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Gösta Bergman 1894-1984
"Språkvård är inte ett privilegium för någon enskild man eller för den ena eller
andra institutionen. Det är varken statseller privatmonopol. Det är något som angår oss alla. Det innebär helt enkelt att
med tillbörlig aktsamhet förvalta och förkovra det tal- och skriftspråk som vi har
mottagit i arv efter tidigare generationer.
Det innebär att vi inte i oträngt mål sätter
oss över dess system och förbiser dess rika
möjligheter till nybildning, utan i stället
sätter oss in i dem. Det sker inte utan
möda, det sker inte minst genom att ge akt
på hur goda författare formar sitt språk och goda författare skriver inte bara romaner. Ett sådant studium lönar sig. Det
hjälper till klarhet och uttrycksfullhet, de
två grundkraven på det ändamålsenliga uttrycket."
Så sammanfattade Gösta Bergman sin syn
på centrala språkvårdsfrågor för trettio år
sedan, i skriften Språkvård som utgavs till
språknämndens tioårsjubileum. Gösta
Bergman hade då varit med i språknämndens ledning allt sedan starten våren 1944.
Han kom att kvarstå inom nämnden och i
dess arbetsutskott till halvårsskiftet 1974
då Nämnden för svensk språkvård ändrade namn till Svenska språknämnden och
också fick en fastare och tryggare anknytning till staten.
Gösta Bergman var född den 6 juni 1894
och han avled den 15 november 1984, efter ett långt liv i språkvetenskapens och
språkvårdens tjänst. Hans språkliga intressen spände över vida fält. Han var t.ex. en
av våra främsta kännare av olika yrkesspråk (knallarnas månsing, sotarnas knoparmoj för att nämna ett par viktiga exempel) och också av svensk slang förr och nu.
Förhållandet mellai svenskt riksspråk och
de regionala eller provinsiella varianterna
inom svenskan var ett annat viktigt arbets-

område för honom. Svensk språkhistoria
hade på olika sätt sysselsatt honom sedan
studieåren. 1 slutet av 1940-talet gav han
ut en kort svensk språkhistoria på engelska, avsedd för utlandsundervisning i svenska. Denna bok fick han tillfälle att utvidga kraftigt och ge ut som pocketbok 1968,
med den faktiskt alltför blygsamma titeln
"Kortfattad svensk språkhistoria". Denna
utomordentliga handbok har kommit i flera upplagor, men den tycks redan ha
börjat bli alltför utförlig för dagens studenter!
På många områden gjorde Gösta Bergman
av en bred och intresserad allmänhet uppmärksammade och uppskattade insatser.
Här kan framför allt nämnas de skickligt
komprimerade etymologiska notiser om
svenska ord som han publicerade under en
följd av år i Dagens Nyheter och som sedan kom att ingå i böckerna Ord med
historia (1966 o. senare uppl.) och Nya
ord med historia (1981).
En kärna i Gösta Bergmans hela språkliga
arbete bildade den svenska språkvården.
Han var sekreterare i språknämnden och
det var självklart att han skulle bli den
första föreståndaren för nämndens sekretariat ("Institutet för svensk språkvård"
som det kallades 1954-1974). Han kom att
bli den drivande och uppbyggande kraften
bakom stora och viktiga delar av språknämndens arbete - rådgivningen i språkfrågor, utgivningen av nämndens skriftserie, det nordiska språksamarbetet för att
nämna de viktigaste områdena.
1 nämndens skriftserie utgav han själv flera volymer: Särsvenskt och samnordiskt
(1946), Aktuella språkvårdsfrågor (1948),
Svenska ortnamn med uttalsuppgifter
(1955, tills. med Jöran Sahlgren), Rätt och
fel i språket (1962). 1 dessa skrifter liksom
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i åtskilliga andra av Gösta Bergmans hand
är det praktiska greppet på olika språkliga
problem ett viktigt och iögonenfallande
drag. Han hade en förmåga att ge raka och
klara besked på ett enkelt och lättillgängligt sätt, och han skydde det abstrakta och
högtravande uttryckssätt som mycket så
kallad språkvetenskap stundom präglas
av.
Gösta Bergmans insatser i språkvårdens
ledning var utomordentligt betydelsefulla.
Det var han som byggde upp det som nu
är nämndens sekretariat och lade grunden
till de arbetsrutiner - av språklig och administrativ art - som fortfarande följs.

Mycket hade säkerligen varit annorlunda
inom nämndens arbete utan Gösta Bergman, men det hade näppeligen varit bättre.
Gösta Bergman var den rent praktiskt sett
viktigaste länken i den kedja av språkmän
som bar upp och ledde språknämnden under de första decennierna - utom honom
Nils Hänninger, Erik Wellander och Elias
Wessén. Nu är han liksom dessa tre borta,
men så länge språknämnden och den svenska språkvården består kommer hans insatser att fortsätta att vara av vikt och hans
minne kommer att leva.
Bertil Molde

Sprtkvård 1985
Tidskriften Språkvård kommer att utges
med fyra nummer också under 1985 (tjugoförsta årgången). Prenumerationspriset
är 35 kronor (inkl. moms) vid prenumeration direkt hos Svenska språknämnden,
Lundagatan 42, uppg. 5, 11727 Stockholm
(postgiro 197475-7, bankgiro 376-7258).
Prenumerationsavgiften för 1985 bör helst
vara inbetald före utgången av februari
1985. Första numret för 1985 beräknas
kunna utsändas i februari 1985.
De tjugo tidigare årgångarna kan fortfa4

rande fås från Svenska språknämnden;
dock är nummer 1 för 1966 slutsålt. För
årgångarna 1965 och 1967-1975 är priset
per årgång 15:—. För 1966 (nummer 2, 3
och 4) är priset 11:25, för 1976-1979 är det
20:— per årgång, för 1980-1982 är det
27:50 per årgång, för 1983-1984 är det
32:50 per årgång. 1 viss utsträckning kan
också enstaka nummer av tidigare årgångar fås direkt från nämnden; priset är då
8:50 per exemplar (inkl. moms) för årgångarna 1965-1982 och 10:— för 19831985.
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Svenskan och språkvården
under 40 år
Den 3 mars 1944 bildades Nämnden för svensk språkvård, till
vilken det ursprungliga initiativet - avseende en nordisk
språknämnd - hade tagits av professor Elias Wessén. Denna
nämnd ändrade 1974 namn till Svenska språknämnden. Vid
nämndens årsmöte den 15 oktober 1984 höll professor Ulf
Teleman, Lund, det föredrag som återges här.

Språknämndens tillblivelse
Svenska språknämnden (eller Nämnden
för svensk språkvård, som den hette från
början) fyller i år 40 år. Hon är ett oplanerat krigsbarn. Tanken var nämligen från
början att det i stället skulle ha blivit en
nordisk språknämnd. Det var ju beredskapstid och känslan av samhörighet med
de ockuperade grannländerna ville man
gärna markera också bland språkfolk.
Men vid planeringsmötet som hölls i Föreningen Nordens regi kom man underfund
med att det inte fanns någon nämnd för
svenskans vård. Man tyckte då trots allt
att det var rimligast att börja i den ändan.
Så föddes oplanerat den svenska språknämnden in i mycket små omständigheter
medan världskriget utanför Sveriges gränser gick in i sin sista fas. Nordismen var
alltså en av nämndens förutsättningar. (Se
härom t.ex. Hänninger 1969.)
En annan förutsättning var säkert Erik
Wellander. Med sin bok Riktig svenska
från år 1939 hade han etablerat sig själv
som en personlig svensk språkvårdsinstitution. Det var den långa tyska språkvårdstraditionen som i Wellander fick
svensk uttolkare. Riktig svenska blev ett
självständigt och imponerande svar på
Theodor Matthias Sprachieben und
Sprachschäden och Gustav Wustmanns
Sprachdummheiten som utkommit i upplaga efter upplaga i Tyskland sedan 1890talet. Wellander var också med vid konferensen som ledde till bildandet av nämn-

den, den konferens som i sin resolution
krävde ett institut för svensk språkvård
med uppgift att verka för att det svenska
språket utvecklades "i sund och naturlig
rikting". Han hade en månad tidigare hållit tal i Vitterhetsakademjen om
"Språkvård och kulturarv" (1943) och under starkt retoriska former förordat upprättandet av ett nationellt svenskt språkorgan:
Hur är det med språkkulturen i vårt
land? Står den högt? Vårdas vårt modersmål skickligt och framgångsrikt av
dem som ha ansvaret för det språkliga
arvets bevarande och utvecklande? Hålles svenskan som talat och som skrivet
språk i höjd med andra kulturspråk?
Talar svensken i gemen tydligt, livfullt,
medryckande? Skriver han klart, kärnfullt, med smidig form och bindande
tankeföljd? (3)
Vad man saknar hos den språkvård,
som för närvarande bedrives här i landet, det är aktiv ledning, vidsynt överblick, målmedveten plan, nyskapande
vilja, framåtanda. Ur Viktor Rydbergs
strävan kunde ha vuxit fram en positiv,
en skapande språkvård, men hans eldhåg förlamades av den dåtida språkvetenskapens modstjälande, defaitistiska
utvecklingsoptimism. (44)
Vården av svenskan har för mycket bestämts av historiska och antikvariska

synpunkter. Vi ha en stor vetenskaplig
historisk ordbok över det svenska språket, tre statsunderstödda vetenskapliga
institut för landsmålsundersökningar,
två för ortsnamnsundersökningar, men
intet för det nutida svenska kulturspråkets vård. (47f.)
Wellander blev alltså bönhörd ett år senare. Lite ironiskt var det väl att nämnden
kom att döpas enligt det av Wellander
kritiserade varm korvgubbemönstret: det
var ju inte vården som skulle vara svensk
utan det var vården av det svenska språket
nämnden skulle syssla med.
Värdegemenskapen var säkert stor bland
de herrar som förde språknämnden ut i
livet 1944. Man kan nog misstänka att en
aktuell fråga påskyndade organisationens
tillblivelse även om dess förste ordförande
Nils Hänninger förnekar att så är fallet.
skriftspråkskommitté
Folkskollärarnas
hade nämligen just lagt fram ett nystavningsförslag, onekligen en central
språkvårdsfråga. Stavningen diskuterades
livligt på det förberedande mötet och den
kritiska hållningen var kompakt. Reformens förespråkare trodde inte det var en
slump att ingen av dem inbjudits till mötet. (Nämnden hann dock aldrig uttala sig
i stavningsfrågan vid detta tillfälle: de akademiska experterna agerade istället genom Svenska Akademien och slutet blev
som bekant att departementet avvisade
förslaget.)

Svenskan under efterkrigstiden
Vill vi förstå språkvården måste vi betrakta den mot bakgrunden av språkets bruk
och utveckling i ett samhälle där språkbruket hela tiden sker under mer eller mindre
ändrade betingelser och uppfyller olika
behov. Jag ska därför försöka skissera
svenskans ekologi och några aspekter av
dess förändring under efterkrigstiden.
Den viktigaste förändringen i det svenska

samhället sett som en ram för det svenska
språkets utveckling är den våldsamt stegrade arbetsdelningen. Samhället blev som
man säger mera komplext. Denna ökade
specialisering eller funktionsuppdelning
har inneburit att småföretagen slukats upp
av de stora industrierna, att en stor del av
landsortsbefolkningen har sugits in till städerna och att statsapparaten har vuxit i
våldsam takt. Utvecklingen har varit på
gång länge men den har accelererat under
efterkrigstiden: det är nu landsbygden har
tömts, det är nu bondesverige slutgiltigt
via ett arbetarsverige blivit ett tjänstemannasverige. Utvecklingen har betingat och
betingats av en parallell utbildningsexpiosion och av en mycket kraftig ekonomisk
växt. Den hänger också ihop med den välbekanta funktionstömningen av familjen
som grupp: familjens roll som producerande och reproducerande enhet övertas av
storindustri och statliga eller kommunala
organ. Den här förändringen har i mycket
ringa grad varit avhängig av partipolitiska
beslut, det har i stället varit tämligen abstrakta ekonomiska krafter som styrt och
ställt. Det tror jag att man oberoende av
samhällssyn kan vara enig om.
Det är inte så svårt att se hur de här
samhälleliga förändringarna innebar radikalt ändrade villkor för språkbruket, ändrade villkor som efter hand också blir synliga i de tillgängliga språknormerna. Framför allt vidgas domänen för offentligt
språk på bekostnad av det privata språket.
Den ökade arbetsdelningen leder till uppkomsten av innehållsligt bestämda specialist- eller fackspråk men också inom
specialistgrupperna till nya jargonger som
bara dubblerar språkbruket utanför dessa
grupper. När näringslivet och staten präglas av allt mer invecklade inre strukturer
med allt bredare ansvar och ambitioner,
stiger behovet av analys och planering,
och det betyder att de producerade texterna blir abstraktare (generellare), eftersom
de sammanfattar en mer mångskiftande

