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I INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 

När en författare eller talare argumenterar, kan han grovt sett välja mel

lan två metoder för att övertyga sina läsare eller lyssnare om att han har rätt. 

Han kan för det första med neutrala ord tala om vad han anser om någonting och 

ange skälen till varför han gör det. För det andra kan han använda s.k. värde

laddade ord eller ord med emotiv betydelse, i vilka värderingen redan är in

byggd. Genom att använda sådana ord kan man förutsätta det som egentligen skul

le bevisas (jfr. Andersson & Furberg 1969:107). 

Så renodlat som det framställs här är sällan eller aldrig tillvägagångssät

tet. Oftast används en kombination av metoderna. Däremot kan man säga att veten

skapsmän strävar efter (eller anses böra sträva efter) att använda den första 

metoden, eftersom de undviker emotiva ord som uttrycker en subjektiv inställning 

till det som omtalas. Pplitiker anses däremot föredra en metod som närmar sig 

den senare. Gunnar Fredriksson (s. 35) säger att känsloladdade ord visserligen 

förekommer i allt språk, men att politikerna sannolikt utnyttjar känsloladdning

arna oftare och mera intensivt. Naturiigtvis beroende på att de dagligen och 

stundligen måste argumenterat men också därför att de av tidsbrist, och efter

som de måste övertyga människor som är presumptiva väljare, ibland hastigt mås

te gå över argumenteringar som skulle tråka ut en lyssnare. De, 1 iksom predikan

ter, reklammän, advokater och författare av tidningsledare, avfärdar ibland sto

ra och komp1 i cerade frågor med en vädjande formulering. 

Medan akademiska avhandlingar, politikers tal och ledarskribenters artiklar 

är öppet argumenterande finns ett oändligt stort antal t al situationer och texter, 

där huvudsyftet från avsändarens sida inte är eller ser ut att vara argumenta

tion. Att språket även i dessa fall i bland kan innehålla ord eller uttryck som 

uttrycker eller framkallar attityder och känslor, är bekant. I Kommunikations-

kvitisk analyse af 22-radioavisen påvisar Frands Mortensen t.ex. att danska ra

dions nyhetssändningar innehåller ord och uttryck som inte är neutrala. 

Men det är inte bara värdeladdade ord som påverkar en texts objektivitet. 

Väsentligt Mr även det sätt på vilket en författare av en text har valt ut sitt 

material. Om man gör en ensidig beskrivning av en händelse, brister man i objek

tivitet och framställningen kan få till följd att läsaren gynnar el 1er missgynnar 
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en av parterna. Jörgen Westerståhl h ar undersökt om Sveriges Radio brast i ob

jektivitet under valrörelsen 1968, bl.a. med utgångspunkt från radions fakta

urval . 

Det finns stora och viktiga frågor att undersöka när det gäller argument 

tering, objektivitet, saklighet, faktaurval etc., men jag har valt att stude

ra de emotiva orden, som spelar en roll i nte bara i den argumenterande fram

ställningen, utan även är en viktig faktor vid bedömningen av objektivitet och 

i samvaron människor emellan över huvud taget. 

Jag har begränsat mig till l edarspråket, när jag har sökt material till 

denna avhandling. Det betyder inte att jag har ansett ledarspråket som särskilt 

viktigt eller inflytelserikt. Det är minst lika viktigt att undersöka nyhets*-

artiklar, kulturartiklar och sportartiklar med avseende på förekomsten av emo

tiva ord. Kanske är det rent av viktigare att undersöka nyhetsreportage än le

dare, eftersom ledarna har färre läsare (se kap. 2 Ledare.). 

Orsaken till att jag har valt att koncentrera mig på ledarna är, att jag 

bedömde chanserna att på ett någorlunda begränsat texturval h itta relativt 

många emotivt laddade ord och uttryck som stora Î ledarna, där det ju är t i11 — 

låtet att ha och visa åsikter. I nyhetsreportage däremot råder i många tidning

ar, kanske de flesta, en strävan att vara neutral i förhållande till det som 

behandlas. Dessutom är det i ledaren i de allra flesta fall känt vilken eller 

vilka åsikter som författarna har. D.v.s., eftersom många, kanske de flesta, 

ledarna behandlar ämnen som är av politisk natur, och 1edarförfattarna i de 

allra flesta fall skriver i en tidning som har en viss partifärg, finns det 

anledning räkna med att de åsikter som partiet förfäktar i väsentlig utsträck

ning delas av ledarförfattaren, åtminstone officiellt och åtminstone när det 

gäller grundläggande värderingar. Detta underlättar tolkningen av budskapet 

och är i vissa fall n ödvändigt för att man skall förstå sammanhanget, eftersom 

det förhållandet att ledarförfattaren representerar ett parti kan vara ett led 

i en argumentering. 

När man sedan har klart för sig vad man menar med emotiv betydelse, har 

kriterier och tester för hur den skall definieras samt har en uppsättning ord 

att utgå ifrån, kan man gå vidare och undersöka nyhetsartiklar och andra artik

lar; hur ofta och vilka emotiva ord som förekommer där, om det finns några som 

förekommer där men som inte finns i ledare, i vad mån ordval och värderingar 

som ledarna innehåller avspeglar sig i nyhetsartiklar och tvärt om. Det är na

turligtvis inte nödvändigt att begränsa sig till t idningarnas språk. Radio och 

framför allt TV är också stora opinionsbildare, som dessutom har en objektivi

tetsklausul i nskriven i sitt kontrakt med staten. 
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Medan föreliggande undersökning är utpräglat synkronisk - de behandlade 

ledarna emanerar alla från tiden omedelbart före riksdagsvalet t september 

1973 " finns det stora och viktiga forskningsuppgifter på det diakroniska om-

fådet. Några frågor som kunde besvaras med diakroniska undersökningar är: Hur 

blir ett ord emotivt? På vilket sätt och varför förändras det emotiva elementet 

i de emotiva orden? Finns det ord som varit emotivt laddade och som nu är neu

trala? Vilka är i så fall orsakerna bakom denna utveckling? Att besvarandet av 

dessa frågor också i stor utsträckning skulle ge upplysningar om det samhälle 

i vilket de emotiva orden brukades, är uppenbart. 

Och lika väl som den diakroniska språkforskning som inriktar sig på de 

emotiva ordens förändringar belyser det samhälle som orden använts i, kommer 

den synkroniska forskning som beskriver de emotiva orden i nusvenskan att 

spegla det samhälle i vilket dessa ord används. Och lika lite som den diakro

niska forskningen kan stå utanför det samhälle som språket har använts i, lika 

lite kan den synkroniska forskningen stå utanför det nusvenska samhället. När 

en semantiker vill undersöka och beskriva ett semantiskt fält som rör mänskliga 

relationer, t. ex. släktskapstermer, måste han jämföra de språkliga uttrycken 

med deras referens i sinnevärlden. På samma sätt måste en forskare, som intres

serar sig för den emotiva delen av ett ords betydelse, på något sätt ta hän

syn till h ur den verklighet ser ut som ordet refererar till. Inte minst därför 

att det många gånger är denna verklighets fula eller vackra sida som är uppho

vet till att ordet framkallar eller uttrycker de känslor el 1er attityder som 

det gör. Dieckmann (s. 12) anser t.o.m., att om man vill undersöka det politis

ka ordförrådet måste man ta hänsyn till de politiska sakförhållandena, annars 

blir detta över huvud taget inte gripbart. Men han påpekar också något som är 

en svårighet, nämligen att det inte råder ett omedelbart samband mellan ord 

och sak, utan att det alltid går över ett begrepp, en föreställning om saken 

(jfr. Ogden S Richards s. 11). I undersökningen har jag i största möjliga ut

sträckning försökt att se till b egreppet och inte till saken. Men i några fall, 

t.ex. i diskussionen om skattereform och skatteomläggning, måste man ta hänsyn 

till vad som faktiskt inträffade, för att en semantisk diskussion skall vara 

meningsfull. 

I.2 Materialet 

Material t ill undersökningen har hämtats från ledarartiklar i dagstidning

ar. Dessa tidningar är Svenska Dagbladet (SvD), Dagens Nyheter (DN), Skånska 

Dagbladet (SkD), Västerbottens-Kur i ren (VK), Västerbottens Folkblad (VF), Norr
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skensflamman (Nfl). Alla tidningarna är morgontidningar. De representerar till

sammans alla riksdagspartier 1973« 

Dagens Nyheter (DN) har valts därför att det är Sveriges största morgon

tidning. Den har riksspridning och torde därför ha ett betydande inflytande i 

hela landet. Detta inflytande känner de journalister som arbetar vid tidningen, 

att döma av en artikel av chefredaktör Olof Lagercrantz (DN 29/9 1975), och éet 

påverkar dem i deras ordval när de beskriver en händelse eller fäller omdömen. 

Den vetskap de har om tidningens stora betydelse lägger, enligt Olof Lager

crantz, sordin på yttrandena. Journalisterna "försiktigas och förfäas", för att 

använda hans ord. 

Tidningens politiska beteckning är oberoende. Tidigare kallade den sig obe

roende ti-beral, något som tolkades som att den stod folkpartiet nära. Jag har 

bedömt den som hemmahörande i det borgerliga blocket. 

Utgivningsort: Stockholm. Medel nettoupplaga 1973: 443-542; 1975: 452.056. 

Svenska Dagbladet (SvD) har valts därför att det är moderata samlingspar

tiets (m) största organ. Den har riksspridning och har därigenom inflytande 

över hela landet. 

Utgivningsort: Stockholm. Medel nettoupplaga 1973: 148.596; 1975: 159.702. 

Skånska Dagbladet (SkD) har valts därför att det är centerpartiets störs

ta tidning. Den sprids framför allt i Skåne. 

Utgivningsort: Malmö. Medel nettoupplaga 1973: 30.440; 1975: 29 - 517. 

Västerbottens-Kur i ren (VK) har valts därför att den är en typisk folkparti

tidning, d.v.s. den har en mycket stor överspridning^, är den största av två 

tidningar på en ort och tenderar att öka ännu mer. Spridningsområdet är Väster

bottens län, södra delen. 

Utgivningsort: Umeå. Medel nettoupplaga 1973: 42.023; 1975: 42.583« 

Västerbottens Folkblad (VF) har valts därför att det är en typisk social

demokratisk tidning, har en 1iten överspridning, är den mindre av två tidning

ar på en ort och kämpar med ekonomiska svårigheter (får presstöd). Spridnings

området är hela Västerbottens län. 

Utgivningsort: Umeå. Medel nettoupplaga 1973: 15-737; 1975: 18.044. 

1) D.v.s. den läses av många som inte sympatiserar med det politiska parti som 
tidningen är organ för. 
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Norrskensflamman (Nfl) har valts därför att den Mr vänsterpartiet kommu

nisternas enda dagliga tidning. Spridningsområdet är huvudsak!igen Norrbottens 

län. 

Utgivningsort: Luleå. Medel nettoupplaga 1973: 4.317; 1975: 854. 

Ur varje tidning har valts fem ledare, som utsetts med hänsyn till deras 

innehåll. De behandlar tre ämnesområden som var aktuella vid tiden för valet. 

Dessutom finns från varje tidning en ledare som behandlar tidningens partis 

speciella politik, för DN är det de borgerligas gemensamma politik, samt från 

varje tidning den sista ledaren före valet som handlade om valet. De tre sär

skilda ämnena är energi, arbetslöshet och det skatteförslag som socialdemokra

terna lade fram kort före valet. Dessa tre ämnen har valts endast av det skä

let att de debatterades 1 ivi igt före valet. Efter valept sades det från social

demokratiskt håll att valdebatten varit personcentrerad på ett otrevligt sätt« 

d.v.s. motståndarna hade i stor utsträckning angripit Olof Palme. Jag avsåg 

därför att också ta detta som ett ämne, men jag kunde inte finna angrepp mot 

Olof Palme i alla borgeri i ga tidningar, varför jag avstod. 

Utrikespolitiska ämnen har undvikits därför att jag bedömt att skillnader

na mellan partierna är större när det gäller inrikespolitik. 

Skälet till att jag har valt ett material från tiden närmast före ett val 

är att jag har bedömt att ledarförfattarna då har velat profilera sig mer och 

använda ett språk som är särskilt rikt på emotiva ord. 

De använda ledarna är publicerade i en bilaga. Varje ledare har numrerats, 

liksom varje mening i alla ledarna. På så sätt är det lätt att finna ett visst 

ord i artiklarna med en sifferhänvisning; t.ex. 1:13 betyder mening nummer 13 

i den första ledaren. Följande ledare har använts: 

DN 1 (8/9) 7 (16/9) 13 (26/8) 19 (23/8) 25 (22/8) 

SvD 2 (16/8) 8 (16/9) )k (22/8) 20 (19/8) 26 (16/8) 

SkD 3 (16/5) 9 (15/9) 15 (7/9) 21 (11/8) 27 (18/8) 

VK k (3/8) 10 (15/9) 16 (7/8) 22 (13/8) 28 (15/8) 

VF 5 (10/8) 11 (15/9) 17 (28/8) 23 (20/8) 29 (17/8) 

Nfl 6 (28/5) 12 (15/9) 18 (22/8) 2k (20/8) 30 (16/8) 
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I de trettio ledarna har orden räknats. Resultatet är: 

4.162 ord 

3.605 ord 

2.49O ord 

3.35O ord 

2.893 ord 

2.611 ord 

9.111 ord 

Skillnaderna i ordantal mellan tidningarna är inte obetydliga, men efter

som inga frekvensundersökningar gjorts på materialet, har detta mindre bety

delse. Materialet har framför allt använts för att finna exempel p å emotivt 

språk över huvud taget, och inte så mycket för att visa på skillnader mellan 

de olika tidningarna. 

1.3 Den politiska situationen 

Den tid under vilken ledarna är insamlade är tiden före valet till enkam

marriksdagen den 16 september 1973- De borgerliga partierna - moderata sam

lingspartiet, centerpartiet och folkpartiet - bedömdes ha stora möjligheter 

att vinna valet. Opinionssiffror en tid före valet utpekade dem som vinnare. 

Folkpartiet och centerpartiet samarbëtade om den s.k. mittenpolitiken, vilket 

för folkpartiets del visade sig innebära vikande röstsiffror, medan centern 

stärkte sin position. Detta visade sig dels i opinionssiffror före valet och i 

valresultatet. Allmänt talades om det borgerliga blocket och det socialistiska 

blocket, det senare bestående av socialdemokrater och kommunister (vpk). 

Det var lågkonjunktur, och arbetslösheten hade varit och var relativt 

stor. Den upplevdes som ett problem. Det är orsaken till att arbetslösheten Sr 

ett av ämnena i undersökningen. 

Debatten om energi h ade kommit igång, men den s.k. energikrisen kom sena

re, på hösten 1973, och kulminerade i en bensinransonering på vintern. Ledare 

som behandlar energi finns med i undersökningen, därför att det var ett cen

tralt ämne för ett av partierna - centerpartiet - och det gav detta parti en 

viss profil. Och eftersom det var ett centralt ämne för det största oppositions

partiet - centern - kom det att bli ett viktigt debattämne. 

Några veckor före valet lade socialdemokraterna fram ett skatteförslag, 

som också debatterades livligt. Någon dag innan förslaget lades fram, yttrade 

DN:s ledare: 

SvD:s ledare: 

SkD:s ledare: 

VK:s ledare: 

VF:s ledare: 

Nf1:s ledare: 

962 + 891 +812 

513 + 830 + 382 

541 + 539 + 431 

693 +  708 + 6 3 1  

557 + 559 + 570 

481 + 636 + 646 

+ 773 + 724 = 

+ 1077 +803 = 

+ 607 + 372 = 

+ 569 + 749 = 

+ 588 + 619 = 

+ 460 + 388 « __ 

Summa : 1 
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VF (s) att ett skatteförslag så nära före valet inte var bra, och detta förhål

lande blev ämne för angrepp på VF, när förslaget ändå kom. VF accepterade näm

ligen förslaget eftersom det inte var "ett komplicerat skattepaket" utan "ett 

inslag i avtalsrörelsen". Socialdemokraterna använde beteckningen reform på 

förslaget, medan oppositionen och Sveriges Radio (enligt Björn Grundel i Vetan

dets Värld 7/10 1975, radions Pl) konsekvent ändrade skattereform t i 11 skatte

omläggning. 

De politiska partiernas ledare vid den tid som är aktuell var för social

demokraterna Olof Palme, för centerpartiet Torbjörn Fälldin, för moderata sam

lingspartiet Gösta Bohman, för folkpartiet Gunnar Helén och för vänsterpartiet 

kommunisterna C.-H. Hermansson. Gunnar Sträng var finansminister, industriminis

tern hette Rune Johansson, undervisningsminister var Ingvar Carlsson och justi

tieministern hette Lennart Geijer. 

