uttryckligen ifrån att lagparagrafen inte skall
gälla retroaktivt för kommunerna. Retroaktiv giltighet skulle förorsaka kommunerna extra kostnader och naturligtvis skapa
onödig irritation. (Kommunförbundets representant i ortnamnsutredningen har i ett
särskilt yttrande tagit helt avstånd från
lagförslagets 3 § 2 stycke.)
Följden av denna olikhet inför lagen blir
att Sjöfartsverket kan tvingas att på etymologiska grunder ändra stavningen av
fyrnamn som Eggskär till Äggeskär och av
uttalsmässiga skäl Sälgrund till Själgrundet
medan ett kommunalt beslutat kvartersnamn som Hyasinten får kvarstå opåtalat.
Bakom den föreslagna lagparagrafens lydelse ligger bl.a. att man velat binda upp
den kommunala namngivningen på något
sätt. Andra förslag, t.ex. att ålägga kommunerna att tillsätta namnberedningar
med representanter för språklig och kulturminnesvårdande verksamhet, har avvisats av Kommunförbundet. Den kommunala ortnamnsverksamheten sker i allmänhet på ett fullt korrekt sätt även vad beträffar stavning, vilket också framgår av
utredningsbetänkandet. Undantag finns,
t.ex. i vissa kommuner i Dalarna där man
försökt att skriva gatunamn "på mål".
Försöket slog inte väl ut, bl.a. därför att
det förorsakade Postverket problem. 1 vissa kommuner förekommer gammalstavning i kvarters- och gatunamn, gammalstavning som man ofta betraktar som lite
pittoresk och trivsam och inte vill ändra.
Det har också sagts mig vid flera tillfällen
att vi behöver 1927 års kungörelse, alternativt en lagparagraf med samma innehåll,
för att ha ett slagkraftigt argument i diskussioner med kommunala befattningshavare och allmänheten. Jag delar inte den
uppfattningen. En lagpararaf som är om-

vittnat svår att tolka och tillämpa även för
språkutbildade akademiker kan knappast
gagna ortnamnsvården. Det som verkligen
behövs är aktiva insatser från ansvariga
myndigheter, i detta fall närmast ortnamnsarkiven, Svenska språknämnden
och Lantmäteriverket, i form av upplysning och rådgivning. Den "regelbok" som
föreslås i utredningen, och som fördes på
tal redan vid NORNA-symposiet 1977,
skulle givetvis också bidra till bättre förståelse för språkriktigheten. De kommuner som önskar en mer dialektal prägel
över sina gatunamn skulle kunna hänvisas
till våra dialekt- och ortnamnsarkiv för
råd. Hittillsvarande språkvetenskapliga
principer för god ortnamnsvård skulle beskrivas i en sådan bok, liksom nackdelarna
med bevarad gammalstavning.
När det gäller specialområdet stavning
sköts både den statliga och kommunala
ortnamnsverksamheten på ett i huvudsak
betryggande sätt idag. Större delen av den
statliga verksamheten bedrivs sedan snart
80 år tillbaka i samarbete med ortnamnsarkiven och arbetsrutinerna är väl utprovade. Flertalet stavningsändringar sker
idag efter samråd med kommunerna, som
i sin tur förutsätts ha kontakt med ortsbefolkningen, eller genom direkt kontakt
med fastighetsägare, och det är inget tvivel om att dessa gruppers ord väger tyngre
nu än tidigare. På det sättet kan man säga
att den demokratiska språkvårdsprincip
som Karl-Hampus Dahlstedt efterlyste i
Språkvård nr 4/1983 finns i praktiken även
om den inte direkt kom till uttryck i ortnamnsutredningens betänkande. 1 sin artikel nämnde Dahlstedt bynamnet Tjäl som
på etymologiska grunder ändrades till Käl.
En sådan ändring skulle dagens beslutsfattare inte göra mot befolkningens vilja. Exemplet är dock inte unikt. Till Lantmäteriverket kommer allt oftare skrivelser från
fastighetsägare och bybor där man begär
en återgång till den stavning som var innan
"klåfingriga" myndigheter beslutade över
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deras huvuden. Det visar sig att efter tio år
eller mer är det fortfarande bara på Lantmäteriverkets kartor, i fastighetsregistret
och - mot ortsbefolkningens vilja - på
Vägverkets skyltar som den officiella
namnformen används, inte t.ex. i bostadsadressen.
Namnärenden av denna typ som initieras
av personer som kan betraktas som "sakägare" behandlas på samma sätt som övriga namnärenden, dvs, de remitteras till
Ortnamnsarkivet i Uppsala, Riksantikvarieämbetet och berörd länsstyrelse. Lantmäteriverket gör dessutom egna efterforskningar i sitt arkivmaterial. Den slutliga behandlingen är grannlaga; vissa beslut
har gått emot den språkliga remissinstansen och därmed dess tolkning av 1927 års
kungörelse. Motiveringen från Lantmäteriverkets sida har oftast varit att hävden,
dvs, den äldre skrifttradition som ortsbefolkningen åberopar, uppenbarligen varit
så stark att en ändring inte kunnat slå ut
den. Ändringsbesluten i dessa fall är inte,
enligt Lantmäteriverkets uppfattning, i
strid mot stavningskungörelsen. Även
hävden är ju en princip!
Det är med hänsyn till dagens praxis inte
särskilt meningsfullt att skapa en "stavningslag" som - om berörda befattningshavare så skulle vilja - i praktiken kan
påtvinga allmänheten och myndigheter en
ändrad stavning på t.ex. etymologiska
grunder. Den föreslagna lagparagrafens
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första stycke med dess passus om att
vedertagna språkriktighetsregler skall beaktas torde i sig borga för att den språkligt
inriktade ortnamnsvården ges en plattform att stå på för det fortsatta arbetet.
Dess mer allmänt hållna formulering gör
dessutom paragrafen tillämpbar också på
minoritetsspråkens ortnamn. Den gamla
stavningskungörelsen hotar idag att förlama den språkliga ortnamnsvården, författningen har blivit ett självändamål. Ortnamnsvård är ju så mycket mer än regler!
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