primär verklighet, samtidigt som de blir
mer specifika, eftersom deras giltighetsområde inte kan underförstås som det kan
ske i en liten lokal enhet utan måste uttryckas explicit. Vi får mycket kraftiga
lexikala och syntaktiska effekter av den
här ökade andelen offentligt språk. Somliga är innehållsligt betingade men andra
beror på att specialistkadrerna lever i avskildhet och är beroende av gruppintern
kommunikation.
Men också de privata språken påverkas,
främst genom folkomflyttningarna. De
geografiskt definierade dialekterna dör
inte ut, men det blir allt färre människor
som bor kvar, och de som bor kvar har
inte så många att prata med. Enda sättet
att bevara ett språk är ju att ständigt återskapa det och bekräfta det i inbördes kommunikation.
Utbildningsapparaten har alltså vuxit: dess
uppgift är att fostra ungdomen in i det
offentliga språket. Vetenskapernas, teknologins och samhällsplaneringens språk
omvärver genom skolan fler ungdomar under allt längre tid. Men läroböckernas och
klassrumsoffentlighetens språk påverkar
nog också elevernas privata språk, även
om vi inte riktigt vet hur och hur mycket.
Dessutom bildas i de allt större undervisningscentra nya privata gemenskaper som
går socialt och geografiskt tvärs över de
gamla privata språkkodernas användningsdomäner. Så blir skolan också en
spik i dialekternas likkista - vad det än
står för vackert om dem i svenskämnets
läroplaner.
Under efterkrigstiden har Sveriges nationella ekonomiska integration fullbordats:
Gustav Vasas tanke är äntligen i hamn.
Med den ekonomiska integrationen följde
de nationella standardspråken: riksskriftspråket är av äldre datum, nu har
också rikstalspråket - låt vara i regionala
skiftningar - en mycket stor spridning. Parallellt med den lyckosamt genomförda

nationella integrationen löper numera den
internationella. Vi importerar och exporterar alltmera, dvs. vi blir alltmer delaktiga av den internationella arbetsdelningen
och beroende därav. Tyvärr är ett sådant
beroende aldrig symmetriskt. Det är den
starkare som bestämmer villkoren, t.ex.
språket. Efter kriget har den internationella integrationens språk blivit engelska.
Nu läser alla svenska barn engelska redan
på lågstadiet, popkulturen formuleras till
stor del på engelska, i vissa vetenskaper
trängs svenskan undan (var dess roll i naturvetenskapen en parentes från 1700-talet
fram till nu?), i de "svenska" multinationella företagen blir språket allt oftare engelska på styrnings- och planeringsnivåerna.
Arbetsdelning och specialisering har inte
uppstått av en slump. Målet är ökad produktion. Men den ökade produktionen
har en logiskt nödvändig pendang: ökad
konsumtion. Folk måste hetsas eller lockas att konsumera det som produceras.
Resultatet blir att reklamen växer drastiskt i jämförelse med andra texttyper.
Och reklamens språk utvecklas som en
spegel av varumarknaden själv. Konsumtionen höjs ju genom att ett psykologiskt
åldrande byggs in i varan: designen byts
med jämna mellanrum så att bilen eller
spisen snabbt känns föråldrad. På samma
vis måste reklamtexter alltid "förnya sig",
få äldre texter att verka gammalmodiga,
utan att budskapet egentligen har förändrats. Slit- och slängideologin flyttas
omärkligt över från varumarknaden till
språkets värld. Ingen skriftspråksgenre
uppvisar så snabb förslitning som reklamspråket.
En liknande effekt kan vi märka också i
samband med att en större del av textproduktionen framställer underhållningsvaror. Vi ska komma ihåg att också dagstidningarna (bortsett från att de är annonspelare till en mycket stor del) lever på att
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sälja underhållning. Deras specifika form
för underhållning är nyheterna, själva urtypen för varor med inbyggt åldrande. En
stor del av bokmarknaden, också läroboksmarknaden, fungerar i stort sett på
samma sätt, och det nuvarande bokprissystemet accelererar åldrandet med papperskvarnen som de stora restupplagornas
naturliga slutstation: litteraturen förstörs
liksom kött och smör destrueras för att
hålla priset uppe och för att den nya produktionen ska finna nya konsumenter.
Det skulle vara intressant att ha profiler
för hur långt det textuella nuet sträcker sig
bakåt i tiden för läsare vid olika tidpunkter. Hur stor del av det Svensson läser är
skrivet i år, förra året, för fem år sedan,
för tio år sedan, för femtio år sedan, för
hundra år sedan? Har den sortens profil
ett annat utseende nu än för fyrtio år sedan? Det är jag nästan säker på.
Stabilitet och förändring kommer alltid att
prägla språk och språkbruk. Men det ser
ut som om stabiliteten nu är mer hotad av
språkbruksbetingelserna än på länge. Det
behöver inte vara en nackdel, men det är
ett faktum.
Medan det offentliga språket utanför
underhållningssektorn - om det lämnas åt
sig självt - tycks gå mot större komplexitet, är det tvärtom med underhållningsspråket. Här gäller det att göra trösklarna
så låga som möjligt. Ett tidens tecken var
det i sitt slag geniala lix som hjälpte producenterna av verbal underhållning att alstra
lättlästa texter. Att sedan ofta denna lättlästhet drar med sig ett utspätt tankeinnehåll var i detta sammanhang inte alltid en
nackdel. En annan påfallande förändring i
massmediernas textvärld är förstås bildernas segertåg. Särskilt när det gäller att
kommunicera naturvetenskaplig kunskap
är visuell framställning ett utomordentligt
medium. Den konstnärliga bilden är också
viktig. Med sitt mångtydiga budskap lägger den ett stort ansvar på tolkaren, unge-

fär som lyriken. Men massmedias bildanvändning är av ett annat slag: den skenbart otolkade världen träder läsaren till
mötes, syftet är att ge en oreflekterad
pseudoupplevelse snarare än att ge en central upplysning och stimulera till egen
tolkning. Tänk efter när du läser en tidning nästa gång, hur många bilder som
verkligen ger dig någon relevant upplysning, som tydligt hävdar att människan
eller världen hänger ihop på ett bestämt
sätt. Massmedias bilder har oftast andra
uppgifter. Här är några: De förefaller lättlästa (fastän det är precis tvärtom) och ger
läsaren en känsla av att innehållet är lättåtkomligt för ett trött sinne. Eller de har
en rent estetisk funktion, gör sidan visuellt
levande. Eller de ersätter talets yttre
kontext: i talspråk pekar man på den direkta omgivningen, i illustrerad text pekar
man på bilden (direkt eller indirekt), dvs.
de närmar det skrivna språkbruket till talet.
Åtskilligt i den samhälleliga utveckling
som jag skisserat har sina ideologiska motsvarigheter och det speglas också på den
vägen i språkbruk och språklig kod. Nationalismen behövdes inte efter kriget. Beredskapen var över och landet var en integrerad helhet: ekonomiskt, politiskt, kulturellt.
Riksspråksideologien försvagades på motsvarande sätt. Man lättade på lånordspurismen, i stället födde ekonomiska händelser och internationalistisk ideologi i förening ett sällsynt lånordsvändligt klimat
ute i befolkningen. Omsider avtog också
vakthållningen mot dialekterna, de utgjorde inte längre någon fara för rikstalspråket
eller för rikets integration horisontalt och
vertikalt. Man kunde kosta på sig en dialektnostalgisk våg. Det som fanns kvar av
dialekter för att inte tala om regionala
skiftningar i riksspråket kunde nu t.o.m.
höras i radio.
Samhällets ekonomiska omdaning hade
gjort större delen av befolkningen till

lönearbetare. Därmed var det äntligen
dags för franska revolutionens jämlikhetsideal att stadfästas som svensk statsideologi med starkt folkligt stöd. De verkliga
makthavarna hade blivit allt färre och allt
osynligare. Tom. kungen som symbol för
den gamla härskarordningen hade mist något av sin glans: av makten fanns inte
mycket kvar och i medierna framställdes
han som den vanligaste av alla. Det mest
tydliga spåret av denna segrande samhällsideologi i den språkliga koden var det nya
tilltals- och omtalsskicket: du och förnamnen ryckte fram, titlar och efternamn
förlorade terräng. Processen förlöpte harmoniskt, emedan efternamnen i den nya
komplexa staten hade spelat ut sin distinktiva roll: personnumren hade kommit i
stället.
Den tekniska och den naturvetenskapliga
revolutionen satte spår också i folks föreställningar om annat än naturen, i deras
föreställningar om sig själva och samhället. Så segrade också hos gemene man
funkistänkandet: bra är det som fungerar,
det som är praktiskt och ekonomiskt. Ingenting är bra bara därför att traditionen,
far, staten, läraren, kyrkan eller Gud har
sagt det. Troligen har det här synsättet
haft en större betydelse under efterkrigstiden än någonsin tidigare för de språkval
språkbrukarna hela tiden medvetet eller
omedvetet gör. Allt fler kommaterande
frågade sig inte längre var normen föreskrev komma, utan nöjde sig med att sätta
komma, om de tyckte det behövdes av ett
eller annat skäl som de kom på. Att religionen och de religiösa texterna miste sitt
grepp om befolkningen betydde också att
ännu en konserverande faktor föll bort.
Det blev i stället kyrkan som fick rätta sig
efter de sekulariserade. Gustav Vasas bibel kunde upprätthållas i nästan 400 år
men 1917 års bibel var överspelad ett halvsekel senare. Bibeln måste nyöversättas
med hänsyn till dagens noteringar på den
svenska språkbörsen.

Språkvårdarna och deras
intresseinriktning
1 min summariska översikt över språkets
ekologi och förändringar under efterkrigstiden har jag utelämnat en viktig faktor:
den medvetna språkstyrningen, språkvården. Självfallet är emellertid tankarna i ett
samhälle om vad som är ett gott språk en
del av språkbrukets samhälleliga ekologi.
Och dessa tankar får särskild vikt om de
har fäste i en särskild samhällelig institution med stor prestige. Vi ska alltså återvända till Nämnden för svensk språkvård.
Begrunda först förleden språk- i
språkvård. Det är inte vilket som helst
språk som ska vårdas; det språk vården
gäller är det offentliga svenska språket,
dvs, det tryckta språket och det talade
språk som används i icke-privata sammanhang. Inriktningen på det icke-privata
språket var så självklar att den inte behövde formuleras: nämnden har tagit befattning med mediernas, förvaltningens, vetenskapens språk men har aldrig försökt
ingripa i normeringen av bygdemål och
stadsspråk. Nämnden har gett riktlinjer
och regler för radions uttal av ortnamn
(heter det Kultflen eller Kull'en?), för lagspråk (undvik enär etc.), för kommersiellt
språkbruk (vad får kallas päls?), för kommatering, men man har såvitt jag vet inte
ingripit i reglerna för det privata svärjandet eller i omstruktureringen av tilltalsoch hälsnirigsskicket.
Jag började det här föredraget med att
nämna de omedelbara anledningarna till
nämndens födelse. 1 ett längre historiskt
perspektiv bör vi nog förklara nämnden
och dess avknoppningar dels som en
aspekt av den generella tendensen till arbetsdelning och specialisering, dels som en
konsekvens av de behov som berodde på
det starkt ökade flödet av offentlig text.
Liksom näringslivet uppdelas i allt fler
specialiserade funktioner, liksom utbildningen, sjukvården, förvaltningen splittras
upp på allt fler specialiserade händer och

huvuden, får vi nu också specialister som
tar sig särskilt an språket. Juridikens professionalisering skedde under 1600-talet,
pedagogikens under 1800-talet och
språkvårdens efter andra världskriget. Det
är inte så konstigt att behovet av
språkvård upplevs så starkt numera. Statens eget textflöde i förening med massmediernas (inklusive reklamens) är så rikt
att de enskilda budskapen lätt tar död på
varandra. Alla krafter måste sättas till för
att jämna vägen språkligt mellan sändare
och mottagare, särskilt för den sändare
som inte vill eller kan lösa sina kontaktproblem genom att försöka skrika högst.
Språknämnden började med nästan ingen
personal alls och Tekniska nomenklaturcentralen var också en mycket liten arbetsplats. Nu ökar språkvårdspersonalen år efter år och vi finner heltidsanställda
språkvårdare vid Sveriges Radio, i statsrådsberedningen etc. Språkkonsulter med
svenska som specialitet utbildas vid universitet och svenskinstitutionerna ger extema kurser i språkbehandling för företag
och myndigheter. Tidningar och förlag
skaffar sig egna regelsamlingar i språkvårdande syfte och flera tidningar och tidskrifter håller sig med språkspalter. Vi har
bevittnat en imponerande ökning av antalet språkvårdare, men det är ändå frågan
om inte produktionen av offentlig text
växt ännu mycket snabbare.
En verksamhet som offentlig institutionell
språkvård kan man skärskåda från flera
håll: vem utövar den, vad gäller den, hur
bedrivs den, vem är målgruppen, vilka
motiveringar åberopas. Här kan jag inte
göra ens en skissartad historik på alla dessa punkter. (För en redovisning av aktivitetsspektrum för några år sedan se Grönbaum 1980.) Jag ska bara försöka översiktligt belysa dels språkvårdens inriktning, dvs, vad den gäller, och dels skärskåda de ideologier som varit vägledande under de gångna 40 åren.
Språkvårdens arbete kan gälla tre nivåer
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Vård av koden, (stavning, interpunktion och övriga skriftkonventioner, uttal, böjning, ordförråd, syntax, textkonventioner)
Vård av språkbruket, dvs, det sätt varpå språkliga handlingar begås (med
tillgång till koden) skriftligt eller muntligt i skilda sammanhang.
Vård av språkbrukets (och språkinlärningens) villkor, t.ex. lärares och and-