Valdebatten påverkadeis möjligen av dåvarande kungens, Gustav VI Adolf, 

sjukdom och död samt av det s.k. Norrmalmstorgs-dramat, d.v.s. ett bankrån, där 

rånarna förskansade sig i banken med tagen gisslan under flera dagar. Dessa bå

da händelser fick stort utrymme i massmedierna och kan möjligen ha gjort valde

batten lugnare. Om händelserna påverkade ledarförfattarna, när de skrev ledare 

som behandlade politiska ämnen, är ovisst. 

Valet resulterade i att båda blocken fick lika antal p latser i riksdagen, 

175 vardera. 

2 LEDARE 

2.1 Allmänt 

Ledaren i en tidning skiljer sig från nyhetssidornas artiklar framför allt 

genom att i den framförs redaktionens eller ledarförfattarens åsikter i en viss 

fråga. Medan man i nyhetsartiklarna oftast strävar efter objektivitet, är det i 

ledarna inte bara tillåtet utan tillrådligt att framföra en åsikt, att argumen

tera för eller emot ett ställningstagande. Detta är i själva verket ledarens 

primäruppgift. 

Ledaren placeras i de flesta tidningar i anslutning till kultursidan. I 

åtskilliga tidningar är ledarsida och kultursida samma sida. Innehållet i en 

kulturartikel h ar betydande likheter med en ledarartikel: även här är uppgiften 

att argumentera och ta ställning för eller emot, ange gillande eller ogillande. 

Till Skillnad från ledaren undertecknas i allmänhet en kul turartikel. Läsaren 

har sålunda möjlighet att avgöra vem som har framfört åsikten ifråga. På senare 
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tid har ledarna börjat signeras i vissa tidningar. I Dagens Nyheter sker det 

regelmässigt, likaså i Västerbottens Folkblad. Andra tidningar, som Västerbot-

tens-Kuriren och Skånska Dagbladet, bibehåller seden att inte signera ledarna. 

Det som står i dessa tidningars ledare skall framstå som ett uttryck för den 

samlade redaktionens åsikter. 

I Sverige har dagstidningarna i allmänhet en politisk färg. Tidningarna är 

mer eller mindre fast knutna till ett politiskt parti. Några tidningar i Sveri" 

ge - Expressen och Kvällsposten - har satt beteckningen oberoende liberal På 

sig, och markerar på det sättet att de inte företräder något bestämt politiskt 

parti, även om man kan säga att de ligger närmast folkpartiet. De är i alla 

händelser i nte opolitiska. Inte heller DN, som betecknar sig som oberoende, är 

opolitisk. 

Tidningarnas politiska färg röjer sig framför allt i ledarna, men också i 

hur reportage vinklas, samt i valet av reportage över huvud taget, d.v.s. vil

ka ämnen som behandlas (Hadenius S Wei bull s. 205ff). 

Ofta förekommer flera ledare på en ledarsida. Av dem är i regel en huvud

ledare. Dessutom förekommer ofta en politiskt tendentiös kl ippspalt. 

2.2 Ledarens författare 

Ledarförfattare är oftast någon av tidningens huvudredaktörer, i mindre tid

ningar i allmänhet chefredaktören. I de fall l edaren är signerad, kan man lätt 

avgöra vem som har skrivit den. I övriga fall är det omöjligt, såvida man inte 

frågar någon av redaktionen. 

Utöver ledare skrivna av tidningens redaktörer förekommer inlägg utifrån 

av sådana som bedöms som experter på ett visst område, eller som bedöms besitta 

betydande sakkunskaper inom det aktuella området. Dessutom förekommer s.k. cir

kulärledare, d.v.s. ledare som skickas ut från partikansliet till de tidningar 

som företräder tidningens politiska linje. Enligt Hadenius & Weibull (s. 20Vf) 

tycks dock andelen cirkulärledare minska. 

Ledarförfattarna är professionella skribenter, som är väl förfarna i kons

ten att uttrycka sig och att göra detta på ett sätt, så att inte deras person-

1ighet framträder. Man kan förutsätta att de är medvetna om sin roll i kommuni-

kationssystmet, att de är medvetna om sitt syfte med ledaren och om vilka som 

kommer att läsa ledaren. 

2.3 Tidninqarna 

Av de sex tidningar som undersökningen behandlar är två s.k. överspridda 

tidningar, d.v.s. de sprids även bland i cke part i sympatisörer. De två tidningar 
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det gäller är Dagens Nyheter och Västerbottens-Kur i ren. Tre tidningar är s.k. 

inomspridda tidningar, d.v.s. de sprids framför allt bland part i sympatisörer. 

Dessa är Svenska Dagbladet, Västerbottens Folkblad och Norrskensflamman. Skåns

ka Dagbladet intar en mellanställning med mellan 30 % och 50 % part i sympatisö

rer (Hadenius 6 Weibull s. 2l4ff). De inomspridda tidningarna är starkare knut

na till sina partier än de överspridda, vilket kan påverka innehållet. 

2.4 Ledarens läsare 

Enligt Hadenius 6 Weibull (s. 332) är det relativt få av en tidnings tota

la läsekrets som läser ledare. Vid undersökningar har mellan 30 och 40 % av de 

tillfrågade sagt att de relativt ofta läser ledare. Denna siffra är dock troli

gen för hög, eftersom läsning av ledare har högt prestigevärde och därigenom 

får för höga siffror. 

Enligt Hadenius & Weibull (ss. 330, 338, 344) kan man vidare förutsätta 

att högutbildade läser ledare i större utsträckning än lågutbildade. Dels där

för att högutbildade i större utsträckning än lågutbildade läser tidningar, li

tar på tidningsuppgifter och använder tidningsuppgifter som underlag i diskus

sioner, dels därför att språket i ledare anses som svårt och sålunda erbjuder 

ett förhållandevis större hinder för de lågutbildade än för de högutbildade 

(jfr. Grahn s. I36; Bauer s. 145). 

Tillfälligtvis kan en ledare locka läsare som inte annars läser ledare, 

emedan den handlar om något som intresserar läsaren i särskilt hög grad. Det 

finns anledning att tro att läsare som sympatiserar med tidningens politiska 

linje oftare läser ledare, än en läsare som inte har dessa sympatier (Hadenius 

£ Weibull s. 336). Läsare med lågt politiskt intresse läser över huvud taget 

mera sällan ledare än läsare med starkt politiskt intresse, oavsett om de lä

ser en "egen" tidning eller ej (Hadenius & Weibull s. 215). Detta innebär att 

procentuellt fler läser ledare i de inomspridda tidningarna, och att de som 

läser ledare i de inomspridda tidningarna i högre grad än i de överspridda är 

part i anhängare. Detta kan påverka utformningen av ledarna så att den politis

ka profilen avtecknar sig skarpare i de inomspridda tidningarna, eftersom de 

ju i mindre utsträckning behöver ta hänsyn till l äsare som inte är partisympa-

tisörer. 

Enligt Grahn (s. I48f) föreligger en skillnad i svårighetsgrad mellan le

dare som behandlar inrikesmaterial och ledare som behandlar utrikesfrågor. Ef

tersom de ledare som valts för detta arbete uteslutande är inrikesledare (i 

valtid), skulle sålunda dessa vara de som är lättast att läsa och måhända loc

ka en större läsekrets än utrikesledarna. 
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2.5 Ledarnas språk 

Som nämnts ovan anses ledarnas språk vara svårare än språket i reportage 

och artiklar. Detta förhållande, som sammanhänger med den 1 Stilistiken tidigt 

iakttagna skillnaden mellan narrativ och resonerande stil, styrks i allt väsent

ligt av Lars Grahns undersökning av språket i Dagens Nyheter från 1962. Han fin

ner att ledare konstrueras med längre meningar an reportage. Meningarna innehål

ler fler satser i ledare än i reportage. Av satserna är förhållandevis fler hu

vudsatser i reportagen än i ledarna, vilka alltså innehåller fler bisatser. Allt 

detta är kriterier på att ledarna är mer svårlästa än reportagen. Emellertid 

finns en kategori reportage som spränger sig in bland ledarna, utlandsreporta

gen. Ledarna delar Grahn upp i inrikesledare och utrikesledare. Av dessa är in

rikesledarna mindre komplicerat uppbyggda. Trots att Grahns undersökning är någ

ra år gammal och trots att tidningsspråket undergår snabba förändringar är det 

troligt att hans resultat ännu gäller. 

Grahn karakteriserar språket i ledarna som normalprosa - "även om många 

exempel p å ledigare stil kan dras fram". Vidare menar han att stilen är oper

sonlig och korrekt med ett relativt stort inslag av passivkonstruktioner (Grahn 

s. I^lff). 

Enligt Rudolv Körner (s. 120f), som Grahn hänvisar ' ti 11 , har den operson

liga stilen följande karaktäristika : 

1. Den är nykter, d.v.s. den saknar talets temperament. Den lägger fram fak

ta på ett objektivt och försiktigt sätt. 

2. Språket är lexikaliskt strängt korrekt. Författaren undviker talspråkli

ga och vardagliga ord och använder i stället ord som avser att framkalla rent 

sakliga föreställningar. 

3. Språket är grammat iskt konservativt. 

k. Språket har en invecklad satsbildning. 

5. Vissa konstruktioner gör att stilen blir stel. 

Grahn finner att dessa karaktär i st i ka i stort sett återfinns i DN:s le

dare (Grahn s. lAlff). Icke desto mindre anslår han ett helt kapitel åt argu

mentering och värdeomdömen, där han visar exempel p å ord som används med emo

tiv innebörd och sålunda inte avser att uteslutande framkalla rent sakliga 

föreställningar. Så att även om ledarna är skrivna på normalprosa med en oper

sonlig stil, så saknas inte exempel p å att de kan vara lediga och känneteck

nas av ett ordval s om inte enbart är ägnat att framkalla rent sakliga föreställ

ningar, ha rent kognitiv betydelse. 
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2.6 Syfte med ledare och deras effekt 

Det är enklare att påvisa syftet än effekten med en ledare. För att påvisa 

syftet kan man dels fråga författaren vad han avsett med sin ledare, dels ana

lysera texten för att utröna vilka syften som lyser fram i den. 

För att komma åt effekten med en ledare måste man göra empiriska test för 

att se hur enskilda personer reagerar på ledaren. Undersökningar har gjorts 

bl.a. i USA för att studera vilken effekt politisk propaganda har t.ex. före 

en presidentkampanj. Undersökningarnas resultat visar stor samstämmighet och 

resultaten kan därför också vara relevanta för svenska förhållanden. 

Det är viktigt att skilja mellan syfte och effekt och det finns skäl att 

skilja mellan författarens syfte och det som läsaren uppfattar som syfte. Det 

kan t.ex. vara så att en författare avser att skriva ledigt och humoristiskt, 

men att han misslyckas när han skall t eckna ned det lediga och humoristiska. 

En författare avser att skriva en objektiv och värderingsfri artikel men kommer 

att använda ord som de facto innebär att han tar ställning. 

Grahn påpekar, med anledning av skillnaden i språk mellan utrikesledare och 

inrikesledare, att inrikesledaren i större utsträckning än utrikesledaren är 

handlingsbestämmande. "En ledare om inrikespolitiska förhållanden har större 

möjlighet att påverka folks åsikter och handlande än en om företeelser i främ

mande länder ..." (Grahn s. 1^9)• 

En av avsikterna med en ledare är tydligen, enligt Grahn, att vara band

ii ngsbestämmande. Den handling som då närmast kan komma ifråga är att sympati

sera med tidningens parti och ytterst att rösta på det partiet. 

En ledarförfattare kan i en ledare behandla flera ämnen och föra fram al

lehanda åsikter, varav i nte alla behöver ha partipolitisk karaktär. Emellertid 

är det sannolikt att han i valtider koncentrerar sig på att föra fram det egna 

partiets budskap. Det är likaså sannolikt att ledaren i valtider mer än annars 

närmar sig den politiska propagandan som den förs fram av partikanslier och 

funktionärer. De ledare som valts för denna undersökning är alla valtidsledare 

och kan sålunda skilja sig från ledare, skrivna under icke valår. Det är tro

ligt att ledare under valtid i nnehåller mer känslofärgat språk än annars. Och 

det verkar rimi igt att tänka sig att ledarförfattarna strävar efter att göra 

sina ledare så handlingsbestämmande som möjligt i valtider, eftersom röstning

en då ligger så nära i tiden. 

Utöver att vara handlingsbestämmande har ledaren till uppgift att presen

tera partiets inställning till en viss fråga för läsarna, och att söka påverka 

dem så att de blir övertygade om att denna inställning är den rätta. Ledaren 

skall v idare stärka den gemenskap som existerar mellan partiet och de läsare 
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som sympatiserar med partiet. Mellan de läsare som inte sympatiserar med parti

et och partiet skall l edaren söka framkalla någon slags gemenskap om åtminstone 

enskilda frågor. 

Någon gång kan ledaren vända sig till p artiet för att redogöra för tidning

ens syn på en viss fråga. Syftet är då närmast att vara information till det eg

na partiet. 

Ledaren är alltid avsedd att framkalla ställningstagande hos läsaren. 

Ovan har konstaterats vilka läsare som läser ledare. Det är framför allt 

högutbildade och partianhängare. En skillnad mellan tidningar som är översprid

da och de som är inomspridda konstaterades vidare: i de överspridda läser för

hållandevis fler icke-partianhängare ledaren än i de inomspridda tidningarna. 

Till vilka läsare riktar sig då ledarförfattaren? Riktar han sig enbart 

till de högutbildade och partianhängarna? För att få svar på den frågan sände 

jag ut en rundfråga till l edarskribenterna i de sex tidningar som jag hämtat 

ledare ur. Det svar jag fick var det enda som dessa skribenter kunde ha läm

nat: de riktar sig till alla som läser tidningen, oavsett utbildning och parti

till hör ighet. 

Eftersom det inte går att få reda på, närmare, vilka läsare ledarförfat-

tarna vänder sig till, kan man fråga sig hur påverkan går till och vilka som 

är påverkbara. 

Under 1950- och 60-talen gjordes en rad undersökningar för att påvisa i 

vad mån och hur masskommunikation påverkade folks beteende. Bl.a. kan nämnas 

Lazarsfeld et al., Schramm och Carter, Hovland, Klapper, Katz och Feldman. 

Det resultat alla kom fram till var att massmedierna har liten övertygande ef

fekt. Få väljare ändrade t.ex. uppfattning efter en stor debatt i TV mellan 

Kennedy och Nixon I960. Ett mera när 1iggande exempel är den stora TV-debatten 

våren 1971» mellan presidentkandidaterna i Frankrike, Mitterand och Giscard-

d'Esta ing. Inför debatten ställdes höga förväntningar av nyhetsfolk och kommen

tatorer, ty de bådas chanser att vinna valet var Î stort sett likvärdiga. Man 

förväntade sig ett avgörande under kvällens lopp. En gal 1upundersökning omedel

bart efter visade emellertid att ingen förändring kom till stånd. 

Den stora effekt som man kunde mäta av de undersökningar som gjorts i Ame

rika var att tidigare existerande attityder förstärktes efter en debatt eller 

informationskampanj (Sears & Whitney s. 255). 

Här måste man nog särskilja TV från andra medier. Det hölls nämligen för 

troligt att Kennedy segrade över Nixon p.g.a. att han gav ett bättre intryck i 

TV. Emellertid måste man skilja mellan emotionella förändringar hos mottagarna 

och beteendeförändringar. De behöver inte nödvändigtvis följas åt. 
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Emellertid sker uppenbarligen i det långa loppet attitydförändringar och 

förändringar i hur folk röstar och dessa kan inte alla ha sitt upphov i person

lig påverkan, även massmediepåverkan måste ha skett. Jag bortser här från de 

attitydförändringar som har sitt upphov i yttre händelser. De forskare som har 

undersökt attitydförändringar men inte funnit några, har tydligen missat något. 

De har undersökt den direkta påverkan av ett enskilt TV-program eller en korta

re informationskampanj och härvid i nte funnit några mätbara förändringar, men 

man anser nu att det inte fungerar på det viset när en människa byter åsikt. 

Man talar i dag om tvåstegehypotesen (Hadenius S Wei bull s. 355; Sears 6 Whit

ney s. 255). 

Tvåstegshypotesen innebär följande: 

1. Personligt inflytande genom samtal och diskussioner påverkar individerna 

mer än massmedia gör. 

2. Det personliga inflytandet förmedlas av vissa personer som är mer politiskt 

intresserade än andra. Dessa återfinns i alla samhällsskikt. 

3. Opinionsledarna exponerar sig oftare för information i massmedierna än and

ra . 

Sven denna mera komplicerade modell anses av många som alltför enkel. De 

talar om en f1erstegshypotes (Rogers s. 296). 

Det är naturligt att det är förenat med stora svårigheter att närmare stu

dera hur attityder förändras efter denna komplicerade modell och det skulle fö

ra för långt att här gå in på detaljer. Emellertid medför den en sak som har be

tydelse för denna undersökning: en ledarförfattare kan, genom att påverka en 

opinionsledare, indirekt komma att påverka en ganska stor allmänhet, mycket 

större än man kan tro då man konstaterar hur jämförelsevis få läsare ledaren 

har. 

Åtskillig möda har lagts ner på att visa olika faktorer som påverkar en 

individs mottaglighet för argument. Man har funnit att folk undviker informa

tion som avviker alltför starkt från deras tidigare åsikter (Sears S Whitney 

s. 258; Bauer s. 1^3 ff). Mottagarens inställning till avsändaren är viktig. 

Litar de på eller beundrar avsändaren är de mera mottagliga för hans argument 

än om det motsatta förhållandet är fallet. Märk här den positiva bild som Ken

nedy skapade åt sig i TV. Betydelsefulla i detta sammanhang är också mottaga

rens tidigare åsikter. Om de är väl utvecklade och starka, är mottagaren mer 

resistent mot påverkan. Det kan rent av vara så att han undviker att utsätta 

sig för inflytande (Sears S Whitney s. 262ff). 
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Detta skulle innebära att en ledare framför allt läses av sådana som redan 

har sympatier för det parti som tidningen företräder och att utsikterna för le-

darförfattaren att påverka en läsare som inte har dessa sympatier är små. Å 

andra sidan kan man räkna med att en tidnings chefredaktör eller ledarskribent 

har en relativt hög status och respekteras av dem som läser ledarna, oavsett om 

de sympatiserar med tidningens 1inje. Sears S Whitney påpekar att det är lätt 

att undervärdera de fördelar som en pol i t i sk propagandi st arbetar under (s. 266). 

I synnerhet när det gäller mindre och speciella frågor, där läsaren inte från 

början har någon starkt motsatt uppfattning, torde möj1igheterna att påverka 

inte vara obetydliga. Likaså är möjligheterna att påverka större om frågan är 

så ny att inga etablerade åsikter finns hos något parti (Sears £ Whitney s. 

268). Ett exempel p å en sådan fråga är diskussionerna i ledarna om energi. 

Frågan kom senare att aktualiseras och delvis omvärderas av socialdemokraterna 

när den s.k. energikrisen bröt ut på hösten 1973- Chansen att lyckas påverka 

en läsare beror naturligtvis också på, om läsaren över huvud taget har funderat 

Över eller känner till en viss fråga. Har han aldrig hört talas om den eller är 

han ambivalent i sin hållning eller neutral, är han lättare att påverka än om 

han tagit ställning (jfr. Hermerén 1973 c:49). Om läsaren inte känner till en 

viss fråga kan det ha betydelse för inställningen till den, vem som först pre

senterar den och hur detta sker. Den som först presenterar händelsen eller in

ställningen har störst möjlighet att fånga uppmärksamheten och bli trodd eller 

accepterad. Detta har bl.a. lett till att sovjetisk nyhetsförmedling har på

skyndats, så att inte ryssarna skall h öra talas om en händelse först genom t.ex. 

Voice of America (de Sola Pool s. 48Iff). När det gäller ledare i svenska dags

tidningar skulle man kunna tänka sig att om man får den första kommentaren till 

en händelse i en ledare skulle möjligheten att man blev påverkad vara relativt 

stor, även om ledaren inte normalt har samma politiska färg som man själv har. 

Det är sålunda möjligt för en ledarskribent att rikta sig till och ha ut

sikt att uppnå en viss effekt även hos läsare som inte sympatiserar med tid

ningens part i. Åtminstone är det möjligt att uppnå effekt hos läsare som inte 

är aktiva medlemmar i ett parti, kanske riksdags- eller regeringsledamöter. 

Dessa sista är emellertid b undna av sina mandat och ibland också så låsta av 

sina roller som politiker att det är omöjligt för dem att erkänna att en mot

ståndare har rätt. Andersson 6 Furberg (1973:44) talar om politiska debatter 

som slutna debatter, som kännetecknas av att den inte har till avsikt att ver

ka klargörande för dem som debatterar och att det inte är möjligt för delta

garna att ändra åsikt under debattens gång. 
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Sådana som är aktiva medlemmar i ett parti, t.ex. riksdagsledamöter, kanske 

ledaren fjärmar sig ifrån, eftersom de bedöms som opåverkbara. Grundande sig på 

samma förutsättningar borde man vänta sig vida och abstrakta uttryck som social

demokratin och folkpartiet och inte socialdemokraterna och folkpartister i en 

ledare för att inte ledaren skall s töta bort någon läsare. Om nu inte denne i 

så hög grad tillhör de inre cirklarna att han tar vid sig av så opersonliga ut

tryck som socialdemokratin och folkpartiet. 

Sammanfattn i ng 

Tidningarna i Sverige är parti tidningar. De redovisar en politisk inställ

ning som i allmänhet motsvaras av ett politiskt parti, men i några fall av det 

som betecknas oberoende liberal, som 1igger närmast folkpartiet. 

Tidningarna kan vara överspridda, d.v.s. läsas även av andra än partisym

patisörer (VK, DN), eller inomspridda, d.v.s. läsas framför allt av partisympa

tisörer (Nfl, VF, SvD). I undersökningen ingår även en tidning som tillhör en 

mellangrupp, SkD. 

Ledarna i tidningarna läses framför allt av högutbildade och politiskt in

tresserade. Dessa fungerar som opinionsbildare i samhället och sprider de åsik

ter de bl.a. fått genom massmedier till andra människor som de träffar, t. ex. 

på arbetet. Påverkan sker framför allt genom personligt inflytande, men genom 

att påverka opinionsbildarna, som är öppna för information, kan en ledarskri

bent påverka många fler människor än man kan tro, om man tar hänsyn till h ur 

få som läser ledare. 

Trots att det är känt att folk undviker information som de inte är in

tresserade av eller som visar en annan inställning till en viss fråga än vad 

de själva har, och trots att det är känt att massmedia informat ion framför 

allt har effekten att stärka redan etablerade attityder, har ledarförfattaren 

ändå vissa möjligheter att påverka även en läsare som inte redan sympatiserar 

med tidningens'pol i tiska inställning. Ledarförfattaren har anledning att inte 

genom t.ex. ordval stöta bort sådana läsare. 

Ledarens syften är: 

1. Att presentera och informera om partiets eller tidningens inställning 

ti 11 en vi ss fråga. 

2. Att stärka den gemenskap som redan är etablerad mellan läsare och tid

ning/parti. 

3. Att framkalla gemenskap mellan läsare och tidning/parti. 
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k. Att undvika att stöta bort läsare som inte sympatiserar med tidningens par

ti eller instai In ing. 

5. Att övertyga om en viss åsikt 

a) partiet skall upplysas om den inställning som tidningen har och påver

kas i riktning mot den, 

b) läsaren skall övertygas om det riktiga i den inställning som tidningen/ 

partiet har. 

6. Att verka handlingsbestämmande så att läsaren kommer att rösta på det par

ti som tidningen sympatiserar med. 

3 EMOTIV BETYDELSE 

3.1 AlImänt 

I praktiskt taget all l itteratur om propaganda, politiskt språk och argu

mentationsanalys spelar begreppet emotiv betydelse en väsentlig roll (t.ex. An

dersson £ Furberg 1969 och 1973; Dieckmann; Fredriksson; Hellspong 6 Söderberg; 

Ryding; Salomon; Walton). Begreppet emotiv betydelse diskuteras i dessa böcker, 

därför att ord med emotiv betydelse kan, som ovan nämnts, ingå som en verksam 

beståndsdel i en argumentation. Även i semantiska handböcker (t. ex. Regne11 

och Ullmann) behandlas emotiv betydelse. Trots det säger Dieckmann (s. 76): 

"ist bisher eine Semantik der emotiven Bedeutung, die man der Begriffssemantik 

zur Seite stellen könnte, nicht oder kaum entwickelt worden". Denna avhandling 

är ett steg mot en sådan semantik. 

Termen emotiv har kritiserats, bl. a. därför att den själv är emotivt fär

gad (Black s. 112), men jag har ändå valt att använda den, därför att jag i 

likhet med Stevenson (19^8:136) anser att om man skapar en ny term för förete

elsen, finns det en risk att det blir flera termer vid sidan av varandra, som 

i princip betecknar samma sak. 

Under årens lopp har ett stort antal definitioner givits av begreppet emo

tiv betydelse'^. Jag kommer här inte att självständigt referera och kritisera 

alla dessa definitioner, utan jag utgår ifrån Göran Hermeréns överväganden i 
2) 

"Towards a definition of emotive meaning" (1973 b) . I den skriften redovisar 

Hermerén dels tidigare uppfattningar av emotiv betydelse, dels sin egen, och 

ställer upp inte mindre än 15 olika definitioner av detta begrepp. 

Betr. litteratur omkring begreppet emotiv betydelse hänvisas dels till U11 — 
manns not på s. 128, dels till Dieckmanns bibiiografi. Ogden & Richards The 
Meaning of Meaning torde ha haft det största inflytandet. 
2) Dessa överväganden finns i en preliminärare, men lätti1lgängligare, form i 
Hermerén (1973 a) "Aesthetic qualities, value and emotive meaning". 
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De första definitionerna som Hermerén ger utgår ifrån det mera tradition

ella sättet att se på emotiv betydelse: ord med emotiv betydelse är ord som an

vänds för att uttrycka en viss känsla eller attityd och/eller som används för 

att framkalla en viss känsla eller attityd. Nackdelen med detta sätt att se pl 

emotiv betydelse är, enligt Hermerén, att man, för att avgöra om ett ord har 

emotiv betydelse, måste studera talaren och/eller lyssnaren för att se vad han 

har för inställning, resp. vilken effekt ordet har på den som lyssnar. Men ett 

ord kan uttrycka en känsla eller attityd även om talaren inte avser att göra 

det; han kan t.ex. vara omedveten om att han har denna känsla eller attityd, 

och ett ord kan framkalla en känsla eller attityd även om det inte varit avsik

ten. Dessutom är det inte alltid säkert att ett ord som oftast framkallar en 

känsla eller attityd, alltid gör det. För att undkomma den sista svårigheten 

brukar man i bland (t. ex. Stevenson 1963:21) säga att de emotiva orden har en 

tendens att uttrycka resp. framkalla en viss känsla eller attityd. Fort

farande måste man emellertid se till t alarens avsikter och inställning, resp. 

lyssnarens respons, för att avgöra om ett ord har emotiv betydelse. 

Detta är en uppenbar svaghet, eftersom man, när man undersöker ett språk, 

önskar finna regler som gäller intersubjekti vt och som gör att man framför allt 

kan inrikta sig på att undersöka ordflödet och mindre sändarens och mottagarens 

intentioner och reaktioner. En möjlighet att komma därhän, utnyttjad av Herme

rén, när man vill u ndersöka emotiv betydelse, erbjuder William P. Alstons be

skrivning i Philosophy of Language av hur han ser på emotiv betydelse. Alston 

har sin utgångspunkt i två uttryck som är synonyma, utom vad avser emotiv bety

delse: "a stool p igeon" och "an informant to the police". Om en talare använder 

sig av det förra uttrycket, som närmast kan översättas med tjallare, så har 

lyssnaren rätt att vänta sig att talaren tycker illa om den personen som han 

kallar så. Och tycker talaren i nte illa om denna person som han kallar "a stool 

pigeon", så har lyssnaren rätt att känna sig lurad, eller måste lyssnaren för

stå att den som uttalat uttrycket inte känt till dess fulla betydelse. Alston 

säger det inte, men det innebär att man kan anta en semantisk komponent i ut

trycket "a stool p igeon", som man kan kalla negativ. Använder man uttrycket 

utan att ta hänsyn till denna komponent är det ett lika stort fel som att säga 

tjur när man menar ko. Man har i det senare fallet inte tagit hänsyn till en 

kognitiv semantisk komponent som man kan kalla kvinnlig. 

Alstons syn på emotiv betydelse bildar utgångspunkten för Hermeréns 

(1973 b) åtta sista definitioner. I dessa tar han hänsyn till olika komplika

tioner, t.ex. att ett ord kan ha emotiv betydelse för en annan grupp, och att 

ord l exikaliskt kan vara neutrala men tillfälligt få emotiv betydelse i en viss 

kontext. 
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Efter att ha diskuterat detta sätter Hermerén så upp en slags sammanfatt

ningsdefinition (nr 13) med följande lydelse: 

The linguistic expression X has emotive meaning i n the context C for mem
bers of the group G at the time t = There is a linguistic rule R, satisfy
ing the following requirements: (a) the linguistic behavior is at least 
partly described by R, and (b) according to R, X should be used i n C to 
refer to or to perform whatever its specific linguistic function is, only 
if the speaker has a specific or specifiable attitude. 

I det följande diskuterar Hermerén vad frasen "only i f the speaker has an 

attitude" innebär. Man kan fråga sig om talaren själv har attityden ifråga, om 

han är medveten om detta faktum, om han vill u ttrycka denna attityd och om han 

vill överföra, föreskriva eller rekommendera den till sina åhörare. Dessa frå

gor kan besvaras med ja eller nej och de är logiskt oberoende av varandra. Det 

är sålunda möjligt att ställa upp ett stort antal kombinationer, närmare be

stämt 15 stycken. Två av dessa kombinationer ger Hermerén i de två sista defi

nitionerna av emotiv betydelse. 

Definition 1A: 

The linguistic expression X has emotive meaning i n the context C for mem
bers of the group G at the time t = There is a linguistic rule R satisfy
ing the following requirements: (a) the linguistic behaviour of members of 
G is at least partly described by R, and (b) according to R, X should be 
used i n C to refer to or whatever its specific funktion is, only if (i) 
the speaker S himself has the attitude or feeling A, (ii) S is aware of 
this fact, (iii) S wants to express A, and (iv) S wants to prescribe or 
recommend A to the readers or listeners. 

Def i n i t i on 15: 

The linguistic expression X has emotive meaning i n the context C for mem
bers of the group G at the time t = There is a linguistic rule R satisfy
ing the following requirements: (a) the linguistic behaviour of members of 
G is at least partly described by R, and (b) according to R /X should be 
used i n C/1' to refer or to perform whatever its specific linguistic func
tion i s, only if (i) the speaker S himself does not have the attitude or 
feeling A, (ii) S is aware of this fact, (iii) S wants to express A, and 
(iv) S wants to prescribe or recommend A to the readers or listeners. 

Hermerén lägger stor vikt vid att det måste vara en språklig regel som 

gör att ett uttryck skall anses ha emotiv betydelse. För att kunna ta ställning 

till detta måste man först göra klart för sig vad som menas med ett språkligt 

uttryck och sedan vad som menas med en språklig regel. Att Hermerén inte med 

språkligt uttryck enbart avser ord, är mycket sannolikt. Dit måste man även 

räkna fraser och meningar, måhända även l ängre språkliga sekvenser. Vad kan det 

^ Passus som uppenbarligen har fallit bort. 
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då vara för språkliga regler som avses? Hermerén ger inga verkliga besked på 

denna punkt heller. För definition l '» kan man tänka sig en semantisk komponent

regel: det finns en semantisk komponent negativ i ett ord, och denna komponents 

förekomst innebär att mening (1) Per är en skurk uppfattas som ett uttryck 

för ogi1 lande. 

Ordet skurk innehåller en semantisk komponent negativ och satsen är utfor

mad så att det framgår att det är talaren som framför en sådan uppfattning. 

Emellertid framgår det inte av (1) om talaren själv verkligen har en negativ 

uppfattning om Per och om han är medveten om detta. Däremot kan man utan vida

re säga att han har givit uttryck för en negativ uppfattning, ett ogillande. 

Eftersom jag är mera intresserad av vad en talare eller författare ger uttryck 

för än vilka känslor eller attityder han faktiskt har, kommer jag inte att bry 

mig om (i) och (ii) i Hermeréns definitioner. Jag tror dessutom att det är 

svårt, kanske omöjligt, att finna några språkliga regler som tar hänsyn till 

(i) och (ii). Jag kommer vidare att endast ta hänsyn till de fall av emotiv be

tydelse, då en talare eller författare både ger uttryck för och söker framkalla 

en känsla eller attityd, även om jag inser att det kan finnas fall då en tala

re eller författare endast vill framkalla resp. uttrycka en viss känsla eller 

attityd^ . 