ra yrkeskategoriers språkliga utbildning, svenskämnet i skolan, myndigheternas språkliga arbetsformer, reklamlagstiftning, bokmarknad etc.
Under nämndens två första decennier verkar det ha varit vården och standardiseringen av koden som utgjorde större delen
av nämndens arbete. Denna verksamhet
har också i fortsättningen spelat en stor
roll, men allteftersom resurserna ökat har
krafterna mera ägnats åt omsorgen om olika sorters språkbruk. Bertil Molde har i
flera artiklar understrukit att en sådan
tyngdpunktsförskjutning borde ske och att
den har skett (t.ex. Molde 1979). Det är
lätt att iaktta trenden om man läser texter
som ingår i språknämndens tidskrift och
skriftserie eller artiklar av nämndens medlemmar på annat håll. Ett illustrativt exempel är Sture Alléns kodorienterade artikel om tal och skrift i Språk, språkvård,
kommunikation (1967) jämförd med den
artikel om ett liknande ämne han skrev ett
tiotal år senare och som kan summeras i
de råd han ger där: (1) Skriv, (2) Skriv
läsvänligt, (3) Skriv insiktsfullt, (4) Skriv
uttrycksfullt. Nämndens ändrade intressefokusering märks också i att dess tjänstemän mer och mer ger kurser (inte bara
håller föredrag), och på det viset hamnar
närmare textarbetet, dvs, den situation
där texten ses inte bara som en funktion av
koden utan också av sändarens syfte och
mottagarens förutsättningar. Det är spelet
mellan dessa faktorer som är språkbruk
och som språkvårdarna alltså mer och mer
börjat befatta sig med.

Därmed inte sagt att det alltid är så lätt att
dra en gräns mellan kod och bruk som
objekt för språkvården. Analytiskt må de
kunna skiljas åt, men i verkligheten är det
ett dialektiskt förhållande mellan dem:
bruket förutsätter koden, men koden skulle inte finnas utan bruk. En lärorik dialog
av Klopstock skulle jag gärna vilja citera
för att illustrera detta faktum:
Språkbruket: Jag hörde och ser det nu
också att du håller sammankomster som
inte jag beordrat. Vad ska det betyda,
grammatik?
Grammatiken: Jag tar mig bara en titt på
de mina och ser efter om allt är som det
ska.
Språkbruket: Och det ska du säga i din
herres närvaro! Vad har du med dem att
göra när inte jag är med?
Grammatiken: Jag hade också med mig
dina rådgivare språklikhet, avledning
och välljud.
Språkbruket: Det är jag som ger order åt
mina rådgivare. Menar du att jag skulle
vara en av de vanliga regenterna? Nej,
jag härskar allena.
Grammatiken: Men om du nu har låtit bli
att träffa ett avgörandet i något avseende?
Språkbruket: Så ska det också förbli
oavgjort, tills jag bestämmer mig. Det
är alltid de levande språkens öde att de
har något som inte är fixerat.
(Övers, efter texten i Eggers. Deutsche
Sprache im 20. Jahrhundert, Miinchen
1978, 10.)
1 varje fall kan vi dra slutsatsen att den
som ägnar sig åt vård av folks språkbruk
samtidigt vårdar koden, om än på ett mera
indirekt sätt.
På sätt och vis är det mera riskfritt att
ägna sig åt den för alla giltiga koden, vare
sig man i dess normsystem också innefattar genrebestämda subsystem eller ej. Den
som vill vårda språkbruket märker snart
att det inte går att dra en gräns mellan

produktion av betydelse och språklig utformning av betydelse. Ska ett samarbete
här ske smärtfritt, förutsätts ideologisk
konsensus: sändarens syfte med texten ska
framstå som legitimt för språkvårdaren.
Detta läge föreligger vid språkbruk av typen lagtext, myndighetsskrivelser och
myndighetstal, debatt och information i
massmedierna, lärobokstext etc. Här råder inga öppna intressemotsättningar mellan sändare och mottagare: man kan ta
tillvara producentens och konsumentens
intressen samtidigt. Den språkliga utformningen framstår som ett rent tekniskt problem.
Men skulle språkvården vilja gå utöver
den här sfären av offentligt språk, är det
lätt att bränna fingrarna. Ta massmedierna t.ex. Om man har uppfattningen att
också seriösa dagstidningar till största delen består av reklam och underhållning,
hur ska då språkvårdaren agera? Ska målet för språkvårdaren vara att öka underhållningsvärdet, t.ex. på sportsidorna, eller att minska det? Ska målet vara att höja
eller sänka varukonsumtionen med språket som instrument?
Sådana här frågor verkar säkert konstiga
för de praktiskt arbetande språkvårdarna.
Och det beror väl på att det finns en fungerande men oformulerad politisk gräns
för språkbruksvården. När det gäller
underhållningstexter så finns det nog också teoretiska hinder: det är lika omöjligt
att språkbruksvårda dem som det är att
gripa in i fiktionslitteraturens språkbruk.
På hela detta språkområde återstår i realiteten bara kodvård: man ingriper (om
man kan) när man märker att det allmänna språknormsystemet är i fara. (Enda
möjligheten att utöva språkhruksvård i exempelvis reklamtexter är inom ramen för
statlig kontroll. Denna sker i så fall från
konsumentens, inte producentens intressesynpunkt. Språkbruksvården blir besläktad med det som Konsumentombudsmannen är satt att göra.)
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Språkvårdens tredje nivå är mycket betydelsefull, även om resultaten för språkets
del visar sig först på sikt. Språkbrukets
villkor bestäms i det stora hela av globala
samhällsförändringar, som oftast sker över
huvudet på offentlighetens aktörer. Men
ibland står det klart att vissa politiska beslut har språkliga konsekvenser, och då
blir Språknämnden remissinstans, dvs.
dess röst är med i den process som leder
fram till ändrade betingelser för framtidens språkbruk och därmed också för dess
språkliga kod. Initiativet kommer alltså
utifrån, som när nämnden under de senaste tre åren har yttrat sig om skollagen,
utbildning och auktorisering av tolkar,
översättningsverksamhet i statsförvaltningen, gudstjänstordning etc. Bengt Sigurd (1974) föreslog i ett tidigare årsmötestal, tror jag, att nämnden skulle ta initiativ
till nedrustningsförhandlingar för att råda
bot på reklamkapplöpningen, som hotade
att dränka oss i texter. Något sådant initiativ har inte tagits: man har inte ansett det
realistiskt att man skulle nå större resultat
än i de riktiga nedrustningsförhandlingarna, får man förmoda.

Språkvårdens motiveringar
Två slags krafter eller principer bestämmer hur vi värderar språk, tror jag. All
språkvård är också inskriven i kraftfältet
mellan dessa slag av energi. Den ena kraften är rationell, vi kan kalla den ekonomiprincipen, och den andra kraften är
emotionell, vi kan kalla den identifika-

tionsprincipen.
Den första kraften kallas också den funktionella principen, ändamålsenlighetsprincipen eller den energetiska principen.
Principen har formulerats för länge sedan,
och den har som kärt barn hunnit få
många namn. Hos oss har den klarast uttryckts av Adolf Noreen och hans samtida
i slutet av 1800-talet: den går ut på att man
ska få ut så mycket begripande som möjligt för sin kommunikativa ansträngning,
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vare sig man är konsument eller producent
av text. Man föreställer sig att uttrycket
för varje språkligt innehåll har ett optimalt
värde, där båda parters intressen är invägda. Därför bör ett kontrakt lätt kunna
upprättas när värdet är funnet, ett kontrakt som borde kunna upprättas i enighet
eftersom varje människa växlar roll från
sändarens till mottagarens. Om inte den
andra kraften hade funnits, hade allt därför nog ordnat sig själv: språkbrukarna
hade funnit det optimala värdet utan
språkvårdarens mellankomst. (Se Teleman 1967.)
Den andra kraften är svårare att få syn på.
Innebörden av den är helt enkelt att ett
uttryck har olika värde beroende på hur
viktigt uttrycket är som bärare av den värderandes indentitet respektive icke-identitet. Vad det handlar om är i regel det
värde en språkform har genom att den
värderande använder den själv och vet om
det. Ett oskyldigt namn för den här principen är "språkkänsla". Det här låter harmlöst, men sanningen är att principen slår
igenom med brutal kraft i de flesta fall,
oavsett om språkbrukaren eller språkvårdaren är medveten om det eller ej.
Under efterkrigstiden har ändamålsenlighetsprincipen eller ekonomiprincipen helt
dominerat som maxim för språkvården.
Detta är vad vi kan vänta mot bakgrund av
den ideologiska utvecklingen i övrigt. Den
harmonierar också bra med dominerande
samhällspolitiska föreställningar om möjligheten att avgöra de flesta problem i
samförstånd och med förnuftet som enda
ledstjärna. Ändå tror jag att man kan urskilja två stadier i användningen av den. 1
den första fasen råder sociologisk oskuld,
eftersom identifikationsprincipen då i stort
sett är förvisad till källaren som en begravd hund. 1 den andra fasen kan man
inte längre se bort från att det finns flera
språknormsystem i det svenska samhället
och med dem olika identifikationer, som

ställer till trassel för det språkliga ingenjörsarbetet.
Men ändamålsenlighetsprincipen är tillräckligt flexibel för att fungera under båda
de här stadierna. Under den första fasen
optimeras kommunikationen mellan individer som har samma kod, den enda som
man riktigt låtsas om. Under den andra
fasen måste man också kalkylera med
konkurrerande koder, dvs, man måste vid
optimeringen ta hänsyn till kommunikation mellan människor som inte har riktigt
samma kod. Som Carl Ivar Ståhle har påpekat (1979) bör ändamålsenlighetsbedömningen också göras i relation till texter
som företräder en äldre kod och till andra
nationalspråk än vårt eget som vi kommer
i kontakt med. Antag att vi också särskiljer de tre aspekterna kodinlärning,
produktion och tolkning, så ser vi att
ändamålsenlighetsprincipen för vård av
svenskt offentligt språk (5) invecklar oss i
ett helt rutnät av optimeringshänsyn:
Koclinlär- Produk- Tolkning
tion
ning
inom S