Detta innebär att jag helt accepterar Anderssons & Furbergs formulering i 

Språk och påverkcm (1969:92 f): "En språkregel fjättrar uttrycket vid attityden 

ifråga. Därmed menas att den som brukar uttrycket utan att ha attityden ifråga 

antingen inte vet vad uttrycket betyder eller också försöker lura adressaten 

genom uppsåtligt missbruk". 

Den uppgift som ligger närmast till för en lingvist, med utgångspunkt från 

definition 1A, är att definiera den språkliga regel som omtalas i definitionen, 

med de inskränkningar som jag nämnt ovan. Jag har tidigare sagt att orsaken 

till att mening (1) har emotiv betydelse är att ordet skurk innehåller betydel

sekomponenten negativ. Emellertid är det ett välkänt faktum att lexikaliskt 

neutrala ord i viss kontext kan emotiviseras. Det finns sålunda anledning att 

räkna med flera olika språkliga regler som leder fram till samma resultat: att 

ge en mening emotiv betydelse. 

Ytterligare ett begrepp, som förekommer i definitionerna av emotiv bety

delse och som förtjänar en närmare behandling, är "attitude or feeling". Atti

tyd eller känsla är två termer som förekommer i alla slag av definitioner av 

^ Det bästa exemplet jag kan tänka mig, när det gäller att endast uttryc
ka en känsla eller attityd, är när man ropar Aj! efter att ha slagit sig på 
tummen. 
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emotiv betydelse (t. ex. Ogden & Richards s. 1^9; Stevenson 19^:60), alltid 

utan att någon gör närmare klart vad som menas med respektive term. Ullmann 

(s. 128) skriver att "there is a vast difference between feelings and attitu

des", men han talar inte om vari denna stora skillnad består. Jag finner det 

lämpligt att behandla attityd och känsla först och därefter ta upp till närma

re diskussion frågan om vilka språkliga regler som finns att räkna med och hur 

de kan tänkas se ut. 

Andersson & Furberg (1969:91) och Regnell (s. kS) talar om emotiv betydel

se som värdeladdad betydelse. Att ett ord är värdeladdat betyder enligt Reg

nell att det anger en viss värdesättning av det som ordet syftar på. Och det 

att ange en viss värdesättning, innebär att man bedömer något som positivt el

ler negativt. Regnell skiljer mellan värdeladdad och känslomässig, då han skri

ver: "Det händer också lätt att hans åhörare reagerar utpräglat känslomässigt 

på hans framställning då han använder sådana /= värdeladdade/ ord. Det ligger 

därför nära tillhands att säga, att värdeladdade uttryck har emotionell eller 

emotiv betydelse". Det råder sålunda ett slags orsak-och-verkan-förhållande 

mellan att uttrycka en värdeladdning och att framkalla en känsla. Det är natur

ligtvis lätt att tänka sig att en uttryckt känsla framkal lar en att i tyd. 

För att kunna åsätta en företeelse en värdeladdad beteckning, måste man 

först värdera företeelsen. Vad är det då att värdera? Enligt Illustrerad Svensk 

Ordbok (iso'^) ligger värdera och bedöma inom samma betydelsesfär. Oftast tänker 

man sig väl att man, när man värderar något, avgör om detta "något" är bra el

ler dåligt. Och substanti vet värde tolkas: har något ett värde, så är det bra. 

På liknande sätt har man resonerat omkring emotiv betydelse: har ett uttryck 

emotiv betydelse, så är det antingen positivt eller negativt (se t.ex. Herme-

rén 1973 a och b). Men man kan använda ordet värdera i en mycket vidare bety

delse, utan att göra våld på ordet. ISO anför under värde betydelse 4: "bety

denhet, förtjänst, vikt". Det sista ordet, vikt, kan i nte utan vidare anses va

ra positivt (eller negativt). Att värdera med avseende på vikt är något annat 

än att värdera med avseende på om något är positivt eller negativt. Och att 

värdera något med avseende på om det är intressant'el 1er ej är något annat Mn 

att värdera det som viktigt eller oviktigt, och något annat än att värdera det 

som positivt eller negativt. 

I Recensenter och läsare (s. 86) för Bengt Nordberg upp några ord som in

te utan vidare kan bedömas som positiva eller negativa under kategorin rena 

värdeord. De är: betydelsefull, intressant, minnesvärd3 nödvändigt viktig. 

Hädanefter kommer denna förkortninq att användas. 
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Dessa ord är utan tvekan värdeord, men de värderar inte något som bra eller då

ligt. Däremot kan man ofta mena att det som är viktigt är bra och att något som 

är betydelselöst är dåligt, men det är långt ifrån alltid. 

Att värdera kan vara något mer än att bedöma något som posi tivt-negativt, 

intressant-ointressant, viktigt-oviktigt. Osgoods semantiska differential (Os

good, Suc i Tannenbaum och Snider 6 Osgood) är ett redskap för att mäta ords be

tydelse'^, som tar hänsyn till framför allt tre faktorer i ett ords betydelse: 

om det är positivt eller negativt, om det är aktivt eller passivt, och om det 

är starkt eller svagt. Alla tre faktorerna är utan tvekan beroende av värdering

ar, men bara den första gäller om något är positivt eller negativt. 

Man kan se värdering på ett ännu vidare sätt. Om jag ser en boll i gräset, 

gör jag mer eller mindre automatiskt bedömningar av den. Först och främst kon

staterar jag att det är en bol 1, sedan hur stor den är och vilken färg den har, 

så kanske vilket material den är gjord av och vad den kan användas till. Vad 

jag gör låter sig kanske inte utan vidare beskrivas med ordet värdera, men väl 

med ordet bedöma. 

Det som skiljer den värdering som har till sitt resultat att jag yttrar 

att bollen är röd och den värdering som har till sitt resultat att jag säger 

att bollen är vacker, är att i det senare fallet uttrycker ordet vaoker 

att jag har en viss, positiv, attityd inför bollen. Så är det inte, när jag an

vänder ordet röd. Skillnaden är helt enkelt den som råder mellan ord som har 

emotiv betydelse och ord som inte har det. 

Även om värdering enligt ovanstående resonemang blir något mer än bara ett 

uttryckande av något positivt eller negativt, kommer jag i det följande att, 

när jag säger att ett ord har emotiv betydelse, avse just att ordet är antingen 

positivt eller negativt. Och de enda attityder, som jag kommer att ta hänsyn 

till, är gillande resp. ogillande. 

I definitionerna av emotiv betydelse, som nämndes ovan, förekommer även or

det känsla. Och känslor är inte heller bara att tycka att något är bra eller då

ligt. Känslor är hat> rädsl a, kärlek3 ångest3 tillfredsställelse etc. Dessa 

känslor upplevs emellertid som positiva eller negativa, och man kan därför med 

en viss rätt även här tala om positiv eller negativ emotiv betydelse, och att 

en mening som (2) Jag älskar dig ut trycker en gillande attityd. 

Sammanfattningsvis: 

Med känsla menar jag närmast sådant som kärlek, hat, skräck, trivsel etc. 

^ Exakt vad det mäter kan diskuteras, men det kommer inte att behandlas här. 
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Dessa känslor kan sekundärt betraktas som posi t iva el 1er negativa. Med attityd 

menar jag en viss inställning till en viss företeelse. Denna Inställning kan 

bl.a. vara gillande eller ogillande. Här tar jag hänsyn bara till gillande/ogil

lande. Med en värdeladdad term menar jag här en term, som uttrycker en gillande 

eller ogillande attityd. 

3.2 Uttrycken språklig regel och språkligt uttryck i Hermeréns definition ifr 

I Hermeréns definitioner återkommer ständigt uttrycket språklig regel. Jag 

har ovan antytt dels att en sådan regel skulle kunna vara att ett ord i nnehål

ler en semantisk komponent, dels att det är sannolikt att det finns flera olika 

språkliga regler som leder fram till samma resultat: att ge en mening emotiv 

betydelse. 

Jag har också antytt att det språkliga uttrycket kan vara både ord och 

längre sekvenser av ord.' 

Om man först tänker sig hur Hermeréns emotiva språkregel kan se ut på ord

planet, i lexikon, kan den som nämnts vara en semantisk komponent, positiv el

ler negativ, som finns fast knuten till ordets lexikaliska betydelse. Ett exem

pel p å ett sådant ord är skurk. Alstons exempel tjallare är ett annat exempel. 

Ord av detta slag, alltså ord som har en emotiv betydelsekomponent fast knuten 

till ordets betydelse, kallar jag i fortsättningen ord med permanent emotiv be

tydelse^. Sådana ord kan användas för att ge uttryck åt gi1 lande el 1er ogil

lande attityder. Både skurk och tjallare är substantiv, men naturligtvis kan 

även andra ordklasser vara representerade. I själva verket förefaller det rim

ligt att anta att adjektiv är den ordklass som rymmer flest ord med permanent 

emotiv betydelse. 

Man kan sedan som alternativgrupp till orden med permanent emotiv betydel

se ställa upp de ord som lexikaliskt är neutrala, men som i en viss kontext 

tillfälligt kan få emotiv betydelse. Sådana ord kallar jag ord med oakasionellt 

emotiv betydelse. 

Att ord tillfälligt kan få emotiv betydelse har uppmärksammats tidigare. 

Andersson 6 Furberg (1969:92) bl.a. diskuterar detta och gör klart skillnaden 
2 ) mellan emotiv mening (d.v.s. betydelse) och emotiv funktion. Detta är en fun

damental skillnad, som innebär att man å ena sidan ser orden och uttrycken lexi 

kaliskt och å andra sidan orden och uttrycken i bruk. Att ord som lexikaliskt 

' Termen lånad från Stern (s. 57 ff.). Observera, att permanent in te får tol
kas som "oföränderlig". Förändringar av emotiv betydelse är inte ovanliga. 
2) Jag undviker ordet memng i betydelsen "betydelse" eftersom dêt kan förorsa
ka missförstånd. 
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har emotiv betydelse också har det i kontext är naturligt, men det finns allt

så också ord som lexikaliskt är neutrala, men som i kontext kan bli emotiva. 

Man brukar säga att de får emotiv funktion. Men det är viktigt att komma ihåg 

att även de ord som lexikaliskt har emot i v betydelse of tast har emotiv funktioli 

när de används. Det finns nämligen en risk att uttrycket emotiv funktion får 

betydelsen "tillfälligt emotiv betydelse"^. 

Det som händer när ett ord som normalt är neutralt tillfälligt får emo

tiv betydelse är att det tillfälligt får sig tillagt en emotiv betydelsekompo

nent. Det som inträffar kan enklast jämföras med personifier ing. I mening (3) 

har mussla personifierats, d.v.s. ordet har tillfälligt fått betydelsekompo

nenten mänsklig Ta gd till sig. I (3) är det verbet blev med, som innehåller kom

ponenten mänsklig, som har förmågan att förse även mussla med denna komponent. 

(3) Musslan blev med pärla. 

Exempel på en mening där ett ord'har ockasionellt emotiv betydelse är (k), 

där ordet bok tillfälligt har fått en positiv betydelsekomponent, vilket det 

normalt inte har. 

2) 
(k) Borta med vinden är ingen bok, utan en trave schabloner 

När det gäller ord som ockasionellt har emotiv betydelse räcker det inte 

med att konstatera att ett ord tillfälligt får sig tillagt en emotiv betydelse

komponent, man måste också fråga sig varför denna komponent läggs till. 

Skall man följa definition 14 strikt, måste orsakerna vara språkliga, men man 

kan lätt tänka sig även utomspråkliga orsaker. En närmare diskussion om och 

exemplifiering av vad som gör att ett ord emotiviseras följer i kapitel 5 Ocka

sionellt emotiv betydelse. 

Mellan de två ytterligheterna permanent emotiv betydelse och ockasionellt 

emotiv betydelse står en mel 1ankategori. Det är de ord som har både en emotiv 

och en neutral be tydelse vid sidan av varandra, det är frågan om emotiv poly-

senrù^\ I både resonemanget om permanent emotiv betydelse och ockasionellt emo

tiv betydelse togs för givet att ordet har en enda betydelse. För envar som 

slagit i ett lexikon är det emellertid uppenbart att majoriteten av orden har 

flera närbesläktade betydelser. Den betydelse, som i varje enskilt fall är ak-

Hos Nordberg (s. 61) tycks emotiv funktion betyda "tillfälligt emotiv be
tydelse". 

^ Ex. hämtat ur Anderson & Furberg (1969)• 

^ Termen är inte helt lyckad, men jag har tvingats acceptera den i brist på 
bättre. Nordberg använder den (bl.a. s. 81). 
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tuell, bestäms av kontexten. Så även när det gäller orden med emotiv polysemi. 

Exempel p å ett polysemt ord är avigsida, som Î konkret betydelse är neutralt 

och i bildlig betydelse emot i vt. 

Att nu bestämma om orden med emötiv polysemi skall föras in under perma

nent emotiv betydelse el 1 er ockasionel11 emotiv betydelse blir närmast en smak

sak. Å ena sidan har dessa ord en emotiv betydelse i lexikon, som är någorlunda 

fast, å andra sidan aktualiseras denna emotiva betydelse i en kontext. Jag väl

jer här att föra orden med emotiv polysemi t ill p ermanent emotiv betydelse. 

Rena och blandade värdeord 

Både Nordberg och Ahlgren tar upp till b ehandling begreppen rena och blan

dade värdeord^ . Rena värdeord är ord som inte har någon kognitiv betydelse, 

utan enbart en emotiv. Dessa ord har sålunda som enda funktion att uttrycka en 

talares gillande eller ogillande. Blandade värdeord har både en emotiv och en 

kognitiv betydelse, och den emotiva och den kognit i va betydelsen är så fast 

knutna till varandra, att man inte kan använda ordet utan att båda betydelse

delarna kommer till användning. Undantag är naturligtvis ord med emotiv poly

semi. Sådana ord kan användas i en kontext rent kognit i vt och i en annan med 

enbart emotiv betydelse (om det är ett rent värdeord) eller med både emo

tiv och kognitiv betydelse (om det är ett blandat värdeord). 

Nordberg ger som exempel p å rena värdeord bl.a. följande ord (s. 86): ange

lägen, bristfällig, dålig, effektfull, fin, fullödig, god, hållbar, lysande, 

praktfull, underbar, underhållande, vacker. Som exempel p å blandade värdeord 

ger han bl.a. följande ord (s. 87 ff.): aktad, avspänd, begåvad, ohosefri, di

rekt, erkänd, firad, flärdfri, forskande, klok, komprimerad, oskarp, personlig, 

simmig, skadlig. Exemplen ur båda kategorierna är valda av mig utan särskild 

avsikt, annat än att exemplifiera. 

Trots att det väl är möjligt att hålla med Nordberg om att hans rena vär

deord har en mer utpräglad rent emotiv betydelse, är det ändå rätt uppenbart 

att de inte saknar kognitiv betydelse. I ord som effektfull, fullödig och under

hållande finns förvisso ett kognitivt element. 

Perry Ahlgren, som också tar upp begreppen rena och blandade värdeord, er

känner visserligen begreppens existens, men vid den efterföljande behandlingen 

av tidningstexterna tar han inte hänsyn till dessa begrepp. 

^ Termerna tycks emanera från Konrad Marc-Wogau. Se hans uppsats "Värdeomdömen, 
språk och språkvård". V 
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Problemet vid behandlingen av rena och blandade värdeord är helt enkelt 

det, att det är oerhört svårt att avgöra om ett ord skall föras till den ena 

el 1er den andra kategorin. Bengt Nordberg har gjort ett lovvärt försök att göra 

denna uppdelning, Perry Ahlgren har avstått. Ingen av dem bör enligt min menifK} 

kritiseras för vad han gjort resp. inte gjort. Själv väljer jag att i min fort

satta framställning i nte göra uppdelningen i rena och blandade värdeord. Men 

jag i nser att det finns vissa ord i språket, som i särskilt stor utsträckning 

används för att emotivisera andra ord. Dessutom, vilket inte är riktigt samma 

sak, kan ord tillfälligt användas som rena värdeord. 

3.3 Test för att avgöra om ett ord har permanent emotiv betydelse 

För att göra det möjligt att urskilja vilka ord i språket som har resp. in

te har emotiv betydelse, har man behov av test. Nedan redovisas några sådana 

test, som kommer till användning senare. 

3.3.I Test 1. a) Vi vill ha en X Y. b) Det är en X Y 

a ) V i v i 11 ha en X Y. 

Ett test som testar adjektiv, kan man allmänt formulera på följande sätt: 

(5) Vi vill ha en X Y. 

Y är ett substantiv, om vilket det råder diskussion. X är ett adjektiv, 

som kan vara antingen emotivt eller neutralt. Om X = bra, d.v.s. har emotiv be

tydelse, kan mening (5) inte förnekas av någon, men om X = gul, d.v.s. det har 

ej emotiv betydelse, kan den mycket väl förnekas. Observera att mening (6) kan 

förnekas även om X = bra. 

(6) Y är X. 

Observera också, att (6) kan bejakas av somliga, men förnekas av somliga, 

om X = bra, men antingen förnekas av alla eller bejakas av alla (utom färgblin

da), om X = gul. Det beror på att det för gul finns en intersubjektiv standard, 

men att det för bra inte finns en sådan standard. Standarden beror i detta fall 

på huvudordèt, och kan dessutom variera i ndividuellt, beroende på att personer 

och grupper har olika norm för hur en sak skall v ara beskaffad för att den skall 

vara bra. I politiska tal används ofta formeln (5), uppenbarligen med avsikten 

att mottagaren själv skall sätta den standard som passar denne, vilket gör att 

politikern i detta avseende kan vara vän med alla läger. Dessutom kan en mening 

som liknar (5) och där adjektivet har emotiv betydelse, ej förnekas. 
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Det som gör att man inte kan i frågasätta yttranden som är uppbyggda som (5) 

och där X = bras vettig, rimlig etc., är dels att var och en sätter upp sin egen 

standard, men också det att när man förnekar en sats som (5), så får den nekan

de satsen formen (7). 

(7) Vi vill i nte ha en X Y. 

Vad man förnekar i (7) är inte Y, utan X. Om man sätter in tänkbara ord i 

stället för X och Y kan (7) komma att lyda som (8). 

(8) Vi vill i nte ha en energisk forskning (jfr. mening *»:10 i ledarna). 

Detta yttrande måste alla ifrågasätta, eftersom man, om man vill ha en 

forskning, givetvis vill att den skall v ara energisk. Däremot kan man mycket 

väl vara oense om hur mycket pengar som skall anslås för denna forskning, eller 

rent av om forskningen över huvud taget skall komma till stånd. Att använda ytt

randen som i princip är uppbyggda som (5) kan sålunda tjäna tre syften: 1) att 

få yttrandet att låta magnifikt utan att binda talaren för något; 2) att få al

la lyssnare att sympatisera med talaren, trots fakti ska ås iktsski1lnader; 3) att 

vända uppmärksamheten bort från det viktigaste och det som kan ifrågasättas, Y. 

Detta innebär, att om man skall i frågasätta Y, måste man bryta mot två "vallar". 

Den första är den som finns inbyggd i yttrandet, d.v.s. att det som man skall 

förneka eller ifrågasätta, så som yttrandet är konstruerat, är X. Den andra 

(som inte är språklig) är den att över huvud taget protestera mot något som på

stås. Det innebär ju att man utsätter sig för någon annans misshag, vilket 

ibland kan vara mycket obehagligt. Obehagligare, ju mer underordnad man är den 

som yttrar (5)• 

b) Det är en X Y. 

Detta är ett test som testar substantiv. Sätter man i n ett adjektiv med 

emotiv betydelse som X, och ett substantiv som Y, kan man få en mening med föl

jande lydelse: "Det är ett beundransvärt hastverk". Den meningen förefaller se

mantiskt onormal, och det är ett tecken på att ordet hastverk sannolikt har ne

gativ emotiv betydelse. 

Det är bara genom att konstruera meningar som förefaller semantiskt onor

mala, ett slags semantiska kommutationsprov, som man kan testa om substantivet 

har emotiv betydelse med detta test. Det förhåller sig nämligen så att ett neu

tralt substantiv kan som attribut ta både ett positivt och ett negativt adjek

tiv. Ex.: "Det var en trevlig bilresa. Det var en otrevlig bilresa. Det var en 
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klandervärd handling". Både bilresa och handling måste betraktas som neutrala 

ord; ingen av meningarna låter underlig. Ett substantiv som har emotiv betydel

se kan däremot i princip inte ta ett attribut, som har annan emotiv laddning 

än vad det har självt. Undantag: neutrala adjektiv. 

Det går emellertid inte att använda vilka värderande adjektiv som helst. 

För särskilt de positiva substantiven kan graderas. Man kan tala om en bättre 

eller sämre hjälp, en bättre eller sämre trygghet etc. Men även en dålig hjälp 

är bättre än ingen hjälp alls. Vad det gäller är således att konstatera om sub

stantivet i och för sig är positivt, inte om graden av det är större (bättre) 

eller mindre (sämre). Adjektiv som dåligt usel, lämpar sig inte som testadjek

tiv för att avgöra om ett substantiv har positiv emotiv betydelse, eftersom de 

framför allt anger graden av "godhet". Adjektiv som utöver sin emotiva betydel

se också har en kognitiv (s.k. blandade värdeord enligt Marc-Wogaus terminolo

gi) är bättre i detta sammanhang. 

Detta innebär att man i vissa fall kan uppfatta ett lexikaliskt positivt 

substantiv som negativt, nämligen då det med ett värderande adjektiv jämförs 

med sig självt: dålig trygghet3 dålig hjälp* dåliga framstegt dåliga förmåner3 
dålig stimulans. 

De negativa substantiven kan man i nte använda med samma graderande kon

struktion som de positiva. Men om man graderar de negativa substantiven inom 

den norm som gäller för dem själva och man anger explicit att man ser dem på 

det viset, kan även de negativa substantiven ges ett positivt värderande attri

but, utan att det låter underligt: som dråpslag betraktat var det bra, som an

tiklimax betraktat var det fint. Vad som avses med detta är att något mer än 

väl yppfyller alla kriterier (i och för sig negativa) som man måste ställa för 

att detta "något" skall få kallas dråpslag resp. antiklimax. 

3.3.2 Test 2. Y är X och bra (dålig) 

Bengt Nordberg ger (s. 93) ytterligare ett test för hur man skall gå till

väga för att avgöra om ett adjektiv är emotivt. Med hans metod prövar man om 

ett ord är emotivt eller ej, genom att samordna det med bra eller dålig eller 

något annat lämpligt ord som har emotiv betydelse. Det går inte att säga "So

listen spelade avspänt och dåligt", men säger man "avspänt och bra" låter det 

vettigt. Detta tyder på att avspänt har positiv emotiv betydelse. 

Samordnas ett negativt ord som otrygg med ett positivt ord som bra låter 

det underligt: "Jag kände mig otrygg och bra". Detta tyder på att otrygg har 
negativ emotiv betydelse. 
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Samordnas ett negali vt ord med ett annat negativt ord och meningen låter 

vettig är det likaså troligt att orden har emotiv betydelse. "Solisten spelade 

spänt och dåligt" låter vettigt: det är sannolikt att spänt här har negativ emo

tiv betydelse. 

Sven substantiv kan med lite god vilja samordnas med ett positivt resp. ne

gativt adjektiv. I vissa fall b lir konstruktionerna en smula sökta eller tunga, 

men de fyller ändå sin funktion, att antyda emotiv laddning. 

Ex.: "Detta är jämlikhet och det tycker jag är bra", 

"De levde i armod och hade det bra". 

Den första meningen låter vettig, vilket tyder på att jämlikhet är ett ord 

med positiv emotiv betydelse. Den andra meningen låter semantiskt illa formad, 

vilket tyder på att armod är ett ord som har negativ emotiv betydelse. Observera 

att jag skriver tyder på. Detta test är inte ett test som man kan lita absolut 

på. I likhet med testen av substantiv enligt test 1 fungerar det bäst om det 

bildar underliga, semantiskt illa formade satser. 

3.3*3 Test 3. Y är X men bra (dålig) 

Test 3 innebär att man sätter in adjektivet eller substantivet i en mening 

där det emotiva ordet kontrasteras mot ett annat ord med emotiv betydelse. Ytt

randet "Solisten spelade avspänt men dåligt" är tänkbart. Man kan då tänka sig 

att solisten visserligen spelade avspänt, vilket är positivt, men att han i nte 

desto mindre spelade falskt e.d. Använder man i meningen två ord med l ika emotiv 

betydelse, låter meningen underlig: "Solisten spelade avspänt men bra". I båda 

fallen är det sannolikt att avspänt är ett ord som har positiv emotiv betydelse. 

Liksom test 2, kan test 3 användas på substantiv. Konstruktionerna blir 

även här tunga och ibland sökta. 

Ex.: "Detta är jämlikhet, men det tycker jag är bra". 

"De levde i armod men hade det inte bra". 

Den första meningen förefaller semantiskt illa formad, vilket tyder på att 

jämlikhet är ett ord med positiv emotiv betydelse. Den andra meningen låter un

derlig, vilket tyder på att armod ärettord med negativ emotiv betydelse. 

Liksom när det gäller test 2, ger test 3 mera en antydan om att ordet som 

testas har emotiv betydelse. Jag anser inte att testet är så vattentätt att det 

kan användas ensamt. 

3-3.^ Test k. Y är X 

Detta test tillgår så, att man sätter in det ord man vill testa i en mening 
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av enklaste slag. Testar man ett adjektiv, kan man formulera en mening som 

"Per är rejäl". Testar man ett substantiv kan meningen lyda "Per är en skurk" 

eller "Per är en mästare". Om dessa meningar kan följas av en kommentar som 

"Jaså, du gillar resp. ogillar Per" eller "Jag för min del gillar resp. ogillar 

Per" har ordet ifråga emotiv betydelse, liksom meningen ifråga. 

Detta är det viktigaste testet. Detta test är det som jag har använt för 

att fälla avgörandet, om jag varit tveksam vid behandlingen av enskilda ord. 

De övriga testen tjänar mera funktionen att fylla ut bilden av ordets emotiva 

betydelse. 

Test k kan man komplettera med negativt förstärkande småord, om man tes

tar ett förmodat negativt ord. Exempel p å sådana småord är ju, ren (och skär), 

till ooh med. Exempel p å en mening där dessa småord använts är följande: 

"Detta är (ju) (ingenting annat än) (ren (och skär)) maktfullkomlighet". 

Kraftuttryck av mera otryckbart slag kan efter behov tilläggas framför eller 

bakom det testade ordet maktfullkomlighet, som jag har bedömt som negativt 

emot i vt. 

3.3.5 övriga test 

Utöver de ovannämnda fyra testen, finns en rad andra möjligheter att tes

ta om ett ord har emotiv betydelse. I åtskilliga fall är det emellertid fråga 

om tillfälliga konstruktioner, som är betingade av ett enstaka ords unika be

tydelseegenskaper. Här skall nämnas ett par test som kommer till användning i 

den senare framställningen: 

Ett emotivt verb kan ge en antydan om subjektets eller objektets emotiva 

betydelse. I synnerhet är detta fallet om meningen blir semantiskt illa formad. 

Ex.: "Vi riskerar att det blir ett hastverk". 

"Vi hoppas att det blir ett hastverk". 

Den förra meningen är semantiskt välformad och antyder negativ emotiv be

tydelse hos hastverk. Den senare meningen är semantiskt underlig om man tänker 

sig att man inte tänker sig att hastverket utförs av en motståndare e.d. Detta 

tyder på att hastverk har negativ emotiv betydelse. 

Om ett ord kan användas för att beteckna något som man själv gjort eller 

som egna gjort är det mycket tänkbart att ordet har positiv emotiv betydelse. 

Om det låter onaturligt att använda ordet om egen eller egnas handlingar är 

det tänkbart, kanske rent av troligt, att ordet har negativ emotiv betydelse. 

Ex.: "Jag tycker om att leva i armod". 

"Det finns en baktanke med detta, som du kommer att gilla". 
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3.^ Begränsat intersubjektiv emotiv betydelse 

I Hermeréns definition lA finns en passus "for members of the group G" 

som hittills inte behandlats. I resonemangen om permanent emotiv betydelse och 

ockasionellt emotiv betydelse tas inte upp till diskussion, att en betydelse 

kan vara aktuell b ara för en viss grupp eller kategori människor. Det är emel

lertid välkänt, att det finns ord som har en viss emotiv betydelse för en viss 

grupp människor i samhället. Ord av detta slag kallar jag ord med begränsat in-

tersubjektiv emotiv betydelse. 

Ordet grupp som nämns ovan skall t olkas synnerligen vitt. Med grupp avses 

här inte bara etablerade grupper utan även tillfälliga, och sådana som har 

till medlemmar t.ex. människor av samma yrke, bostadsort, intressen, ålder, 

kön, politisk tillhörighet, och som inte har utarbetade stadgar och målsätt

ning etc. för sin verksamhet. En grupp, sådan den beskrivs här, kan ha mycket 

varierande antal "medlemmar". I något fall kan den innehålla halva befolkning

en i ett land, om gruppkriteriet är kön, i andra fall kan gruppen bestå av en

dast några få i ndivider. Att undersöka vilka ord i svenska språket som har be

gränsat intersubjektiv emotiv betydelse blir, med detta sätt att se på denna 

företeelse, en gigantisk, för att inte säga omöjlig uppgift. Det är bl.a. där

för som korpus till denna undersökning är ledarartiklar i dagstidningar. Dessa 

dagstidningar har oftast en officiell status som organ för ett pol i t iskt part i. 

Och ett politiskt parti är en grupp, vars inställning till en hel rad frågor 

är känd. 

Ett ord som har begränsat intersubjektiv emotiv betydelse kan fungera på 

flera olika sätt, beroende på vem som uttalar det och vem som är mottagare av 

yttrandet. 

1. Sändaren är medlem av gruppen, mottagaren likaså. Ordet kan här ha både 

expressiv funktion och evokativ emotiv funktion, d.v.s. ordet kan både uttrycka 

och framkalla gillande/ogillande. 

2. Sändaren är medlem av gruppen, mottagaren är det inte. Ordet kan här vara 

avsett att ha expressiv emotiv funktion, men mottagaren uppfattar det inte. 

Ordet fungerar inte heller evokativt. Men mottagaren kan vara medveten om att 

ordet har emotiv betydelse för avsändaren. 

3. Sändaren är inte medlem av gruppen, men mottagaren är det. Ordet kan här 

ha evokativ emotiv funktion, även om inte avsändaren har avsett det. 

J». Varken sändaren eller mottagaren är medlemmar av gruppen. Ordet har då 
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varken expressiv eller evokativ emotiv funktion. Däremot kan en eller båda vara 

medvetna om att ordet kan framkalla vissa känslor hos medlemmar. 

Det förefaller som om kopplingen mellan ett ord med begränsat intersubjek

tiv emotiv betydelse och avsändarinstäl1ning skulle vara svagare än kopplingen 

mellan ett ord som i allmänspråket har permanent emotiv betydelse och dess av

sändar i nstäl 1 ning. Om t. ex. Nfl skriver arbetare som i mening (12:15), är det 

inte svårt att förstå att ordet kan framkalla positiva känslor hos tidningens 

parti sympatisörer. Men det är, enligt min mening, inte lika lätt att inse att 

författaren har uttryckt för dem som är hans partikamrater, att han har en posi

tiv i nställning till den som han betecknar med arbetare. 

(12:15) Norrbotten bevisar för Sveriges arbetare att statsdrift inte bara 

lönar sig utan är mycket fördelaktig. (Nfl) 

På samma sätt förhåller det sig med ordet sooiatistisk i mening (8:19)• 

(8:19) Om fortsatt regeringsmakt och fortsatt omdaning av samhället i so

cialistisk riktning är fixstjärnor för socialdemokraterna, så drar 

de sig i nte för den ohöljda opportunismen när det gäller att nå 

dessa mål. (SvD) 

Det framgår i nte av kontexten att ordet har emotiv betydelse för författa

ren, ändå är det troligt att ordet kommer att framkalla en negativ känsla h os 

åtskilliga av tidningens läsare. Men även för dessa läsare är det troligen 

svårt att säga att författaren har uttryckt något negativt om dem som han me

nar är socialistiskt inriktade. Av detta följer att uttrycksfunktionen hos ord 

med b egränsat intersubjektiv emotiv betydelse är förhållandevis mindre uttalad 

än den uttrycksfunktion som de allmänt permanent emotiva orden har. När ett 

ord med b egränsat intersubjektiv emotiv betydelse förekommer i en kontext, där 

det för alla som läser texten framgår att författaren vill uttrycka en viss 

känsla eller attityd, kommer saken i ett annat läge. Då har ordet ockasionellt 

emotiv betydelse. 