S vs. dialekt eller
annat
gruppspråk
S vs. äldre riksspråk

S vs. andra nationalspråk

Ekonomiprincipen förutsätter nu att varje
uttryck som konkurrerar med ett annat
ska kunna betygsättas i diagrammets ru-

tor. Detta är ingen lätt uppgift. Jag har
tidigare visat (t.ex. Teleman 1979, kap. 6)
hur svårt det är att med ekonomiprincipen
avgöra typiska språkvårdsfrågor ens om
man får inskränka sig till den översta raden. Den inlärandes, den skrivandes, den
läsandes intressen råkar så ofta i konflikt
med varandra. Därtill kommer att vi inte
riktigt kan avgöra hur mentalt kostsamt
ett alternativ är för den ena eller andra
rollen. Slutligen dämpas vår entusiasm
också av att språkbrukarna lätt och snabbt
brukar kompensera sig för en kodreduktion på ett ställe genom differentiering på
ett annat. När pluralformerna slopades
kunde motståndarna påvisa att dubbeltydigheter ibland kunde uppstå. Men vem
vill säga att svenskt språkbruk inte är lika
entydigt i dag som det var före pluralformernas slopande? Jag tror fortfarande att
ekonomiprincipen är ett nödvändigt redskap men vet också att den är ett mycket
mera svårhanterat redskap än jag hade en
aning om för tjugo år sedan. Ofta när vi
använder principen i bästa mening är det i
själva verket identifikationsfaktorn som
avgör: med ändamålsenlighetsresonemang
legitimerar vi bara det språkbruk som vi
identifierar oss med. Vi kan också uttrycka saken så att det är identifikationsprincipen som bestämmer vilken tyngd värdena
i rutnätet ska tilldelas i det enskilda fallet.
Under den sociologiska oskuldens stadium
fanns det egentligen bara ett språk och ett
folk för språkvårdarna. Mycket tidstypiskt
avslutar Wessén en teoretisk genomgång
av språkvårdens principer:
Ett folk skall trivas med sitt språk, känna det som ett vackert språk, utan vank
och lyte.
Trots att många av den här tidens ledande
språkvårdare var dialektologer bedömdes
dialektala inslag i tal och skrift ofta i moraliska termer. Man använde regelbundet
uttryck som vårdat/ovårdat, slappt, vulgärt, vårdslöst om syntaktiska konstruk13

tioner, ordval och uttal som avvek från
den standardspråkliga koden. Det var
först ovårdat att skriva tippa och buss,
berättar Gösta Bergman (1948, 10). Man
menade att skolan skulle motverka "slappt
och vulgärt uttal" (Hillman, 1961). Slopandet av pluralformerna beredde enligt
Wellander marken för "en allmän slapphet i formgivningen" (Wellander 1947,
38). Också språkvetare talade om pressens
ibland "slarviga eller hållningslösa svenska", och ungdomens slang var tecken på
hållningslöshet, därför inte en språkvårdsutan en uppfostringsfråga (Ljunggren
1946, 39f.). Avvikelserna från riksspråket
sågs helt enkelt som smutsigt, ovårdat,
tovigt språk. (Om moraliserande aspekter
på språkbruk och språknorm, se MarcWogau 1967. Om det historiskt kulturella
begreppet 'smuts' se Frykman & Löfgren
1979.)
När språkvården så starkt identifierar sig
med det föreliggande standardspråket, får
man lätt svårigheter med motsatsparet tradition—förnyelse. Språkvårdarna var alla
språkhistoriker och visste att den nuvarande koden inte kunde vara historiens slutpunkt. Elias Wessén funderade över
språkvårdens roll med hjälp av Humboldts
dikotomi "ergon" (ungefär normen eller
systemet) och "energeia" (språkbruket,
användningen av normen i kommunikation). Av hänsyn till den historiska kontinuiteten borde befolkningens språkliga
"ernergeia" hållas inom ramen för det givna "ergon". Det skulle språkvården arbeta för. Förnyelsen, den nödvändiga, skulle
de skönlitterära författarna stå för. Dem
skulle språkvårdarna inte göra misstaget
att mästra (så som Nils Linder hade gjort
med Strindberg och Heidenstam!).
Språkvårdens uppgift var att öppna "ergons" dörrar för språkmästarnas normbrott—nyskapelser. K. G. Ljunggren var
här en aning mera generös än Wessén.
Normalt gällde visserligen regeln "quod
licet Jovi non licet bovi", säger han, men
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vid inhemsk nybildning av ord borde hela
befolkningen få tillåtelse att deltaga
(Ljunggren 1946, 22).
Wesséns tillit till skalder och författare var
ett arv från gången tid. Man kan fråga sig
om den tilliten är berättigad i dag. Kanske
var den mera rimlig för hundra år sedan då
den offenthgspråkliga scenen ännu var rätt
väl sammanhållen, dvs, sakprosa och litterär prosa låg ännu rätt nära varandra. Men
under första halvan av vårt sekel tycks de
båda genregrupperna ha glidit isär (Thelander 1970). Troligen har författarnas
möjligheter att leda utvecklingen därigenom blivit mindre.
Spekulationerna över språkets ergon och
energeia ledde lätt över till ett annat begreppspar: språket som meddelelse och uttryck. Också här kom en mellankrigsdiskussion att återuppföras av efterkrigstidens språkvårdare. Utgångspunkten var
rationalisten och positivisten Noreens hävdande av meddelelsefunktionen som språkets helt centrala uppgift: språket var till
för att kommunicera innehåll med, punkt
och slut. Men senare språkvetare, särskilt
den sk. idealistiska stilistskolan, såg språket framför allt som ett uttryck för eller ett
avtryck av den skrivandes eller talandes
inre. Man intresserade sig för skönlitterärt
språk, inte för sakprosa. Man brydde sig
inte så mycket om språket som något socialt givet, dvs. ergon, koden, normen,
utan fäste sig mest vid språket som ständig
nyskapelse. För språkvården blev detta
lätt en återvändsgränd, ty om meddelelsen
till en mottagare blir oviktig till förmån för
språkskaparens utlevelse, så kan språkvården ta sin hatt och gå: den är trots allt till
särskilt för mottagarens skull.
Andå är det uppenbart att den här språksynen hade kunnat bli en öppning också i
språkvården, nämligen om man kopplat
uttrycksfunktionen till språkets identitetsskapande uppgift och därmed till vad jag
kallat identifikationsprincipen. Men därtill

var tiden ännu inte mogen under den sociologiska oskuldens stadium.
1 stället inskränkte Wessén (1960) omsorgen om språket som uttryck till omsorgen om "stilen", varvid stilbegreppet
uppträdde i en mycket reducerad form,
nämligen den två- eller tredelade stilskalan (hög—låg—mittemellan) som skulle
signaleras med formordsvarianter av typen
inte—ej—icke, ska—skall, bara—endast—blott
etc. Det var önskan att bevara detta schema och dess formella uttryck som låg bakom Wesséns teoretiska diskussion. Ändamålsenlighetsresonemanget hade till uppgift att legitimera den språknorm som
språkvårdaren själv identifierade sig med.
Redan Wellander (1939) hade satt frågetecken för den tredelade stilskalan och
Ståhle (1970) fastslog några decennier senare att den hade spelat ut sin roll. Men
stilarna eller stilarterna hade förstås inte
försvunnit. Standardspråket betraktades
nu snarast som ett pluralistiskt system av
stilmönster där en löpande stildifferentiering skedde i takt med texttypernas
specialisering. (Ståhle ville visserligen också sätta stopp för formordsvariationens
sammanbrott, men hans skäl var ett annat.
Övergången till de ledigare formerna var
enligt honom ett försök att göra stilen intimare, men denna vinst i intimitet skulle bli
kortvarig och ledas av nya liknande ändringar, som skulle följas av nya återigen
etc. Den kedjereaktionen borde man stoppa, eftersom inga egentliga vinster tillfördes normen, menade Ståhle. Språkets stabilitet reducerades i onödan (Ståhle 1979).
Det var nog den funktionella stilistiken
med dess inriktning på sakprosa (t.ex.
Askeberg 1963) som hade berett vägen för
insikten om standardspråkets stilistiska
pluralism. En annan språkvetenskaplig
händelse blev ett grundskott mot den sociologiska aningslösheten, sådan den manifesterade sig i föreställningen om den
enhetliga nationella språkgemenskapen

(med ett antal ovårdade språksluskar i utkanten). Jag tänker på sociolingvistiken
eller språksociologin. Nu blev de andra
språken i samhället synliga, samtidigt som
det offentliga språket självt visat sig vara
en mångfald av delvis olika subspråk.
Dahlstedt formulerade (1967) det demokratiska målet för språkvården i den nya
andan. Med demokratisk språkvård kan
man mena åtskilligt. En tolkning blev att
man skulle göra myndigheternas språk
mera begripligt för allmänheten. Medborgarna hade rätt, inte bara skyldighet, att
begripa överhetens texter. Alltså intensifierade språkvårdarna i samarbete med
statsmakten arbetet på att göra myndigheternas språk mindre slutet. Wellander
hade röjt vägen med sin Kommittésvenska, men den avgörande insatsen blev nog
Språket i lagar och andra författningar utgiven av Statsrådsberedningen 1967 men
huvudsakligen utarbetad på språknämndens sekretariat. Nämnden följde upp
med textmaterial och handledning i offentlig svenska (Molde & Westman 1975,
Westman 1977). Nämndens insatser blev
starten till en rad aktiviteter på andra håll.
Man kan se denna verksamhet också ur
myndigheternas perspektiv: "Språkvård
kan då ur statens synpunkt betraktas som
ett av flera viktiga smörjmedel som bidrar
till att samhällsmaskineriet i vidaste mening fungerar så friktionsfritt som möjligt"
(Molde, 1979).
Det var typiskt att man i den här nya fasen
hellre talade om bra och dåligt eller lämpligt och olämpligt än om rätt och fel. Man
resonerade (t.ex. i ändamålsenlighetstermer) om normen i stället för att proklamera den. Ibland kunde det nästan verka som
om man började skämmas lite för normen
som norm, trots att normen, koden, ergon
alltid är själva ryggraden i det samhälleliga
språkbruket. Och så länge det finns en
norm, så länge är det legitimt att tala om
rätt och fel. Lämplighet och normenlighet
är två olika saker. Vi kan lämplighetsvär15

dera både språkbruk och kod. Själv har
jag i olika sammanhang lämplighetsbedömt uttrycket "han är äldre än mig" och
understrukit att detta uttryckssätt är lika
grammatiskt konsekvent (om nu grammatiskt konsekvent är bra) som "han är äldre
än jag". Men det faktum att båda uttryckssätten är principiellt sett lika bra i
ett lufttomt rum, gör ju inte att båda är
rätt i vårt svenska samhälle här och nu.
Men i efterkrigstidens samhälle där auktoritet och makt var tvungna att göra sig
osynliga blev det svårt att tala om normen.
Språkvården griper alltid in i språkhistoriska förlopp. Genom att sanktionera eller
proklamera en norm kan den påverka den
faktiska normen som speglas i det kollektiva språkbruket. Men sanktioneringsmöjligheterna är förstås starkt beroende av
det faktiska språkbruket. 1 vissa lägen är
det här samspelet relativt problemfritt.
Låt oss se på en principmodell över en
process där ett normenligt uttryck U1
trängs åt sidan av ett ursprungligen
normvidrigt uttryck U2 :
100 %
Ul
U2
0%

i

(a)

(b)

I

—tid

(c)

Av omsorg om språkets stabilitet försöker
språkvårdarna stänga grinden för U2 vid
(a) (framgångsrikt exempel: stoppandet av
stavningsreformen 1944). För att underlätta en normändring som ändå inte kan
hindras öppnas grinden för U2 vid (c)
(framgångsrikt exempel: slopandet av pluralformerna anbefalldes 1945). 1 de här
lägena är språkvårdarnas bruk av distinktionen rätt—fel tämligen oproblematiskt.
Av olika skäl var det lättare att nöja sig
med den attityden förr i tiden.
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Efter kriget har emellertid mycket hänt
som gjort språkvårdens situation lite besvärligare. Framför allt har en rad stabiliserande faktorer i språkets ekologi försvagats. Allt oftare måste därför språkvårdarna ta ställning till vad som är sanktionerad
norm vid (b). Här blir det då mycket frestande att svara undvikande och i stället
erbjuda en vetenskapligt "objektiv" upplysning om den faktiska normen (x %
skriver U1 och y % skriver U2 ) plus en
eventuell ändamålsenlighetsbedömning
där olika befolkningsgruppers attityder till
U1 och U2 vägs in. Observera att denna
lösning underlättas av att språkvårdarnas
kunskapsläge är betydligt bättre i dag än
tidigare genom den kvantitativa deskriptiva lingvistikens studier av det faktiska
språkbruket (Nusvensk frekvensordbok,
Talsyntax, Skrivsyntax, FUMS i Uppsala,
Widmarks uttaisstudier etc.)
På det hela taget har ändå det sociologiska
uppvaknandet haft rätt små följder för
språkvården i Sverige, den officiella såväl
som den inofficiella. Inte ens i länder med
yngre skriftspråk och politiskt mer betydelsefulla dialekttalande samhällsgrupper
har det standardiserade skriftspråket varit
i farozonen. Krav på ökat antal dubbelformer med olika dialektal eller social förankring har inte rests här i någon större
utsträckning. Några allvarligt menade förslag om talnära skrift och den därmed
upphävda stavningsstandardiseringen har
man inte heller hört av, nästan. Den historiska utvecklingen har här i de alfabetiserade ländernas skriftspråk gått så entydigt
i standardiseringens riktning, sekel efter
sekel, delvis oberoende av språkvårdsinsatser och språkvetenskapliga ideologier.
Det är svårt att föreställa sig en historisk
situation med helt nya villkor för skriftspråksbruket, där denna trend skulle kunna vändas. Loman har i en djärv framtidsvision velat montera ner nationalstatema och med dem respekten för de standardiserade nationalspråken. 1 deras ställe

skulle följa en internationell integration
med övernationella språk, samtidigt som
de regionala kulturerna och språken skulle
blomstra. Detta är en riskabel väg och få
har velat gå den.
Inte ens det talade riksspråket (i sina regionala varianter) tycks ifrågasatt till fördel för dialekterna annat än marginellt.
Också när prominenta företrädare för de
dialekttalandes rätt har ordet (t.ex. Dahlstedt 1979 m.fl. och Loman 1976, 1980,
1982) gäller diskussionen mest praktisk—
pedagogiska problem: Hur länge ska barnen få undervisas på sin dialekt i skolan?
Ska vi ha läroböcker på dialekt? Vilket
utrymme ska dialektal svenska ha i massmedierna? Hur ska vi lära folk att vara
mera generösa i mötet med andra dialekter, privat och offentligt? Hillman ställde
redan 1961 frågan om man borde sikta på
tvåspråkighet.
Effekten av det sociologiska uppvaknandet hos språkvetarna och språkvårdarna
ligger mest på attitydpianet. Nuförtiden
umgås man inte så tanklöst med språkstämplar som slappt, ovårdat eller hållningslöst. Men som sagt, något verkligt
brott på kontinuiteten har man inte kunnat iakttaga. Vi lägger också märke till att
de förnyande initiativen har kommit uppifrån, från dem som hela tiden har haft
hand om skriftspråket och använt det.
Gräsrötterna har i god svensk tradition
litat på överheten. Något språkligt Vindelälven, eller några språkliga Kungsträdgårdsalmar är det ingen som velat slåss
för.