Beroende på den särskilda karaktären av de begränsat intersubjekti vt emo

tiva orden, på de särskilda svårigheterna att undersöka dessa ord samt av ut

rymmesskäl t vingas jag att i materialanalysen inte ta upp dessa ord till b ehand 

ling. 
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3.5 Ord som utan att i sig ha emotiv betydelse kan utlösa en känsla eller 

atti tyd 

Det finns en hel rad ord i språket, som inte har emotiv betydelse enligt 

definition \k ovan, men som ändå, när de används, kommer att utlösa en känsla 

av ogillande eller gillande, beroende på att den företeelse som ordet denote-

rar ogillas resp. gillas. 

Vilka företeelser som en enskild person gillar eller ogillar är naturligt

vis mycket individuellt betingat, vilket gör en allmän analys omöjlig. Det 

finns emellertid en rad företeelser som de allra flesta som lever i vårt sam

hälle gillar eller ogillar. När det gäller dessa företeelser är det naturligt

vis möjligt för talare att använda ett i och för sig neutralt ord som denoterar 

denna företeelse, för att medvetet söka utlösa en viss känsla eller attityd hos 

den som lyssnar. 

Låt oss som exempel p å detta senare ta uttrycket stekt gröt. Jag tillåter 

mig att anta att de flesta svenskar ogillar företeelsen stekt gröt. Det språk-

Viga uttrycket stekt gröt uttrycker emellertid i och för sig inte något nega

tivt. Om man däremot sätter i n uttrycket i sats (1) är det sannolikt att avsik

ten från talarens sida är att uttrycka ogillande över maten. 

(1) Maten smakade som stekt gröt. 

Ett annat exempel p å ett ord som kan utlösa en viss känsla eller attityd 

är demokrati. Företeelsen demokrati uppskattas av de flesta i vårt land, men 

det är inte alls säkert att ordet uttrycker gillande i en sats som (2). 

(2) Sverige är en demokrati. 

Mening (2) kommer att uppfattas olika i emotivt avseende, beroende på vem 

det är som uttalar den. Om Fälldin står som avsändare, är det sannolikt att han 

avsett att uttrycka något positivt om Sverige, men det är inte alls säkert, ef-1 

tersom ordet ju också kan uppfattas som en rent teknisk term. Sätter man in 

Mussolini som avsändare (och förutsätter att han kunde svenska) är det sanno

likt att yttrandet är avsett att uttrycka ogillande'^. Det är således inte 

möjligt att avgöra om meningen skall vara ett uttryck för gillande eller ogil

lande enbart utifrån orden som ingår i meningen. Man måste se till avsändarens 

och vad man vet om hans inställning till företeelsen demokrati. Det är emeller

tid ganska vanligt att man använder ordet för att ge uttryck åt gillande. Emel-

'^ Jfr. Naess s. 76. 
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lanåt kan man se meningar som ser ut som (2) eller liknar (2), och som skulle 

vara fullkomligt meningslösa, eftersom envar ju vet att Sverige är en demokrati, 

om det inte vore för att man vill u tlösa de positiva känslor som folk känner 

inför begreppet demokrati. 

Ord som utlöser en viss känsla eller attityd är svåra att behandla, och de 

omfattas inte av definition 14. Begreppet faller därför utanför ramen för denna 

avhandling. Orsaken till att jag ändå tar upp det här är att dessa ord mycket 

lätt låter sig emotiviseras och att de i vissa framställningar anses ha emotiv 

betydelse. 

Det kan många gånger vara svårt att skilja mellan ord som har begränsat 

intersubjektiv emotiv betydelse och ord som endast kan utlösa en känsla eller 

attityd. När jag påstår att kommunist har begränsat intersubjektiv emotiv be

tydelse, så är det beroende på att vissa personer har vissa positiva (eller ne

gativa) konnotationer förknippade med b egreppet kommunist. När en person, som 

tillhör den grupp för vilken ordet har positiv emotiv betydelse, använder or

det, kommer det att uttrycka gillande inom gruppen. Men ogillande konnotation-

er finns också fästade vid uttrycket stekt gröt, och även om det i detta fall 

mer är företeelsen som framkallar ogillandet, förmedlas detta ogillande av det 

språkliga uttrycket. 

Det finns dock skillnader mellan orden som har begränsat intersubjektiv 

emotiv betydelse och ord som kan utlösa en känsla eller attityd: 

För det första kan man säga, att inom den grupp som man tänker sig när 

det gäller de begränsat intersubjekti va orden, finns en etablerad åsiktsgemen

s k a p .  D e t  a r  r ä t t  a t t  t y c k a  i l l a  o m  e n  v i s s  f ö r e t e e l s e  o c h  d e t  ä r  f e l  

att tycka illa om en annan. Denna etablerade åsiktsgemenskap finns inte för 

ord som endast kan utlösa en viss känsla eller attityd. 

För det andra används de ord som har begränsat intersubjektiv emotiv be

tydelse av gruppmedlemmarna ofta på ett sätt som visar att de avser att ut

trycka en viss känsla eller attityd. De ord som kan utlösa en känsla eller at

tityd kan också användas på detta sätt (liksom de flesta ord i språket), men 

det sker inte regelmässigt och programmatiskt. 

I själva verket tänker jag mig en utvecklingskedja för ord med avseende 

på emotiv betydelse, som kan se ut på följande vis: 

1. Man har en företeelse som betraktas utan gillande eller ogillande. 

2. Denna företeelse kommer att betraktas med ogillande av någon anledning. 

Det ord som denoterar företeelsen kommer att bli ett ord som kan utlösa en 

känsla eller attityd. 
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3. En viss grupp människor börjar använda detta ord på ett sådant sätt att 

det framgår att de ogillar företeelsen och att ordet kommer att uttrycka ogil

lande för dem. Ordet har blivit ett ord med b egränsat intersubjektiv emotiv 

betydelse. 

k. Gruppens åsikt om företeelsen och bruk av ordet sprids så att det kommer 

att omfatta hela befolkningen resp. språkområdet. Ordet har blivit ett ord som 

har emotiv betydelse. 

Det är inte alltid nödvändigt att utvecklingen går över begränsat inter

subjektiv emotiv betydelse. Ibland kan man nog tänka sig att ordet direkt får 

emotiv betydelse. Man kan även tänka sig att språkanvändarna väljer att över

ge det ursprungliga ordet och i stället använda ett annat ord som kommer att 

bära den gillande eller ogillande värderingen. Det ursprungliga ordet kan då 

leva kvar som ett neutralt ord för företeelsen ifråga. 

3.6 Ord med emotiv betydelse och satser med emotiv betydelse 

Enligt den s.k. Freges princip är satsens betydelse en funktion av delar

nas betydelse (Allwood & Andersson och där cit. litt. s. 53, 128 f, 131», 1^5, 

ìkS). Denna princip är allmänt accepterad och jag använder mig av den fram

gent. Ömvändningen av Freges princip gäller naturligtvis också, även om den 

medför delvis andra konsekvenser. 

Om man nu överför Freges princip på förhållandet mellan ord som har emotiv 

betydelse och satser där dessa ord ingår, så är det naturligt att tänka sig, 

att om en sats innehåller ett ord som har emotiv betydelse, blir även satsen 

emotiv. Detta i 1 lustreras med mening (1). 

(1) Per är nigger. 

Sats (1) uttrycker två saker: (i) Per är neger, (ii) talaren ogillar Per. 

Sats (1) har emotiv betydelse: den uttrycker ogillande. 

(2) Per är en risk. 

Även i (2) uttrycks två saker: (i) Per förväntas göra något (t.ex. tram

pa i klaveret), (ii) talaren ogillar Per. Satsen har emotiv betydelse: den ut

trycker ogillande. 

Verbet riskera har liksom risk en emotiv komponent negativ, som har för

mågan att karakterisera verbkomplèmentet så att man förstår att det är nega

tivt. 
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(3) Vi riskerar att få regn i morgon. 

(k) Det är risk för regn i morgon. 

Satserna (3) och (k) är någorlunda synonyma. De uttrycker båda två saker: 

(i) det kommer, enligt talarens uppfattning, att bli regn, (ii) det är något 

negativt att det blir regn. Satserna har emotiv betydelse: de uttrycker ogil

lande. 

Om vi nu betraktar sats (5), så är det märkvärdigt nog så att den inte ut

trycker något ogillande; den har alltså inte emotiv betydelse enligt definition 

(14), trots att den innehåller verbet riskera. 

(5) Knarkkurir riskerar 10 år. (DN 27/11 1 97&. Rubrik) 

Den emotiva komponenten i riskera har i (5) förlorat förmågan att emotivi -

sera meningen. Hur kan det komma sig? En möjlighet att förklara hur det går till 

är att se hur meningarna ( 1) — (5) kan se ut i en djupare struktur. 

Samtliga meningar är bärarobestämda^ . Det i nnebär att det inte explicit 

uttrycks vem som står för yttrandet, har åsikten. Normalt är uttryck bärarobe-

stämda, vilket innebär att (l)-(5) har "normalutseende". I en underliggande 

struktur skulle man kunna tänka sig ett tillägg, som i ytstrukturen är struket. 

Detta tillägg gör meningen bärarbestämd, och det kan vara "anser jag". Låter 

man detta tillägg stå kvar i ytstrukturen gör man det för att nå särskilda ef

fekter: man kan t.ex. vilja betona att det är just jag som har åsikten el

ler uppfattningen, eller man vill b etona att det är en åsikt. Andersson & Fur

berg menar (1969:99), att om man inte sätter ut tillägget i ytstrukturen, kan 

det ha effekten att det bärarobestämda ordet kommer att uppfattas som en egen

skap hos det som ordet används om. Och det är svårare att ifrågasätta en 

åsikt om den har status av allmänt accepterad egenskap. 

Emellertid räcker det inte att i djupstrukturen tillägga ett "anser jag". 

Det är också nödvändigt att i djupstrukturen ange för vem något t.ex. är en 

risk. Den djupare strukturen för (3) kan då få följande utseende: 

(6) Jag anser, att det är en risk för oss att vi får regn i morgon. 

För oss innebär att det är en risk i största allmänhet att det blir regn 

i morgon, beroende på att oss här får betraktas som ett innefattande pronomen, 

d.v.s. det innefattar såväl avsändare som mottagare (jfr. Hedquist 1976). Den

na information blir implicit i (3) • 

Termen hämtad från Andersson & Furberg (1969:99). 
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Ibland anger man i ytstrukturen för vem något är en risk. 

(7) Göteborgarna riskerar att få regn i morgon. 

Djupstrukturen till (7) representeras av (8). 

(8) Jag anser, att det är en risk för göteborgarna, att de får regn i mor

gon. 

Enligt (8) är det således för göteborgarna som något är en risk. Hade djup

strukturen i stället sett ut som (9), hade det varit en risk i största allmän

het, och mening (7) hade haft emotiv betydelse. 

(9) Jag anser, att det är en risk för oss att göteborgarna får regn i mor

gon . 

I ett fall s om (7), där djupstrukturen ser ut som (8), är det motiverat 

att tala om att något är emotivt ur viss synpunkt, dv.s. det är en risk från 

göteborgarnas synpunkt att det blir regn i morgon^. Det är däremot inte någon 

risk ur talarens synpunkt. 

Detta förklarar varför (5) inte har emotiv betydelse. I (5) ses det nega

tiva ur knarkkurirens synpunkt. Djupstrukturen till (5) representeras av (10). 

(10) Jag anser, att det är en risk för knarkkuriren att han får 10 års 

fängelse. 

Om man enligt ovanstående resonemang har en mening som innehåller ett ord 

som lexikaliskt har emotiv betydelse och meningen är bärarobestämd, samt om det 

inte direkt uttalas för vem något är positivt eller negativt, skulle den mer 

ningen ha emotiv betydelse. Så är det emellertid i nte: en så vanlig sak som en 

negation kan förändra en emotiv mening till en neutral. Meningarna (l) och (2) 

har emotiv betydelse, men meningarna (11) och (12) har det inte. 

(11) Per är ingen nigger. 

(12) Per är inte en risk. 

Negationen i (11) och (12) har således förmågan att neutral i sera mening

arna, trots att båda meningarna innehåller ord som lexikaliskt har emotiv be

tydelse. 

Det är dock inte alltid som en negation neutral iserar meningen. Negationen 

' ̂ Från viee synpunkt är en översättning av J.O. Urmsons (The emotive theory 
of ethics) Emotive from a point of view. 
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kan också vända på den emotiva betydelsen, så att en mening som innehåller ett 

positivt ord kommer att uttrycka ogillande och tvärt om. Meningarna (13) och 

(14) är exempel p å detta. 

(13) Detta förhållande är inte rimligt. 

(1*0 Detta är ingen dum idé. 

Om en mening innehåller ett emotivt ord som återges inom ett citat i me

ningen eller står inom citationstecken, kan också detta påverka meningens emo

tiva betydelse. 

(15) Vattenfalls planeringsdi rektorr Be ngt Nordström, sade häromdagen, 

att ett starkt kärnkraftsengagemang i kärnkraftsutbyggnader är den 

enda rimliga möjlighet som för dagen står till b uds för svensk in

dustri. (Ledarmening (3 :9)» SkD) 

Mening (15) har inte emotiv betydelse; den uttrycker varken gillande el

ler ogillande. Den återger vad en annan person har sagt; men det som denna 

person sade var, då det yttrades, ett yttrande som hade emotiv betydelse. Det 

framgår av kontexten att tidningen starkt ogillar det citerade påståendet. I 

mening (15) finns i ytstrukturen explicit uttryckt vem som står för yttrandet. 

Eftersom det inte är ett "anser jag" eller något annat uttryck som innefattar 

såväl författare som läsare, får yttrandet inte emotiv betydelse. 

Ibland är det mera tveksamt om en mening faktiskt är neutral då den inne

håller ett citat. Det är när citatet är hämtat från en persons yttrande som 

passar den egna ståndpunkten. Det förekommer ibland i ledarna att ledarförfat-

taren citerar den egna parti ledaren el 1er någon annan känd person i parti ledet. 

I sådana fall h ar jag ibland gjort bedömningen att meningen har emotiv bety

delse, trots att den innehåller ett citat, men jag är medveten om att denna 

min ståndpunkt kan kritiseras. Ett exempel p å detta är (16). 

(16) Professor Gunnar Hambraeus, chef för Ingenjörsvetenskapsakademien, 

anser bl.a. att kärnkraften är enda räddningen för vårt välstånd. 

(Ledarmening (5:3*0 VF) 

I (16) är det uppenbart att författaren velat använda professor Hambraeus 

för att förstärka sin egen uppfattning. I den övriga kontexten sägs bl.a. "Låt 

oss i stället lyssna på andra experter", d.v.s. Gunnar Hambraeus. I meningen 

framhålls att Gunnar Hambraeus är chef för Ingenjörsvetenskapsakademien, vil

ket ger honom en viss status. Dessa faktorer samverkar till att ge meningen 

med citatet emotiv betydelse, enligt min mening. 
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Ibland förekommer det att ett emotivt ord i nte förmår emotivisera hela me

ningen utan bara en del av denna. Det kan bero på att det emotiva ordet hänför 

sig till den del av meningen som uttrycker en bakgrund, något som tidigare är 

känt, en invändning eller inskränkning, etc. Meningens huvudbetydelse kan då 

ha annan emotiv betydelse eller vara neutral. Det kan naturiigtvis även före

komma att det emotiva ordet och meningen har samma betydelse, men att mening

ens huvudbetyde1 se uttrycker gillande/ogillande av andra skäl än ordet. 

(17) Även en så beprövad man som hr Sträng kan snabbt tvingas vända kap

pan efter vinden om den är tillräckligt stark. (Ledarmening (7:28) DN) 

Mening (17) har jag bedömt på följande vis: beprövad, är ett positivt ord, 

som karakteriserar Sträng på ett positivt vis, författaren ser med gillande på 

Sträng i detta avseende. Men meningens huvudbetydelse är ogillande, vilket ut

trycks med vända kappan efter vinden. 

I mening (18) ges ett exempel p å att en mening kan innehålla två negativa 

komponenter, som står vid sidan av varandra. 

(18) Västerbottens-Kur i ren (fp) försöker i måndagens tidning bortförklara 

de borgerliga partiernas oförmåga att komma med vettiga förslag. 

(Ledarmening (17:28) VF) 

I den meningen förekommer två negativa, ogillande propositioner: 1. VK 

försöker bortförklara något; 2. de borgerliga partierna är oförmögna att kom

ma med vettiga förslag. Det är ovisst vilket som är meningens huvudbetydelse 

och det spelar inte heller så stor roll vilket det är. 

I sammanställning 1 under avdelningen Nomen i kapitel k Permanent emotiv 

betydelse redovisas fler exempel p å ovannämnda meningstyper, där en mening 

har annan emotiv betydelse än det i meningen ingående emotiva ordet eller sak

nar emotiv betydelse trots att i meningen finns ett ord med emotiv betydelse. 

Där redovisas också enstaka exempel p å andra slag av meningar som har annan 

emotiv betydelse än det i meningen ingående emotiva ordet, än de ovan nämnda. 

I sammanställning 2 redovisas sedan antalet meningar av det ena och det 

andra slaget. Det är förvisso inte alltid som ett emotivt ord förmår emotivi

sera en mening. Men det är naturligtvis också så, att även om ett ord med emo

tiv betydelse inte förmår emotivisera en hel mening, så att denna kommer att 

som helhet uttrycka gillande eller ogillande, så bidrar det emotiva ordet ändå 

till meningens totala betydelse. 



- 39 -

4 Ord med permanent emotiv betydelse 

I ledarmen ingarna finns ett stort antal ord som jag har bedömt har emotiv 

betydelse, ti 1lhörande kategorin ord med permanent emotiv betydelse. Jag har 

delat in dem i nomen och verb, eftersom det visade sig vid behandlingen att de 

ski 1 jer sig åt. 

Vid behandlingen av de enskilda orden inom både gruppen nomen och gruppen 

verb har jag valt att söka den aktuella språkbruksdefinitionen i ISO. Jag har 

valt ISO, därför att den ger en kortfattad betydelseangivelse, som oftast i 

princip överensstämmer med SA0B:s. 

4.1 Nomen 

De nomen som jag har klassificerat som ord med permanent emotiv betydelse 

finns behandlade nedan. Jag har valt att först ge en lite noggrannare analys av 

vissa nomen, som jag har bedömt som intressanta eller kontroversiella. Därefter 

följer en sammanställning av samtliga nomen som jag har bedömt tillhöra denna 

kategori. Som nomen räknar jag naturligtvis substantiv och adjektiv, men även 

adverb, bildade till adjektiv. 

4.1.1 Vissa nomen utförligare behandlade 

Här följer en noggrannare behandling av nomen med emotiv betydelse i le

darna. De är alla behandlade på i princip följande sätt: 

i det behandlade ordet med versa 1er, 

ii den eller de meningar i vilk(en)(a) ordet förekommer; det undersökta or

det återges kursiverat av mig i ledarmen ingarna, 

ill IS0:s betydelsebeskrivning (som ofta består av synonymer), 

iv ett antal t estmeningar (om dessa, se vidare nedan), 

v diskussion av testmeningarna, 

vi slutsats, d.v.s. konstaterande att ordet har emotiv betydelse och ev. 

emotiv polysem i, 

vii konstaterande att ordet har resp. inte har emotiv betydelse i ledarmen ing

arna, 

vi i i konstaterande att meningen har resp. inte har emotiv betydelse samt ofta 

åt vilket håll gillandet/ogillandet går, 

ix om ledarmeningen inte blivit emotiviserad av ordet finns det angivet. 
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Testmen ingarna 

Testmen ingarna varierar litet mellan de olika orden, vilket framför allt 

beror på att orden är individer som inte låter sig inordnas hur som helst i 

en fålla. I princip har jag dock tillämpat följande mönster, varvid X * adjek

tiv och Y = substantiv: 

1. Mening av typen a) (adj.) "Vi vill h a en X Y". 

b) (subst.) "Det är en X Y". 

I meningstyp 1 a är X = det undersökta ordet och Y = ett substantiv som 

är passande i sammanhanget. Kan meningen inte ifrågasättas, är det sannolikt 

att ordet (och meningen) har emotiv betydelse. 

I meningstyp 1 b är Y • det undersökta ordet och X = ett adjektiv med an

nan emotiv betydelse än substantivet. Låter meningen underlig är det sannolikt 

att substantivet har emotiv betydelse. Många gånger har jag använt mig av ad

jektiv som förskräcklig, fruktansvärd, ohygglig, fantastisk framför ett sub

stantiv som jag har anat vara positivt. Det visar sig då att adjektiven ofta 

kan uppfattas på två sätt: som rent emotiva ord eller som emotivt neutrala för

stärkningsord. Om dessa två tolkningar är möjliga, vill jag uppmana läsaren att 

endast beakta den förra. Avsikten är ju inte att testa dessa adjektiv, utan att 

testa om substantivet tillsammans med ett adjektiv av motsatt emotiv betydelse 

ger en mening som är underlig. 

2. Mening av typen "Y är X och bra (dålig)". Låter meningen vettig är det 

sannolikt att X (och meningen) har emotiv betydelse. X förutsätts ha 

samma emotiva betydelse som bra (dålig). 

3. Mening av typen "Y är X men bra (dålig)". Låter den meningen vettig då 

X och bra (dålig) har olika emotiv betydelse är det sannolikt att X har 

emotiv betydelse. 

k. Mening av typen "Y är X". X * det undersökta ordet. Kan den meningen 

följas av en kommentar som "Jaså, du gillar/ogillar X/förhållandet", 

d.v.s. om meningen utgör ett uttryck för gillande/ogillande Sr det san

nolikt att X (och meningen) har emotiv betydelse. Detta är det star

kaste kriteriet. 

5. övrigt som kan vara betingat av ett enskilt ords speciella egenskaper. 

De ord som behandlas utförligare nedan är de ord som jag har bedömt vara 
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intressanta eller kontroversiella. De ord som jag har bedömt vara enkla eller 

ointressanta, har jag valt att inte belasta framställningen med. De redovisas 

i Sammanställning 1. Orden i ledarmen ingarna kursiverade av mig. 

ACCEPTABEL 

(2:19) Och dessa "acceptabla" besparingsåtgärder kommer ändå att kräva 

kännbara ansträngningar från industrins, samfärdselns och konsu

menternas sida (SvD) 

(5:28) Kärnkraften var ett acceptabelt alternativ (VF) 

(15:2) Den höga arbetslösheten i Sverige är inte acceptabel ur några syn

punkter, detta måste fastslås med skärpa (SkD) 

(29:26) För oss är förslaget acceptabelt just beroende på att det inte 

längre är fråga om ett skatteutspel (VF) 

ISO: antaglig, godtagbar. 

(1) Vi vill h a en acceptabel l ösning 

(2) Det här verkar ju acceptabelt och bra 

(3) Det här verkar ju acceptabelt och dåligt 

{k) Detta är acceptabelt 

(1) kan ej motsägas. (2) är semantiskt välformad och innebär gillande. 

(3) är semantiskt illa formad. (4) innebär att man uttrycker en viss uppskatt

ning av en företeelse. Men denna uppskattning är måttlig; det som betonas är 

aspekten godtagbar. Slutsats: acceptabel är ett ord med emotiv betydelse, men 

den emotiva betydelsen, gillandet, är svagt. 

1 (2:19) står ordet mellan citationstecken, vilket tyder på att författa

ren inte riktigt vill t a ansvar för användningen av acceptabla. P.g.a. cita

tionstecknet bedömer jag att meningen inte har emotiv betydelse. 

I mening (5:28) finns ett återgivande av vad en pol i ti sk motståndare 

(c) tidigare har ansett. I den mån ordet acceptabelt användes av centern får 

man anse att det då hade emotiv betydelse t sitt sammanhang. I mening (5:28) 

syns mig ordets emotiva betydelse svag, beroende på att meningen står i imper-

fekt och att man återger en annans åsikt. Meningen som helhet kan i alla hän

delser inte anses ha emotiv betydelse. 

I (15:2) ger negationen meningen en svagt ogillande betydelse. 
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(29:26) har emotiv betydelse, beroende framför allt på förekomsten av 

aooeptabelt. 

ANTIKLIMAX 

(20:7) Socialdemokraterna har också i Malmö haft sin "officiella" val

upptakt, som av valuppropet att döma måste betecknas som en anti

klimax (SvD) 

ISO: (oväntad) övergång från starkare till svagare uttryck, "västgötaklimax". 

(1) Det var en beundransvärd antiklimax 

(2) Det var en skrattretande antiklimax 

(3) Det var en fruktansvärd antiklimax 

(k) Vår talare åstadkom en antiklimax, och det var ju inte så dumt 

(5) Det blev en antiklimax 

(6) Vi hade väntat oss en fruktansvärd massaker, men det som följde blev 

närmast en antiklimax 

(1) är semantiskt illa formad. (2) och (3) är semantiskt välformade. 

(k) är illa formad. (5) uppfattas i allmänhet som ett klander. (6) visar 

att det negativa kan graderas. Man kan tolka meningarna (1) - (6) på så sätt 

att antiklimax normalt är negativt, eftersom man normalt tänker sig en steg

ring mot något positivt, som bryts. Antiklimax är ett ord med emotiv betydelse. 

I (20:7) har ordet negativ betydelse och meningen måste uppfattas som ett 

uttryck för ogillande gentemot socialdemokraterna och deras valupptakt. 

ARMOD 

(11:7) Avmodet och nöden i det gamla Fattig-Sverige har utrotats och ett 

välfärdssystem som i många stycken framstår som ett internationellt 

föredöme, har byggts upp (VF) 

ISO: Mest skönl. o. högt.: fattigdom, torftighet, brist, elände. 

(1) De levde i ett trivsamt armod 

(2) De levde i ett fruktansvärt armod 

(3) De levde i armod och hade det bra 

(k) De levde i armod, men hade det inte bra 

(5) Befolkningen levde i armod 
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(6) Han levde i armod 

(7) Jag tycker om att leva i armod 

Armod, är ett svårbehandlat ord. Det kognitiva inslaget är starkt, så stärkt 

att man kan tänka sig rent deskriptiva användningar av ordet. Jag kan tänka mig 

att använda ordet som ett uttryck för stor fattigdom, och då uppfattar jag det 

rent deskriptivt, men det normala torde nog vara att ordet uppfattas som ett 

ord med emotiv betydelse, särskilt kanske i politiska texter. Mening (1) ovan 

verkar semantiskt illa formad. (2) är semantiskt väl formad. (3) och (4) är se

mantiskt illa formade. (5) och (6) uppfattar jag som uttryck för ogillande, men 

de kan naturligtvis vara rent deskriptiva. (7) finner jag egendomlig. Jag 

kan tänka mig att en person kan vilja leva enkelt, spartanskt o.s.v., men be

tecknar han sin situation som armod och dessutom förklarar att han gillar det, 

tycker jag att han använder språket egendomligt. Av detta följer att jag vill 

betrakta armod som ett ord med emotiv polysemi, med en neutral och en negativ 

betydelsevariant, där den negativa betydelsevarianten är vanligare. 

I mening (11:7) är det ytterst sannolikt att ordet har emotiv funktion, 

eftersom det dels sammanställs med nöd och Fattig- (varierad upprepning) och 

dels ingår som ett led i en argumentation, där motsatsledet innehåller ord som 

väl färds system och föredöme. Jag anser vidare att meningens huvudbetydelse Sr 

ett uttryck för gillande över eget arbete och att den del av meningen där armod 

ingår, uttrycker ogillande. 

BAKTANKE 

(25:19) Vad som inte kunde göras 1971 för att öka sysselsättningen kan man 

alltså göra idag mitt under konjunkturuppgången med baktanken att 

förbättra regeringspartiets valutsikteri (DN) 

ISO: dold avsikt. 

(1) Det var en beundransvärd b aktanke 

(2) Det var en otäck baktanke 

(3) Det är trevligt att han alltid har baktankar när han säger något 

(k) Det är otrevligt att han alltid har baktankar när han säger något 

(5) Han har baktankar 

(6) Jag förstår att du inte gillar det, men ... 

(7) Det finns en baktanke med detta, som du kommer att gilla 

Meningarna (1) och (3) är semantiskt illa formade. (2) och (k) är seman-
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tiskt välformade. Mening (5) uppfattar jag som klander, vilket gör att kommen

taren (6) förefaller motiverad. Allt detta är kriterier på att baktanke är ett 

ord med emotiv betydelse. (7) ställer emellertid allt pä huvudet. Där är bak

tanke rent deskriptivt. Denna användning av ordet är inte helt ovanlig, vilket 

gör att baktanke bö r uppfattas som ett ord med emoti v polysemi. 

I mening (25:19) har ordet emotiv betydelse, beroende på utropstecknet 

och på det förhållandet att det är omoraliskt för ett politiskt parti att hand

la enbart med tanke på ev. valframgångar. Det bidrar till att uttrycka ogillan

de över regeringens handlande. 

DRÅPSLAG 

(1:31) Och härom dagen slog industriminister Rune Johansson till i Höga

näs på samma tema: ett stopp för vidare kärnkraftsutbyggnad bety

der 5.000 färre jobb omedelbart och ett dråpslag mot vår industri

ella utveckling (DN) 

ISO: dödande slag, dödsstöt. 

(1) Björnen måttade ett dråpslag 

(2) Det är ett dråpslag mot vår ekonomi 

(3) Det var ett beundransvärt dråpslag 

(4) Det var ett fruktansvärt dråpslag 

I mening (1) är dråpslag använt i egentlig betydelse och har inte emotiv 

betydelse. I (2) används ordet i överförd betydelse och uttrycker ogi1 lande. 

(3) är semantiskt underlig, om man inte uppfattar den som någorlunda synonymt 

med "Som dråpslag betraktat var det fint", (k) är semantiskt välformat, men 

kan inte uppfattas som klander om dråpslag används i konkret betydelse. Av 

detta följer att jag vill b etrakta dråpslag som ett ord med emotiv polysemi. 

När ordet används konkret har det inte emotiv betydelse, men kan då användas 

för att utlösa ogillande. I överförd betydelse anser jag att ordet har emotiv 

betydelse. Det uttrycker då ogillande över en handling eller ett förhållande. 

I mening (1:31) har ordet emotiv funktion, men ordet läggs i munnen på en 

annan person än författaren och detta gör att ordet inte tjänar till att emoti

vi sera meningen. 
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EFFEKTIV 

(7:49) Däremot kan nya män, som inte sitter fast i belåtenhet över egna 

prestationer, bidra till en mera effektiv näringspolitik som kom

mer hela landet till godo genom att öka sysselsättning och resur

ser (DN) 

• (13:19) I rapporten sägs direkt ut att för de äldres anställningstrygghet 

är en effektiv konjunkturpolitik mycket viktigare "än de olika 

lagstiftningsåtgärder, som under senare år kommit att vidtagas" 

(DN) 

Se även (4:6), (4:17) och (4:33). 

ISO: 1. verkningsfull, som har avsedd verkan, verksam, kraftig 

2. verklig, faktisk, reell 

Här är betydelse 1. aktuell. 

(1) Vi vill h a en effektiv näringspolitik 

(2) Vi vill h a en effektiv chef 

(3) Han är effektiv och bra 

(4) Han är effektiv och dålig 

(5) Han är effektiv men bra 

(6) Han är effektiv men ändå inte särskilt bra 

(7) Detta är en effektiv maskin 

(8) Han är verkligen effektiv 

Effektiv är ett komplicerat ord och min tolkning av ordets betydelse är 

förmodligen både oful1ständig och delvis inkorrekt. För det första måste man 

konstatera att ordet är emotivt polysemt på det viset att IS0:s betydelse 2. 

är neutralt, medan betydelse 1. sannolikt har emotiv betydelse i ett eller an

nat avseende. Mening (1) kan inte motsägas. (2) kan inte heller motsägas, men 

p å  n å g o t  v i s  f a l l e r  d e t  s i g  n a t u r l i g t  a t t  k r i t i s e r a  e n  p e r s o n  s o m  e n b a r t  

är effektiv; man kräver även andra egenskaper av honom. (3) är semantiskt väl-

formad. (4) är semantiskt illa formad. (5) är underlig, men kan accepteras i 

vissa mycket speciella kontexter. (6) är semantiskt välformad. (7) kan vara, 

men måste inte vara, emotiv. Detsamma gäller (8). Slutsats: effektiv har även 

i I SO:s betydelse 1. emotiv polysemi. 

I ledarmening (7:49) ovan har ordet emotiv betydelse och används i argu

menteringen på samma sätt som effektiv i mening (1) och (2). Även i (13:19) 
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finner jag det sannolikt att ordet har emotiv betydelse. Ordet används här på 

ett likartat sätt som i {1:^3). Meningen är ett slags citat, som möjligen (tro

ligen) uttrycker författarens åsikt, vilket gör att meningen måhända uttrycker 

gillande. 