Språkvårdens spelrum
Ser man tillbaka på efterkrigstidens rätt
genomgripande förändring av svenskan
framför allt i fråga om ordförrådet men
också i andra avseenden, kan man fråga
sig hur mycket som hade varit annorlunda
om vi inte haft ett centralt organ för
svensk språkvård. Jag vet inte om den

frågan är praktiskt eller teoretiskt möjlig
att besvara med någon säkerhet, men det
vore roligt om någon centralt placerad
språkvårdare försökte sig på en sådan
undersökning och analys. Var går gränserna för språkvårdens möjligheter?
Självfallet är det mesta som händer
skriftspråket beroende av andra samhälleliga förändringar på ett sätt som är svårt
att förutse och svårt att styra (se härom
Molde 1978). Å andra sidan har vi gott om
historiska exempel på hur enstaka texter
(som t.ex. Gustav Vasas bibel hos oss)
eller enskilda språkvårdsinsatser har satt
varaktiga spår. Man kan tänka på Sahlstedts ordbok, Leopolds stavningslära,
Noreens kampanj för nystavning och slopade pluralformer etc.
Språkvård är alltså möjlig, och jag tycker
nog ofta att språkvårdarna är alltför anspråkslösa numera i sin syn på sig själva.
Man skruvar lite på sig när det talas om
språkstyrning och språkplanering och
t.o.m. beteckningen språkvård har uppfattats som alltför påträngande. Det understryks ofta att man bara vill ge råd, inte
fastställa normer eller stifta lagar. Och
man kan ibland be Gud bevara sig för
direkt statlig uppbackning. Wessén var
tacksam att slopandet av pluralformerna
kunde genomföras "utan reglerande ingrepp från myndigheterna sida". Typiskt
nog omnämns ofta Fridtjuv Bergs stavningscirkulär 1906 som en ukas, ett ord
med lagom fläkt av tsaristiskt envälde
(t.ex. Ljunggren 1946).
Jag tror denna blygsamhet ibland är otaktisk. Stavning, böjning, skrivregler och i
viss mån också ordförråd kan styras och de
styrs i så fall bäst med ordböcker, ordlistor, regelsamlingar som bör laddas med all
den prestige som språkvården är mäktig
att ladda dem med, vare sig det är Svenska
Akademien, regeringen, riksdagen, departementen eller ämbetsverken som kan
spännas för kärran.
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På andra områden, och för all del också på
dem jag nämnde, är ofta en indirektare
språkvård oundgänglig, språkfostran. Det
utopiska målet är att varje medborgare
ska kunna och vilja vara sin egen
språkvårdare. Därför är det viktigt att
språkvården, när den ger råd om enskildheter, alltid sätter in exemplen i sina sammanhang, det är den allmänna principen
som ska läras ut och inpräntas snarare än
de individuella lösningarna. Detta innebär
naturligtvis att språkfostran via lärarutbildning vid universitet och lärarhögskolor
är utomordentligt viktig för den språkvård
som verkar på sikt. Det är ju i gymnasierna som den grundläggande språksynen
präglas hos dem som senare kommer att
omhänderha och utveckla det offentliga
språket i skrift och tal. Där är det strategiska tillfället att nå dem som i ett oändligt
antal språkbrukssituationer kommer att
träffa de val som bestämmer hur svenskan
ska se ut i framtiden. (Se också Hillman
1961, 1ff.) Desto mera förbluffande är de
blivande svensklärarnas korta utbildningstid. Med en och en halv termins universitetsutbildning i svenska språket ovanpå
två- och treårigt gymnasium anses de nog
kvalificerade för sin svåra språkfostrande
uppgift.
Språknämndens viktigaste roll har jag sparat till sist: den symboliska. Genom att
finnas till och verka understryker språknämnden att språkvård står på dagordningen i Sverige, att omsorg om det svenska språket och dess bruk är viktig. Nämndens förtroendekapital måste byggas upp
med språkligt förnuft och kamp mot
språkligt förtryck och språkliga galenskaper. Därför är det aldrig betydelselöst vad
nämnden säger, men viktigast är att den
säger det.
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011e
Josephson

Vart flyger Språkballongen?
Fil, dr 011e Josephson som 1982 disputerade på en avhandling
med titeln "Svåra ord" (se Språkvård 3/1983) anmäler här
Åsa Sahlquists bok "Språkballongen".

Också språkvården fick sitt 1968. Författare som Jan Myrdal, Göran Palm och Sven
Wernström angrep gängse offentligt (och
massmedialt) språkbruk som redskap för
manipulation och indoktrinering. R-förbunden fick stort gensvar med sin pockettidning Maktspråk (1974). På universiteten slogs radikala studenter för en plats åt
språksociologin och svalde gärna vulgariserade versioner av Bernsteins teorier om
arbetarspråk och medelklasspråk.
Den statligt sanktionerade språkvården med denna tidskrift som främsta organ hade lite svårt att hänga med i början men
fann sig snart väl till rätta. 1 själva verket
är det ju ganska angenämt att kunna kombinera rollen som språkexpert med en dos
demokratiskt patos. Kanske fanns det inte
heller så mycket nytt i de upproriska parollerna - annat än ett konsekvent perspektiv underifrån. Man var solidarisk
med dem som skulle ta emot språket från
myndigheter, företag och organisationer,
inte med sändaren.
En bok med starka ambitioner att vara
solidarisk med "dem därnere" fast den
snarast vänder sig till sändarna "där uppe"
är Åsa Sahlquists "Språkballongen - en
bok om offentlig svenska för byråkrater
och andra" (Liber 1984).
Språkballongen har redan väckt diskussion (i radions Obs! i somras) och kommer
säkert att diskuteras och användas en hel
del. På några punkter är det också en
mycket användbar bok. Den överflödar av
avskräckande men klargörande exempel
på offentlig svenska. Här finns pedagogiska framställningar av kommunikationsmo20

deller (kapitel 1), av argumentationsanalysens grunder (s. 126-128), av redigerings- och illustrationsteknik (kapitel 7).
"Textspelet" på sidan 221 kommer säkert
att plagieras av många språkkonsulter och
svensklärare. Det märks nästan för mycket att författaren kan bygga sin bok på
många lyckade lektioner och kurser.
Ändå tror jag att många kommer att få
svårt att använda Språkballongen. (Jag
har själv inte velat ta in den i kurser i
Praktisk svenska eller på Språkkonsultlinjen.) Till en del beror det på att bokens
syfte är oklart. Enligt förordet är det fyrfaldigt: uppslagsbok, handbok, läromedel
och väckarklocka. Denna strävan att få
med allt på en gång gör boken rörig. Den
rymmer elva kapitel: kapitel 1 om språksituationen, kapitel 2 om textplanering,
kapitel 3 och 4 om ordval respektive meningsbyggnad, det mycket långa kapitlet 5
(100 sidor) om texten, de korta kapitlen 6
och 7 om olika texttyper respektive illustrering och redigering, kapitel 8 om skrivregler och textgranskning, samt de avslutande kapitlen 9-11 som diskuterar förhållandet mellan språkbruk och samhällsskick.
Troligt är väl att de flesta läsare kommer
att vilja använda Språkballongen som
handbok och läromedel. Då är kapitlen 2
till 5 kärnan. De är disponerade så att
olika företeelser - främmande ord, långa
meningar, utebliven röd tråd mm. - tas
upp en efter en. Läsaren får exempel och
kännetecken, orsakerna reds ut, följderna
diskuteras och så följer ett förslag till åtgärder. Det hela blir lätt långt och om-

ständligt. Påpekandet att byråkrattexter är
fulla av upprepningar finns t.ex. på sidorna 85, 115, 148, 149. Att det offentliga
språket är opersonligt och att man bör
skriva "aktivt" får läsaren veta på nästan
oräkneliga ställen. Det är mycket lättare
att ta sig igenom kapitel 6 och 7 där författaren övergivit detta omständliga framställningssätt och i stället ger råd rakt på
sak.
Jag tror det hade varit bättre om Åsa
Sahlquist koncentrerat sig till att skriva en
ren lärobok och handbok. Nu blir Språkballongen svårare att använda i undervisning än t.ex. Westmans Att skriva bättre
offentlig svenska eller Liljestrands och
Arwidsons Skrivstrategi. Och väckarklockan har redan ringt så många gånger, effektivast kanske i Frick och Malmströms
Språkklyftan.
Problemen med att skriva en bok som
Språkballongen gälle dock inte främst dispositionen. Jag ska ta upp några punkter
av lite mer allmänt slag som jag tror behöver diskuteras.
1. 1 vilken utsträckning går det att ge författare av offentliga texter råd som är samtidigt generella, entydiga och konkreta?
Åsa Sahlquist är ofta mycket kategorisk.
Undvik alla främmande ord! Undvik passivformer! Skriv korta meningar! En mening med mer än två kommatecken är en
dålig mening som ska skrivas om! En mening ska rymma en tanke! Undvik alla
facktermer! För en oskuldsfull läsare av
Språkballongen måste det framstå som en
enkel match att skriva en bra och enkel
text.
Men här finns ju flera problem. För det
första kan olika, var för sig eftersträvansvärda, mål stå i konflikt. Man ska skriva
enkelt men varierat. Man ska skriva personligt men koncentrerat. Man ska skriva
konkret men akta sig för att fastna i ovidkommande detaljer. Hur gör den stackars

skribent som upptäcker att det är svårt att
vara konkret utan facktermer eller som
tänkt en lång tanke? Det är svårt att finna
stöd hos Åsa Sahlquist, som verkar omedveten om motsättningarna. Avsnittet om
disposition ber t.ex. följande råd om hur
man börjar en text:
"Texten ska börja med det viktigaste. Läsaren ska fångas in av textens första ord"
(s. 129).
"Texten ska börja med en sammanfattning
av den viktigaste informationen" (s. 131).
"Skrivaren ska ge bakgrunden innan han
går in på detaljerna" (s. 135).
"Skrivaren ska anknyta till läsarnas kunskaper. Han ska utgå från det välbekanta
när han presenterar något obekant. Han
ska starta från den plats där läsaren står"
(s. 137).
Ett andra problem med kategoriska råd är
att de företeelser språkvårdaren varnar för
ofta är funktionella inom sin genre - till en
viss gräns. Att de används är inte fel; det
är en fråga om när och hur mycket. Att
bannlysa en företeelse leder bara till att en
annan överanvänds.
En av Åsa Sahlquists käpphästar är t.ex.
de offentliga texternas opersonlighet, tydligast manifesterad i passivformerna. Det
ligger mycket i det. Men hur skriver man
personligt om allmänna företeelser? Inte
heller Åsa Sahlquist kan ju unvika opersonliga konstruktioner i sammanhang där
hon inte kan peka ut något handlande
subjekt:
"1 den opersonliga texten är verben innehållslösa, berövade sin vanliga dynamik.
Verkligheten beskrivs som något stillastående, något oföränderligt. Utvecklingen
går sin gula gång, oberoende av vad människorna gör. Den blir omöjlig att påverka" (s. 78).
Vem har berövat verben dynamiken, vem
beskriver verkligheten, för vem är den
omöjlig att påverka? Den informationen
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måste man efterlysa om man ska tolka Åsa
Sahlquist bokstavligt.

hinner med ett tjugotal redan på förordets
190 ord.

1 sådana här fall är det knappast något
vunnet med att skriva "aktivt" och - såsom Åsa Sahlquist ofta gör - sätta in ett
innehålislöst man som subjekt:

För det tredje är de flesta skrivråd tilllämpliga bara för vissa typer av texter. Är
offentlig svenska (eller byråkratsvenska)
en så enhetlig genre att en rekommendation alltid kan gälla tvärs över? 1 kapitel 7
diskuterar Åsa Sahlquist kort olika texttyper men gör i övrigt knappast några reservationer.

"Vad kan man då göra åt de opersonliga
konstruktionerna? Svaret är enkelt.
Undvik dem helt! Visserligen kan det vara
svårt att låta bli dem, till och med när man
varnar för dem .....(s. 79).
Här gäller ju inte heller Åsa Sahlquists
påstående att "de opersonliga konstruktionerna är ofta längre än motsvarande
personliga" (s. 78). Tvärtom är de ofta
kortare eftersom de används för att stryka
ovidkommande information.
Lika förenklat tycker jag det blir när Åsa
Sahlquist allför energiskt vänder sig mot
långa meningar. "En punkt går ofta lika
bra" är ett av hennes kommateringsråd (s.
208) och läsaren rekommenderas också att
alltid ha korta meningar där innehållet är
svårt (s. 71). På några ställen påpekar Åsa
Sahlquist visserligen att en varierande meningslängd är det bästa, men det försvinner i de upprepade uppmaningarna att
skriva kort. Effekten blir en underlig reklamprosa som hon själv ger många prov
på:
"Den offentliga skrivaren kan också bli
för kortfattad. Han kan packa informationen för hårt. Även då blir texten svårläst.
Tempot blir för högt. Hela tiden, hela
tiden, kommer nya saker. Läsaren hinner
aldrig smälta det gamla." (s. 161)
En del rekommendationer blir i sin enkelhet fullständigt omöjliga att följa. "Sätt
inte samman! Använd enkla ord!" sägs det
på sidan 208. Är inte sammansättningar
det bästa sättet att ge beteckningar för nya
begrepp, bättre än genomskinliga lånord?
Ingen skribent klarar sig långt utan
sammansättningar. Åsa Sahlquist själv
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Jag tror att en bok av det här slaget från
början bör klargöra att textförfattaren alltid själv måste avgöra vilken grad av koncentration, personlighet, tempo mm. han
eller hon vill ge sin text, och att det inte
går att uppnå allt på en gång. Sedan kan
man peka på de språkliga medlen för att
åstadkomma dessa effekter.
Hur ska man förhålla sig till grammatik
och språkvetenskaplig terminologi? Åsa
Sahlquist varnar ju för facktermer och har
också valt att använda en minimal grammatisk terminologi. De vanligaste ordklassbeteckningarna
och
termerna
subjekt, predikat och bisats skymtar några
gånger, men de definieras inte. Det lär
vara en god språkkonsulterfarenhet att använda så lite grammatik i undervisningen
som möjligt. Men är en god lärobok det
samma som en god lektion? Vardagsspråkets nackdel är ju bristande precision, och
en del anvisningar bli nu väl vaga. "Sätt
orden rätt!" är bokens sammanfattande
råd om ordföljd (s. 209). Bör inte läroboken stå till tjänst med de exakta upplysningar som i alltför rikligt mått gör lektionen torr?
Går det att skriva bra byråkratsvenska
om man bara får se dåliga exempel?
Språkballongen rymmer en oerhörd
mängd exempel. De flesta hämtar Åsa
Sahlquist från kommuner och landsting i
Västsverige, men någon gång måste hon
gå till Wellander eller signaturen Purres 50
år gamla "Stilblommor och grodor" för att
hitta riktigt rolig krångelsvenska. Men hur

stor är det dåliga exemplets makt? Min
erfarenhet är att demonstration av avskräckande exempel är effektiv endast inför upphovsmannen själv. Andra slår gärna ifrån sig med ett befriat skratt: "Så
töntigt och krångligt skriver ändå inte
jag."
Reaktionen blir i princip densamma inför
Åsa Sahlquists alternativa versioner. De
är för fyndiga och slagkraftiga för att vara
sanna.
Nyttigare är antagligen att demonstrera
exempel på riktigt goda autentiska offentliga texter. Att lära sig se hur en sådan
text är byggd är nog lärorikare än att
skratta åt andras klumpighet.
Vad är offentligt språk? Åsa Sahlquist
skulle kanske haft lättare att finna goda
exempel om hon vidgat ämnesområdet något. Nu handlar boken om språkbruket i
offentlig förvaltning, särskilt kommuner
och landsting. Men man kan ju ha en mycket vidare definition av offentligt språk (se
t.ex. Ulf Telemans definition i Språkrätt s.
32). Det troliga är att en byråkrat som vill
förbättra sitt språkbruk hämtar mönster
från angränsande texttyper; utredande tidningsartiklar, samhällsvetenskaplig prosa,
debattböcker etc. En bok som behandlade
också t.ex. politiskt och ekonomiskt debattspråk, populärvetenskap, texter om
teknik mm. skulle ge en bättre bild av det
offentliga språk som vi konfronteras med.
Den skulle kunna peka på svaga och starka sidor hos varje genre och visa vad de
kan överta av varandra.
Här lämnas läsaren i sticket. Åsa Sahlquist
skriver t.ex. inget om bildspråk fast hon
själv i högsta grad använder det för att
göra sin text åskådlig och personlig. Den
luckan kanske beror på att den offentliga
förvaltningens texter är utgångspunkten
för alla resonemang.
Varför skriver byråkraterna så illa?

Språkballongen inleds av "hyråkraternas
tio budord":
"Tro inte mitt jobb är enkelt! Tro inte att
en myndighetstext kan se ut hur som helst.
Tro inte att det finns problem som jag
saknar lösning på." Osv.
Det är en illasinnad och snorkig byråkrat
som gestaltas. Då är det följdenligt att
texten blir som den blir.
Men är det inte en rimligare utgångspunkt
att byråkraten har lika god vilja som någon annan - t.ex. språkvårdaren - att göra
sig förstådd? Han är föga hjälpt av att få
veta att han är en skitstövel; det kan bara
irritera och förvirra. Författaren till offentlig text saknar nog inte god vilja utan
snarare insikter om hur svårtillgängligt det
egna språkbruket är och hur man bär sig åt
för att skriva bättre.
Om de flesta byråkrater verkligen önskade
uttrycka sig krångligt blev en bok som
Språkhallongen meningslös. Det skulle
vara bättre använd tid att skriva en handledning för läsarna av offentliga texter:
Hur man förstår en illasinnad text.
5. Språkvård eller samhälisvård? Åsa
Sahlquists motsägelsefulla inställning till
bokens viktigaste mottagargrupp hänger
samman med hennes underifrånperspektiv. Överheten har andra intressen än folket och har därför en del att vinna på
krångligt språk. Slutsatsen blir att "det
finns onekligen viktigare problem för den
offentliga skrivaren än språkvård" (s.
206).
Redan i förordet anger Åsa Sahlquist att
hon framför allt vill "peka på vad vi måste
ändra i krångelskrivarens arbetsmiljö och i
samhället i stort för att dagens offentliga
svenska ska försvinna för gott." 1 kapitel
10 skisserar hon hur ett sådant samhälle
ska se ut:
"Alla känner alla. Alla deltar i alla beslut.
Allt har mänskliga mått, skolor, verkstä23

der, åkrar och hus. Det är lätt att ta sig
fram från hörn till hörn med cykel" (s.
259).
Jag har inte samma vision av ett rättfärdigt
samhälle som Åsa Sahlquist, men tänker
här bara ta upp frågan vilken plats en
utopi av detta slag fyller i en bok som
Språkballongen. Den som instämmer drar
väl slutsatsen att det inte går att göra så
mycket åt byråkratspråket de närmaste 50
åren. De som har andra åsikter - och det
är nog de flesta - blir kanske så irriterade
att de vägrar ta del av bokens språkliga
synpunkter.
Men också om Åsa Sahlquists underifrånperspektiv rymmer en kärna av sanning och det finns det som talar för det - kan
man dra andra slutsatser. En är en mindre
storslagen syn på språkvården och
språkvårdaren. Språkkonsulten är inte de-
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mokratins och det förtryckta folkets
spjutspets inne i maktens boningar. Han
eller hon är en tjänsteman och specialist
som vilken annan utredningssekreterare
eller handläggare som helst. Språkkonsulten har ungefär samma ambitioner och
samhälleliga funktion (samma lönegrader
och konsultarvoden för den delen också) att se till att förvaltning, arbetsliv och offentlig service fungerar någorlunda störningsfritt. Den uppgiften kan fullgöras
mer eller mindre väl, mer eller mindre på
överhetens villkor, likväl förblir språkvårdaren en del av maskineriet.
Om Språkballongen skrivits med det perspektivet hade kanske en del luft gått ur
den (sidantalet hade kunnat minskas till
hälften), och den hade inte flugit riktigt
lika högt. Men det hade blivit en användbarare lärobok i offentlig svenska.

Frågor och svar
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till
språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har
frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar:
SAOB = Svenska Akademiens ordbok över svenska språket;
SAOL = Svenska Akademiens ordlista, tionde upplagan, om
inget annat anges.

Alla gånger

Om lördag

1 Stockholmsslangen har man ganska länge
kunnat höra frasen alla gånger i betydelsen
"under alla omständigheter, absolut, säkert". Hur har detta egendomliga uttryck
uppkommit?

Om jag en lördag vill tala om lördagen i
följande vecka, kan det då vara riktigt att
säga om lördag? Själv säger jag alltid på
lördag i sådana fall, och om tillsammans
med namnet på en veckodag använder jag
bara i förbindelser som om söndagarna,
om söndagen brukar jag göra det eller det.

Uttrycket alla gånger är tidigast känt från
Norrland, och det är sannolikt att det är
där det har skapats. Man kan jämföra med
andra uttryck med "gånger", t.ex. många
gånger som ofta används som synonym till
"ofta". Alla gånger har antagligen från
början haft sin bokstavliga betydelse, som
sedan har försvagats och specialiserats till
den nuvarande "under alla omständigheter, säkert" o.dyl.
Den framstående kännaren av norrländska dialekter, lektor Torsten Bucht, behandlar det här uttrycket i sin bok om
språket i Härnösand (nr 25 i språknämndens skriftserie). Han nämner att han
känner uttrycket tidigast från Ullånger
1918. Det tycks som om uttrycket sedan
har spritts först i Norrland, senare längre
söderut. Nu är det ett vardagligt och slangbetonat uttryck på flera håll i landet, inte
minst i Stockholm. Tidvis har det väl
t.o.m. kunnat anses som ett modeuttryck i
vissa kretsar.
Uttrycket alla gånger kan anses som ett
exempel på att man i riksspråk fortfarande
kan ta upp dialektala eller provinsiella ord
eller uttryckssätt.

Som de flesta prepositioner används om
på många olika sätt. Ett fall är det där
man anger en allmän och också återkommande tid av visst slag, i förbindelser som
om söndagarna, om vintern, om våren osv.
1 andra fall används om i uttryck som
syftar på något kommande, alltså om
framtid, t.ex. om en månad, om en stund
om några år. På bägge dessa sätt torde alla
svenskar använda om.
Så finns också uttryck av typen om lördag,
om lördag åtta dagar. De syftar också på
framtid, men de anger ju en viss bestämd
tidpunkt i framtiden. 1 sådana fall har man
nu alltid en veckodag som huvudord. Det
är alltså helt korrekt att säga t.ex. Om
lördag skall vi resa bort. Så har man kunnat använda prepositionen om ända sedan
medeltiden. 1 ordböcker som SAOB, Östergrens nusvenska ordbok och språknämndens handordbok tas uttryck av den
här typen upp utan inskränkning i brukligheten. Trots att ordböckerna tycks vara
enstämmiga på den här punkten verkar
det som om språkbruket sedan några decennier tillbaka håller på att förändras.
Det tycks ha blivit allt ovanligare att man i
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normalt riksspråk säger om lördag osv.
och uttryckstypen på lördag har kommit
att dominera allt mera. Vad detta beror på
är svårt att säga. Kanske det hänger samman med att på rent allmänt tycks få ökat
bruk på andra prepositioners bekostnad,
t.ex. i fallet "bild på någon" i stället för
"bild av någon".

Sam och simmade
Verbet simma böjer jag alltid svagt, dvs.
simmade, simmat, men man hör inte sällan
också stark böjning, sam, summit. Är bägge böjningssätten korrekta?
Verbet simma är ursprungligen starkt i
alla de germanska språken, och det är det
fortfarande i t.ex. tyskan och engelskan. 1
svenskan tycks förändringen till svag böjning (simmar, simmade, simmat) ha börjat
under 1600-talet, men denna svaga böjning blev inte allmän förrän under 1800talet, vid sidan av den äldre starka.
Tidigast tycks presensformen simmar ha
blivit allmänt brukad, och den starka böjningens form simmer har sedan länge varit
enbart dialektal. De olika upplagorna av
SAOL kan spegla utvecklingen. 1 de tidigaste (1874 och senare) sattes den starka
böjningen (också presensformen simmer) i
första rummet, den starka efter ett
"även". Senare (från sjunde upplagan
1900) kom formen simmer att sättas som
mindre bruklig, men fortfarande fick de
andra starka böjningsformerna stå som de
primära. Sedan nionde upplagan 1950 sätter SAOL emellertid den svaga böjningen
först och den starka efter ett "även".
SAOL:s behandling av verbet tycks spegla
utvecklingen ganska väl, även om det sker
med en viss fördröjning. Det är alltså så
för rikssvenskans del nu, att den svaga
böjningen simmar, simmade, simmat redan dominerar i bruket och kanske så
småningom kommer att bli ensamrådande. Men självfallet är fortfarande den starka böjningen också helt korrekt - med
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undantag för presensformen simmer som
är enbart dialektal.

Framförhållning
Vad menas egentligen med ordet framförhållning när det används t. ex. i en förbin-

delse som planering och framförhållning?
Ordet framförhållning har använts sedan
senare hälften av 1800-talet av skyttar,
både militärer och jägare, och med betydelsen "siktande eller hållande framför
målet". Man siktar t.ex. något framför ett
löpande djur för att skottet skall träffa
djuret. Vid en sådan framförhållning är
skytten alltså förutseende och beräknar
var villebrådet kommer att befinna sig ett
kort ögonblick senare.
Sedan ett par decennier tillbaka har framförhållning också använts bildligt om andra typer av förutseende, framför allt om
ett handlande som bygger på något slags
prognos om en kommande utveckling. Vid
framförhållning i den meningen försöker
man redan från början ta hänsyn till en
utveckling eller till förändringar som man
med något så när stor sannolikhet kan
förutse.
Det finns knappast någon anledning att
kritisera detta nyare, bilclliga eller överförda, bruk av ordet. Däremot kan man med
fog undra om det är nödvändigt att använda det så ofta och i alla möjliga sammanhang. Det tycks vara ett modeord t.ex.
bland politiker som vill antyda att de har
varit eller är extra förutseende och kloka.

Symtom eller symptom
Stavningen symtom i stället för symptom
ser man mycket ofta, och till min häpnad
har jag märkt att denna stavning också
godkänns i SAOL. Varför?
Stavningarna symptom och symtom anförs
som lika användbara i SAOL, och det har
de gjort där ända sedan 1880-talet. 1 Daljus förnämliga svenska ordbok från 1850-

talet anges den p-lösa formen symtom som
huvudformen. Ursprungligen stavades
dock ordet med p i svenskan, liksom i de
flesta andra språk. Det är ett lånord som
ytterst stammar från grekiskans syrnptorna
som betyder "tillfällighet, händelse, läge"
m.m. Nu är förbindelsen -m-p-t- inuti ord
som inte är klara sammansättningar
otänkbar i svenskan, och den är också
svåruttalad för svenskar. Vid uttalet hoppar man ofta över den mellersta konsonanten i sådana fall, och i stället för
"symptom" säger man då ofta eller kanske
oftast "symtom", även om ordet stavas
med -m-p-t-. Denna uttalsform har sedan
kommit att brukas också i skrift, och den
blev också godtagen som en korrekt
skriftspråksform, vilket den fortfarande
är.
Det är ju i själva verket inte alls ovanligt
att vi i svenskan anpassar främmande ord
efter svenska stavningsprinciper, bl.a. då
efter principen att det om möjligt skall
råda överensstämmelse mellan stavning
och uttal. Som exempel på sådana anpassade svenska stavningsformer kan nämnas
sås (franskans sauce), pläd (engelskans
plaid) och tejp (engelskans tape) - för att
ta exempel från de tre senaste århundradena.

Garde
Ordet garde hör man ibland uttalat med
långt a-ljud, ibland med kort. Vilket uttal
är det rätta?
1 språknämndens uttalsordlista anges i första hand uttalet "gar'de" med kort a (följt
av r+ d), i andra hand uttalet "ga'rde". 1
SAOL ges inte någon uttalsuppgift alls i
detta fall. SAOB anger att ordet uttalas
med kort vokal men också att uttal med
lång vokal finns. Detta uttal med lång vokal nämns redan i början av 1800-talet i en
svensk ordbok. Det är också det uttal som
torde vara mest naturligt för de flesta
riksspråkstalande, eftersom man i riks-

språk i regel har lång vokal framför förbindelsen rd, t.ex. ord, bard, karda.
Garde kan alltså uttalas både med lång
och med kort vokal. Frågan är om inte
uttalet med lång vokal numera är det som
- trots ordböckernas uppgifter - bör rekommenderas i första hand, eftersom det
bäst ansluter sig till uttalet av flertalet likartat byggda ord.
Uttalet av ordet gard förhåller sig f.ö. i
princip på samma sätt som uttalet av garde.

Lagstiftning
Ordet lagstiftning betyder väl "stiftande av
lag(ar)", och ingenting annat. Ändå ser
och hör man nwnera ideligen ordet använt
som om det betydde "(stiftad) lag, lagar",
t.ex. "Enligt nu gällande lagstiftning är det
. Kan detta bruk av lagstiftning anses
korrekt?
Naturligtvis är lagstiftning ursprungligen
ett abstrakt ord med betydelsen "stiftande
av lag el. lagar". Ända sedan slutet av
1700-talet har ordet också kunna användas
mera konkret om "stiftade lagar, lagbestämmelser". Denna senare användning
av ordet har ofta kritiserats av jurister,
men med orätt.
Det behövs ett sammanfattande ord som
kan användas inte bara om lagar utan också om lagregler eller lagbestämmelser som
ingår i andra lagar men som t.ex. berör
samma ämne eller verksamhetsfält el.dyl.
Som ett sådant sammanfattande ord fungerar lagstiftning väl. Menar man däremot
en viss lag eller vissa bestämda lagar finns
det mindre anledning att i stället tala om
lagstiftning.
Det är för övrigt mycket vanligt att ursprungligen abstrakta ord också används i
mera konkret betydelse. Andra ord på
-(n)ing med denna av ingen ifrågasatta
dubbla användning är t.ex. bildning, utredning, skrivning, servering, försäkring,
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näring. Man kan säga att det i så gott som
varje verbalsubstantiv på -(n)ing finns inbyggd en möjlighet till (mera) konkret användning vid sidan av den ursprungliga
abstrakta. Detta gäller också talrika ord
på -an, -ande, -else.
Det är alltså inte felaktigt att använda lag
stiftning i betydelser som "lagbestämmelser", heller inte att tala om nuvarande
(= existerande) lagstiftning.

merna smörjde, smörjt är belagda i skrift
sedan mitten av 1700-talet. Dessutom har
sedan första hälften av 1800-talet också en
böjning smörjade, smörjat (jfr böjningen
av börja) förekommit, men den möter
man numera nästan bara i finlandssvenskt
vardagsspråk.

Skolelever nu för tiden skriver ofta smörjde i stället för smorde, och formerna
smörjde, smörjt kan man också höra vuxna använda. Kan de formerna accepteras
fast de inte står i SAOL?

Sinörja tillhör en grupp svaga verb med
vokalväxling i olika böjningsformer, liksom t.ex. välja:valde, sälja:sålde, spörja:
sporde. Till den gruppen hör de i äldre tid
också t.ex. hölja:höljde (äldre hulde),
värja:värjde (äldre varde), tämja:tämjde
(eller fortfarande alternativt tamde). Dessa verb har alltså undergått samma förändring mot samma vokal i alla böjningsformer som smörja.smörjde visar.

Enligt SAOL och andra ordböcker och
ordlistor heter det smörja, smorde, smort.
Det hindrar inte att formerna smörjde,
smörjt ofta används, framför allt i talspråk
men inte sällan också i skrift. Av SAOB:s
artikel om verbet smörja framgår att for-

Även om gängse ordböcker och ordlistor
än så länge tar upp bara o-formerna smorde, smort, så måste även böjningen smörjde, smörjt anses som korrekt. Den bör
också tas med i den kommande nya upplagan av SAOL.

Smörjde och smorde

Register till Språkvård 1980-1984
Här följer ett fullständigt register till de fem senaste årgångarna av Språkvård. Sådana register har tidigare införts i
Språkvård 1969:4 (årgångarna 1965-1969), 1974:4 (årgångarna 1970-1974) och 1979:4 (årgångarna 1975-1979).

1. Författarregister.
Osignerade artiklar
Adelswärd, Viveka, Vinspråk - en studie i rött
och vitt 1983:3, s. 9
Algotsson, Lars, Termtjänst för översättare
1983:4, s. 28
Allén, Sture, Tjugohundratalet och några andra
tidsord 1981:2, s. 13
Andersson, Thorsten, Samboende - sammanboende 1980:4, s. 31
- Släktnamn och släktnamnsvård i Sverige
1981:3,s. 19
Att tala nordiskt 1980:3, s. 26
Bergfors, Erik Olof, Radio- och TV-språket: ett
mönster för allmänspråket? 1980:3, s. 4
Bokförlagen och språket - en konferens 1983:1,
5. 3
Clausén, Ulla, En medicinsk ordbok (recension
av Györki & Lundh, Bonniers medicinska
ordbok) 1984:1, s. 22
- Fråga språknämnden 1981:3, s. 9
- Från pluralis till singularis (recension av
Alfvegren, Vi gingo och vi gick) 1984:3, s. 21
- Mediotek och Myleran - om grekiska och
latin i dagens svenska 1982:3, s. 3
- Språk och tv på Färöarna 1982:1, s. 25
- Språkvård och främmande ord 1983:4, s. 18
Dahl, Karin, Språkvård i grundskolan 1980: 1, s.
4
Dahlstedt, Kari-Hampus, Borgarmål och russenorsk. Två gamla pidginspråk i Norden?
1982:4, s. 20
- Hur ordnar vi vårt ordförråd? 1982:2, s. 3
- Ortnamnsvård och annan språkvård 1983:4, s.
10
Debatt om statistik 1983:3, s. 9
Dickson, Harald, Mer om 'inflation' 1981:2, s.
17
Elert, Claes-Christian, Får man tala med regional färgning i dagens Sverige? 1983:4, s. 2
Ellegård, Alvar, Det omedvetna motståndet
mot tjugohundratalet 1983:3, s. 19
- Inflation 1981:1, s. 28
- Om namn på höga tal 1980:2, s. 12
Finskt myndighetsspråk 1981:3, s. 22
Fries, Sigurd, Ordbildning i stor skala. Ett förslag till nya svampnamn 1983:2, s. 29

Frågor och svar 1980:1, s. 31, 1980:2, s. 31,
1980:3, s. 30, 1982:3, s. 30, 1984:1, s. 27,
1984:3, s. 27, 1984:4, s. 25
Författningsspråket - en konferens 1981:4, s. 11
Garlén, Claes, Recension av Molde, Tankar om
språket 1982:2, s. 22
Gellerstam, Martin, Om termer som inte vill dö
1984:1,s. 16
Grahn, Lars, Uppgiften är att ta fram genier ur
omöjliga manus 1983:1, s. 8
Grogarn, Margareta, Lässvårigheter och bristande språkbehärskning 1980:1, s. 13
Grönbaum, Catharina, Cowhoys och tjuvstrykers - en bok om s-pluralen (recension av
Barbro Söderberg, Från rytters och cowboys
till tjuvstrykers. 5-pluralen i svenskan. En
studie i språklig interferens) 1984:3, s. 9
- Det nordiska språkmötet 1984 1984:3, s. 24
- Nyord i norskan (recension av Nyord i norsk
1945-1975) 1982:2, s. 15
- På Island, Grönland och Färöarna 1982:4, s.
28
- Språkvårdare och danismcr 1984:1, s. 3
- Recensioner av Molde & Karker, Språkene i
Norden 1983:3, s. 21, Språk i Norden 1981
1981:3, s. 27, Språk i Norden 1982 1982:3, s.
24, Statsnamn och nationalitetsord 1980:1, s.
30
Gunnarsson, Britt-Louise, Texters begriplighet
- ett språkpragmatiskt problem 1984:2, s. 3
Hane, Bengt, Språkförbistring och fikonspråk
1980:1, s. 15
Hofsten, Erland, Debatt om statistik: Replik till
Bengt Sigurd 1983:3. s. 20
Holmberg, Erik, Lagskrivaren och språkformen
1981:4,s. 12
Holmquist, Malm, Konsumenten och reklamspråket 1981:1, s. 19
Högg, Göran, Reklamspråk och masskommunikation 1981:1, s. 4
Jacobsson, Gunnar, Om behovet av ett ord för
'sovjetmedborgare' 1981:2, s. 20
Josephson, 011e, Varför svåra ord är svåra
1983:3, s. 3
- Vart flyger Språkballongen? (recension av
Åsa Sahlquist, Språkballongen) 1984:4, s. 20
Karlgren, Hans, Ar språknormerna lönsamma?
1981:1, s. 22
29

Kjellander, Claes-Göran, Journalisterna och

författningsspråket 1981:4, s. 30
Kjelliner, Göran, Minutrar 1984:2, s. 17
- "Två taxeringsordföranden lämnar olika meddelande" - om höjning av suhstantiv på-ande
1980:2, s. 9
Karlén, Gustav, Om ordet "material" som beteckning för människor 1984:2, s. 13
- Ombudsmannen - vår andes stämma i världen, 1980:3, s. 8
Krook, Hans, Vardagsspråk, litterärt språk och
fackspråk 1983:1, s. 18
Lindmurk, Elisabeth, Att utveckla elevernas
språkliga förmåga 1980:1, s. 7
Loman, Bengt, Språk och identitet 1982:1, s. 3
Språksociologi och språkvård, 1980:4, s. 3
Lundahl, Per, Obegriplighet på hög nivå - en
statlig språkvårdares vedermödor 1982:4, s. 3
- Vården av författningsspråket i regeringskansliet 1981:4, s. 17
Lundgren, Caj, En kritiker om hokspråket
1983:1, s. 17
Mannberg, Gustaf-Adolf, Reklamen och språket 1981:1,s. 15
Marcks von Wörtemherg, Inger, Varför dröjer
klarspråket? 1980:2, s. 25
Mattisson, Ann-Christin, Behöver ortnamnsvården en "stavningslag"? 1984:2, s. 19
Molde, Bertil, Boksvcnska 1983:1, s. 4
- Carl Ivar Ståhle 1913-1980 1980:3, s. 3
- Den nordiska språkgemenskapen 1980:2, s. 3
- Elias Wessén 1889-1981 1981:2, s. 3
- En sovjet eller en sovjetare? 1981:2, s. 22
- Ett svcnsk-isländskt storverk (recension av
Holm - Davidsson, Svensk-isländsk ordbok)
1984:3, s. 18
- Finska lånord i svenskan 1983:4, s. 29
- Grus i maskineriet - om slang, vardagsspråk
och idiomatiska uttryck 1981:2. s. 23
- Gösta Bergman 1894-1984 1984:4, s. 3
- Ingen av de som? 1980:4, s. 12
- Medicinsk språknänind - i Finland 1982:1, s.
31
- Nordiskt språkmöte 1982 1982:3, s. 15
- Sovjetmedborgare, sovjet, sovjctarc 1981:1,
5. 30
- Två rekommendationer från språknämnden
1981:2, s. 27
- Recensioner av Svensson, Ett fall av
språkvård under 1600-talet 1981:2, s. 31, Teleman,
Modersmålsundervisning
och
grannspråksförståelse 1981:2, s. 30
Nordberg, Bengt, Några ord om språkvårdens
marknadsföring 1980:1, s. 24
Nordin, Ingvar, Språket i försäkringskassorna
1981:4, s. 26
Nordiskt språkmöte 1981 1981:3, s. 26
Nordström, Clas, Metod i obegripligheten 30

lagspråket igen 1983:2. s. 3
Nämnden har flyttat 1984:3. s. 28
Ohlander, Sölve, "Förslag typ löntagarfonder"
- om ett nytt språkbruk i dagens svenska
1983:1, s. 21
Orrling Welander, Anna, Prälle, svartrock,
himlalots - om slang för yrken 1983:2. s. 17
Peterson, Kjell, Vad kostar det att ha ett gott
språk i böcker? Vad kostar den redaktionella
bearbetningen? 1983:1, s. 14
Pettersson, Björn, Ryska i nutida svenska
1982:1,s. 11
Pettersson, Per A., En svensk ordbok (recension av Malmström & Györki, Bonniers svenska ordbok) 1980:4, s. 21
- Högskolesvenska för alla (recension av Bengt
Nordberg, Högskoleutbildning och modersmålsträning (UHA-rapport 1979:20)) 1980:1,
s. 20
- Recensioner av Ord til andet 1981:2, s. 29,
Språk i Norden 1980 1980:4. s. 29. Thorell,
Svensk ordbildningslära 1982:3. s. 26
Rehnberg, Ingemar, Den nya hibelöversättningen och det historiska perspektivet 1982:2, s. 8
- En obildad mans tankar om något av det som
döljer sig under ytan 1982:3, s. 21
Reklamspråk - en konferens 1981:1. s. 3
Reuter, Mikael, Recension av Nordisk förvaltningsordbok 1983:3, s, 23
Riesenfeld, Harald, Den nya bibelöversättningen: något om det som döljer sig under ytan
1982:3, s.l6
Rynell, Alarik, Recension av Burchfield, The
Spoken Word 1982:2, s. 21
Selander, Einar, Termer i kamp för tillvaron ett apropå till en historisk begreppsoreda
1982:4, s. 25
Sigurd, Bengt, ATT ORDIDROTTA - till palindromernas lingvistik 1982:1, s, 17
- Debatt om statistik: Replik till Erland Hofsten 1983:3, s. 20
- Förnamnsrcformen 1980:1 s. 20
- Om Jaså, Bra, Precis och andra returord
1984:3, s. 3
- Om jätte-, kalas- och andra förstärkningsprefix 1983:2, s. 7
- Språk och konflikt 1981:2, s. 5
- Varför ett hus kan brinna både upp och ned
1981:3, s. 3
Skrifter till förmånspris 1981:3, s. 31, 1983:1. s.
31, 1984:1, s. 31
Språket i norsk radio och TV 1983:3. s. 15
Språkvården och skolan - en konferens 1980:1,
s. 3
Stenhag, Gunnar & Svedner, Per Olov, Språket
- alla lärares gemensamma ansvar 1980:1, s.
11
Stålmarck, Torkel, Några ord till en ung förlags-

12

Sahlquist, Åsa, Språkballongen. En bok om of-

Sundqvist, Anders, Tilltal på sjukhus 1980:2, s.

redaktör - fall det fanns någon 1983:1,

fentlig svenska för hyråkrater och andra
(anm. av 011e Josephson) 1984:4, s. 20
Språk i Norden 1980 (anm. av Per A. Pettersson) 1980:4, s. 29
Språk i Norden 1981 (anm. av Catharina Grönbaum) 1981:3. s. 27
Språk i Norden 1982 (anm. av Catharina Grönbaum) 1982:3, s. 24
Språk i Norden 1983 1983:3, s. 24
Statsnamn och nationalitetsord (anm. av Catharina Griinbaum) 1980:1, s. 30
Svensson, Lars, Ett fall av språkvård under
1600-talet. Om historiskt a i ändelser i äldre
nysvenskt skriftspråk med särskild hänsyn till
regleringen i tryckta kanslihandlingar under
Gustav 11 Adolfs regering (anm. av Bertil
Molde) 1981:2, s. 31
Tele,nan, Ulf (red.), Modersmålsundervisning
och grannspråksförståelse. En serie nordiska
symposier i tillämpad nordisk språkvetenskap
och modersmålspedagogik (anm. av Bertil
Molde) 1981:2, s. 30
Thorell, Olof, Svensk ordbildningslära (anm. av
Per A. Pettersson) 1982:3, s. 26
Söderberg, Barbro, Från rytters och cowhoys
till tjuvstrykers. 5-pluralen i svenskan. En
studie i språklig intcrfcrens (anm. av Catharina Griknbaum) 1984:3, s. 9

SS

16
Svenska språknämnden 1980:4. s. 27
Svensklärarutbildningen (Svenska språknämndens yttrande över Utbildningsdepartementets betänkande "Lärare för skola i utveckling". SOU 1978:86) 1980:1, s. 17
Telernan, Ulf, Svenskan och språkvården under
40 år 1984:4, s. 5
Thelander, Majs, Språk och värderingar 1982:4,
s. 13
Utterström, Gudrun. Normer för reklamspråk några iakttagelser om Nop:s, KO:s och MD:s
praxis 1980:3, s. 14
Vennberg, Karl, Nya testamentet i nytt språkskick 1981:4, s. 3
Westman, Margareta, Att misslyckas med att
begripa lagtext 1981:4, s. 20
- Om klarspråk i USA 1982:3, s. 12
Widmark, Gun, Lite mera om LEDD 1980:3, s.
28
- Min man, min fru och min samho 1980:3, s.
Il
Åberg, Gösta, Vad gör redaktörerna? 1983:1,s.
11
2. Anmäld litteratur
Alfvegren, Lars, Vi gingo och vi gick (anm. av

Ulla Clausén) 1984:3, s. 21
Att tala nordiskt - språkråd till nordbor i nordiskt samarbete 1980:3, s. 26
Burchfield, Robert, The Spoken Word. A BBC
Guide (anm. av Alarik Rynell) 1982:2, s. 21
Györki, Iréne & Lundh, Bengt, Bonniers medicinska ordbok (anm. av Ulla Clausén)
1984:1,s. 22
Holm, Gösta & Davidsson, Ac!alsteinn, Svenskisländsk ordbok. Snsk-islensk ordabök
(anm. av Bertil Molde) 1984:3. s. 18
Malm.ström, Sten & Györki, Iréne, Bonniers
svenska ordbok (anm. av Per A. Pettersson)
1980:4, s. 21
Molde, Bertil (red.), Tankar om språket (anm.
av Claes Garlén) 1982:2, s. 22
Molde, Bertil & Karker, Allan (red.), Språkene
i Norden (anm. av Catharina Grtinbaum)
1983:3, s. 21
Nordberg, Bengt, Högskoleutbildning och modersmålsträning (UHA-rapport 1979:20)
(anm. av Per A. Pettersson) 1980:1, s. 20
Nordisk förvaltningsordbok (anm. av Mikael
Reuter) 1983:3, s. 23
Nyord i norsk 1945-1975 (anm. av Catharina
Griinbaum) 1982:2, s. 15
Ord til andet. Iagttagelser og synspunkter 2
(anm. av Per A. Pettersson) 1981:2. s. 29

3. Ordregister till "Frågor och svar"
och andra behandlade ord
aktiv 1980:2, s. 32
alla gånger 1984:4, s. 25
alternativ 1980:1, s. 31. 1980:2, s. 32
-ande (böjningen av substantiv på -ande)
1980:2, s. 9
de(m) som (efter preposition) 1980:4, s. 12
delade meningar 1982:3. s. 30
dess 1980:2, s. 30
display 1981:2, s. 28
drog 1984:1,s. 30
dödsort 1982:3. s. 32
finger (genus) 1984:1, s. 28
fler och flera 1984:3, s. 27
flest 1981:1, s. 32
framförhållning 1984:4, s. 26
fragrnentera 1980:2, s. 31
garde 1984:4, s. 27
Gkr 1981:2, s. 27
göra självmord 1980:3, s. 31
höra av sig 1982:3. s. 31
implementera 1980:2, s. 31
inflation 1981:1, s. 28, 1981:2, s. 17
infiationstakt 1981:2, s. 18
inlemmande 1980:2, s. 32
31

-iv (uttalet av adjektiv på -iv) 1980:2. s. 31
kkr 1981:2, s. 27
konservativ 1980:2, s. 32
konstruktiv 1980:2, s. 32
lagstiftning 1984:4, s. 27
ledd 1980:3, s. 28
livmodrar eller livmödrar 1980:2, s. 31
massiv 1980:2, s. 31
material 1984:2, s. 13
mdkr 1981:2, s. 27
miljard(er) kronor 1981:2, s. 27
miljon(er) kronor 1981:2, s. 27
minutrar 1984:2, s. 17
Mkr 1981:2, s. 27
mnkr 1981:2, s. 27
ned (verbpartikel) 1981:3, s. 3
negativ 1980:2, s. 32
nollnolltalet 1981:2, s. 13
nylig 1984:1, s. 27
objektiv 1980:2, s. 32
ombudsman 1980:3, s. 8
om lördag 1984:4, s. 25
pappret 1980:3, s. 30
passiv 1980:2, s. 31
positiv 1980:2, s. 32
prisstegringstakt 1981:2. s. 17
programmerbar 1980:3, s. 31

32

på Island 1982:4, s. 28
rusmedel 1984:1. s. 30
sambo 1980:3. s. 11, 1980:4, s. 31
samboende 1980:4, s. 31
sammanboende 1980:3. s. 11, 1980:4. s. 31
senioritet 1984:1. s. 28
seriositet 1984:1, s. 28
simma (böjning) 1984:4, s. 26
smörjde 1984:4, s. 28
sovjet 1981:1, s. 30, 1981:2, s. 20, 22
sovjetare 1981:1, s. 30, 1981:2, s. 20, 22
sovjetmedborgare 1981:1, s. 30, 1981:1 s. 20,
22
status (en el. ett) 1984:1, s. 28
subjektiv 1980:2, s. 32
sym(p)tom 1984:4, s. 26
ta självmord 1980:3, s. 31
teckenruta 1981:2, s. 28
tjugohundratalet 1981:2, s. 13, 1983:3, s. 19
tkr 1981:2, s. 27
tusen kronor 1981:2, s. 27
typ 1983:1, s. 21
upp (verbpartikel) 1981:3, s. 3
uppbragt 1984:1. s. 27
v och w (vid alfabetisering) 1982:3, s. 32
vad gäller 1982:3, s. 30
vars 1980:2, s. 30