FALANG 

(7:23) Ett bra val för socialdemokratin betyder att den radikala falangen 

driver på med ökad kraft, att partiet i sin helhet blir stöddigare, 

mindre benäget att lyssna till andras meningar (DN) 

ISO: 1. mil. o. hist.: på djupet uppställd (grekisk el. makedonisk) slaglinje, 

2. skara, anhang, avdelning av politiskt parti 

3« anat.: finger el. tåben 

Det är uppenbart att det är I SO:s betydelse 2. som förekommer i mening 

(7:23). Det förefaller mig också uppenbart, att det här är fråga om ett ord 

med emotiv polysemi. IS0:s betydelse 1. och 3• är neutrala i emotivt avseende. 

I betydelse 2. råder enligt min mening emotiv polysemi. Den del av falangs be

tydelse, som ISO betecknar som anhang, anser jag har emotiv betydelse. Däremot 

är jag mera tveksam om del av politiskt parti kan betraktas som emotiv. Jag 

finner det emellertid i nte omöjligt att den emotiva betydelsedelen (anhang) 

kan "smitta av sig" på den mera neutrala (del av politiskt parti). Om så är 

fallet i mening (7:23) vågar jag inte ha någon uppfattning om. Meningen har 

emotiv betydelse, men det är beroende på andra ord än falang. 

FRESTELSE 

(19:^5) De har sett hur lätt ansvariga pol itiker faller för frestelsen 

att nyttja en selektiv näringspolitik mer med sikte på partipo

litisk utdelning än samhällsekonomiska vinster (DN) 

ISO: lockelse, retelse, anfäktelse 

(1) Det var en fruktansvärd frestelse 

(2) Det var en ohygglig frestelse 

(3) Det var en härlig frestelse 

(A) Det var en underbar frestelse 

(5) Det var en stor frestelse 

(6) Det var en frestelse 
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Märkligt nog tycks bara de två sista meningarna vara semantiskt välfor-

made. (1) och (2) kan möjligen accepteras, men då är fruktansvärd och ohygglig 

mest att betrakta som grader ingsord• Detta kan kanske förklaras av att en fres

telse är en lockelse att göra något som för stunden eller ur en viss aspekt 8r 

positivt, men på lång sikt eller ur en annan aspekt är negativt. Det förefaller 

mig emellertid som om det negativa har övervikten. Jag är dock osäker om fres

telse låter sig klassas som ett ord med emotiv betydelse. Annorlunda förhåller 

det sig med uttrycket falla för frestelsen. Meningen (7) anser jag är ett ut

tryck för klander. 

(7) Han föll för frestelsen 

I något enstaka fall kan man kanske tänka sig att (7) skulle vara ett 

rent deskriptivt yttrande, men i allmänhet är det fråga om klander. Det inne

bär att uttrycket faller för frestelsen är ett uttryck för ogillande av "an

svariga politiker". Det låter dessutom läsaren förstå att det är något nega

tivt att nyttja en selektiv näringspolitik med sikte på partipolitisk utdel

ning. 

FRIHET 

(19:8) De borgerliga partierna accepterar rader av statliga inskränkning

ar av företagens, organisationernas och medborgarnas frihet DN) 

ISO: 1. befrielse från tvång, fångenskap, träldom, pålagor, avgifter o.s.v. 

2. obundenhet, tvångslöshet, frigjordhet 

3. självständighet, oberoende, suveränitet 

k. vani, pl.: befrielse el. undantag från åligganden, påbud, inskränkande 

bestämmelser o.d., privilegier, rättigheter, fri- och rättigheter 

5. tillåtelse, tillstånd 

6. oförskämdhet, närgångenhet, opassande förtrolighet 

När det gäller frihet kan man verkligen tala om emotiv polysemi. Ordet 

kan vara positivt, neutralt och negativt. Spontant vill man betrakta ordet som 

ett positivt ord med emotiv betydelse. Vi har det i frihetsrörelset frihets

kamp och andra positiva uttryck, men det kan ! även vara neutralt och rentav ne

gativt (ISO 6). 

(1) Detta är frihet 

(2) Det är underbart med frihet 
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(3) Frihet är det värsta jag vet 

(k) Frihet är det bästa ting ... 

(1) är ett uttryck för gillande. (2) är semantiskt välformad. (3) är se* 

mantiskt illa formad. 

I mening (19:8) tror jag att ordet är neutralt. 

FRÄCK 

(12:3) Den uppmuntras också av de borgerliga partiernas fräcka och för

ljugna propagande (Nfl) 

(15:24) Trots denna allvarliga situation, är Palme jFräck nog att kalla 

centerns krav på åtgärder för att skapa ökad sysselsättning för 

"överbud" (SkD) 

ISO: oförskämd, skamlös, oblyg, påflugen, framfusig, utmanande, oanständig, 

oblyg, cynisk, plump 

När man ser IS0:s uppradning av adjektiv under uppslagsordet fräck, är 

man beredd att omedelbart klassa ordet som ett blandat värdeord. Och i de två 

meningar som är anförda ovan, har ordet utan tvekan emotiv betydelse. Emel

lertid kan ordet också användas på ett litet speciellt sätt med positiv bety

delse. Följande två meningar är hämtade ur konkordansen till Alléns Frekvens

ordbok: 

(1) Man får ett intryck av något fräscht och fräckt 

(2) Vreeswijk har ingen röst alls, men är fräckt charmig .... 

I (1) och (2) har ordet genom att ställas ihop med fräsch och charmig, 

som båda är positiva ord, tillfälligt fått positiv betydelse. Jag anser emel

lertid att denna positiva betydelse är tillfällig och att författarna har an

vänt fräck i (1) och (2) för att uppnå en viss stilistisk effekt. 

Fräck kan användas positivt även i ett annat sammanhang: i slang, eller 

när man talar om t.ex. ungdomskläder. När man i slangen talar om "en fräck bå

ge" e.d. är ordet utan tvekan positivt. Och även här upplevs det säkert som en 

finess att ordets emotiva betydelse är omvänd. 

Jag anser att fräck är ett ord med emotiv polysemi, och polysemln inne

bär att ordet växlar mellan negativ och positiv emotiv betydelse. Om kontexten 

är "ungdomlig" skall fräck betraktas som positivt emotivt. I övriga fall är or

det negativt. Mening (3) nedan förefaller mig semantiskt välformad, medan (4) 
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nedan förefaller semantiskt underlig, beroende på att meningarna saknar an

knytning till ungdomsmode, slang e.d. 

(3) Ett fräckt inbrott gjordes på måndagen i Djäkneboda lanthandel 

(4) En fräck välgörare överlämnade 1.000 kr till i nsamlingen 

Meningarna (12:3) och (15:24) har emotiv betydelse, bl.a. beroende på or

det fräok:s negativa emotiva betydelse. 

FÖRAKTFULL 

(17:20) Centerledaren Thorbjörn Fälldin är fortfarande irriterad över att 

alla partier, inklusive hans borgeri iga kollegor, föraktfullt fny

ser åt centerns s.k. riksplan (VF) 

ISO: ringaktande, hånfull 

(1) Vi vill i nte ha en föraktfull chef 

(2) Han var föraktfull och dålig 

(3) Han var föraktfull men bra 

(4) Han var föraktfull 

(5) Han gick föraktfull därifrån 

(6) Per betraktade Anna föraktfullt 

(7) Per betraktade Anna fylld av förakt 

(1) kan inte motsägas. (2) verkar semantiskt vettig. (3) kan accepteras. 

(4) uppfattar jag som klander, även om det inte är särskilt starkt. Detsamma 

gäller (5). (6) uppfattar jag likaså som klander mot Per, men det är inte sär

skilt starkt. (7) uppfattar jag däremot inte som klander. Det tycks sålunda 

vara så att föraktfull är ett ord med emotiv betydelse, där ogillandet riktas 

mot den som är föraktfull. Dessutom talar ordet om att den som är föraktfull 

ogillar en viss företeelse. Uttrycket fylld av förakt tycks däremot inte vara 

emotivt. Det kan bero på att det ligger på en högre stil nivå och att det ut

trycker ett beteende, som är berättigat. När en person är fylld av förakt hand

lar det om helig vrede, men är en person föraktfull är det klandervärt. 

I (17:20) används ordet inte på detta sätt. Här talar ledarförfa.ttaren om 

att alla partier, d.v.s. även det egna, fnyser föraktfullt. Bruket av för

aktfull avviker sålunda ifrån det väntade. Möjligen kan detta bero på att ut

trycket borgerliga kollegor föregår ordet. Jag vill i nte påstå att ordet har 

emotiv betydelse i ledarmen ingen. Det är ändå uppenbart att ledarförfattaren 

har velat uttrycka ogillande över centerns riksplan. Detta ogillande åstadkoms 

av fnyser och s.k.. 
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FÖREDÖME 

(11:7) Armodet och nöden i det gamla Fattig-Sverige har utrotats och ett 

välfärdssystem som i många stycken framstår som ett internationellt 

föredöme har byggts upp (VF) 

ISO: (efterföljansvärt) exempel, förebild, mönster 

(1) Han är ett beundransvärt föredöme 

(2) Han framstår som ett fruktansvärt föredöme 

(3) Folkpartiet är här ett föredöme 

(k) Han är ett föredöme 

(l) är semantiskt väl formad. (2) är semantiskt väl formad, beroende på att 

fruktansvärd i meningen har samma funktion som en negation. (3) uttrycker gil

lande, även om det är uttalat av en motståndare till F olkpartiet, (k) uttrycker 

gillande. Slutsats: föredöme har emotiv betydelse. 

I mening (11:7) har ordet emotiv betydelse och tjänar till att underbygga 

en argumentering som bygger på värdeladdade ord. 

HJÄLP 

(8:2) Med hjälp av den eftersläpande majoriteten i första kammaren skul

le socialdemokraterna i gemensamma voteringar kontrollera även den 

folkvalda (SvD) 

(13:37) Trygghetsproblemet har kommit in i en ny fas där det inte räcker 

med gamla meriter ifråga om solidaritet och hjälp till de svaga 

(DN) 

(17:15) /Det finns inga företag i vårt land som är beredda att satsa slan

tar till i nvesteringar på s.k. osäkra kort./ Då kräver man statlig 

hjälp (VF) 

ISO: 1. bistånd, undsättning, räddning, tjänst, understöd, handräckning 

2. biträde, medhjälpare, assistent, hjälpreda 

3. botemedel 

k. benämn, på de oli ka medel som en ryttare använder för att påverka häs

ten 

5. provins.: bjudning el. gille till vilket gäster samlats för att hjäl

pa värdfolket med visst arbete 
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Det är uppenbart att I SO : s betydelse k. och 5- Mr ointressanta i detta 

sammanhang. Sven IS0:s betydelse 2. och 3. lämnar jag utanför diskussionen. 

Det är betydelse 1. som behöver testas i meningarna (1) - (k). 

(1) Han är en (god) hjälp 

(2) Han är en fruktansvärd hjälp 

(3) Med hjälp av dynamit, tog han sig in 

(4) Han är till (god) hjälp 

(1) är ett beröm, även om det i vissa fall kan vara svagt. (2) är seman

tiskt illa formad. Man vill sätta citationstecken omkring hjälp i den mening

en. (3) är semantiskt väl formad och helt neutral, (k) är parallell t ill (1) i 

emotivt avseende. Slutsats: hjälp är ett ord med semantisk polysemi. I ut

tryck som med hjälp av kan hjälp ofta ersättas med en formulering där medverkan 

ingår. Med hjälp av fungerar nästan som en preposition, synonymt med medelst. 

Det är då, liksom i övriga fall n är hjälp kan betyda "medverkan", neutralt. 

I (8:2) och (17:15) ovan är hjälp neutralt; det kan ersättas med medvev-

kan. I mening (13:37) är ordet emotivt men medverkar inte som ett positivt ord 

i argumenteringen, eftersom uttrycket inte räcker föregår. 

JÄMLIKHET 

(27:22) Eller är det socialdemokratisk jämlikhet att ge förbättringar mot

svarande 750 kr för den som tjänar 15-000 kr och motsvarande 5.500 

kr för den som tjänar 75-000 kr? (SkD) 

(21:20) Fälldin hävdar, att om man är bärare av jämlikhetaideal kan man 

inte vara nöjd med att flertalet /inte/ har denna rättighet (SkD) 

(inte tillagt av mig) 

(9:21) Centern har alltid varit en garant för det sociala trygghetssyste

met och för jämlikhetspolitik (SkD) 

Se dessutom (16:32), (21:23), (25:28), (27:20). 

ISO: jämlik (-het): om person: likställd, jämställd, jämbördig, likvärdig 

i uttr.: (umgås el. stå) på j. fot som jämlike el. jämlikar. 

(1) Denna förbannade jämlikhet står mig upp i halsen! 

(2) Denna fantastiska jämlikhet är verkligen något att sträva efter 

(3) Detta är jämlikhet och det tycker jag är bra 
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(4) Oetta är jämlikhet men det tycker jag är bra 

(5) Detta är (verkligen) jämlikhet 

(1) är semantiskt välformad. (2) är också semantiskt välformad. (3) är te* 

mantiskt välformad. (k) är också semantiskt välformad, men låter ovan. (5) är I 

allmänhet, men inte alltid, ett uttryck för beröm eller gillande. Av detta 

måste man dra slutsatsen att jämlikhet är ett ord som inte har emotiv betydel

se, eller på sin höjd är emotivt polysemt. Emellertid måste man nog också kon

statera att ordet i den politiska debatten används som ett ord med emotiv be

tydelse. Jag väljer att här klassa ordet som ett ord med emotiv polysemi - i 

politisk debatt har ordet positiv emotiv betydelse. 

Ordet är ett mycket vanligt ord i den politiska debatten, samt i slagord 

och på affischer o.d. Som alla modeord har det kommit att försvagas i sin be

tydelse p.g.a. flitig användning. Jämlikhet är normalt att betrakta som ett 

absolut begrepp: antingen har man jämlikhet eller har man inte jämlikhet. Ut

tryck som ökad jämlikhet gör att man inser att de som formulerat dessa uttryck 

tänkt sig grader av jämlikhet. Kanske kommer man i framtiden också att kunna 

komparera adjektivet. George Orwells ord, som man nu skrattar åt, kommer då 

att ha förlorat poängen: "Alla djur är jämlika, men vissa djur är mera jämlika 

än andra djur". Ordet finns behandlat i Svenska modeord. 

I ledarmen ingårna används ordet i samtliga fall u tom ett, (9:21), för att 

tala om att de politiska motståndarna inte är jämlika i det ena eller andra av

seendet. I två fall framhålls att socialdemokraterna gärna talar om jämlikhet, 

(21:23 och 27:20), men ordet jämlikhet förekommer inte i ledarna ur VF. Den 

tidningen använder i stället jämställdhet. 

Endast i (9:21) används ordet i en jakande mening. Det medverkar där till 

att förhärliga centern. i 

KONFRONTATION 

( 1 3 P å  r e g e r i n g s s i d a n  f l a d d r a r  m a n  f r å n  s a m f ö r s t å n d  t i l l  konfronta

tion, alldel es beroende på styrkan av det radikala vinddraget in

om partiet (DN) 

(20:20) Den /regeringen/ har gång efter annan på ett utmanande och ofta 

helt onödigt sätt valt konfrontationens väg i stället för samar

betets (SvD) 

ISO: handlingen, förhållandet att bli konfronterad (med ngn el. ngt), konfron

teraf ställa ansikte mot ansikte, föra samman, bringa i kontakt (med ngn 

el. ngt) 
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(1) Vi konfronterades med X, vilket var synnerligen obehagligt 

(2) Vi konfronterades med X, vilket var mycket trevligt 

(3) Det var en obehaglig konfrontation 

(k) Det var en trevi ig/trivsam konfrontation 

(5) Detta är (ren) konfrontation 

(1) verkar semantiskt välformad. (2) verkar semantiskt illa formad. (3) är 

semantiskt välformad. (k) är semantiskt illa formad. (5) är ett uttryck för 

klander. Slutsats: konfrontation är ett ord med emotiv betydelse, d.v.s. det 

uttrycker att ett möte av visst slag har varit obehagligt. Observera, att ISO 

inte ger någon anvisning om ordets emotiva betydelse. 

I ledarmen ingarna används ordet för att uttrycka ogillande över motstånda

rens beteende. 

KRIS 

(1:1) Om man ser pessimistiskt på den s.k. energikrisen och handlar där

efter, i stället för att förlamas eller strunta i framtiden, så 

finns det utsikter att den skall klaras hyggligt - i vår lilla mäk

tiga och slösande värld (DN) ; 

(1:9) Handlar man framöver som om en permanent energikris och permanenta 

miljörisker står för dörren /.../ så kan de befarade påfrestning

arna undvikas (DN) 

(k:S) Men nu är inte energikrisen långt borta, den visar sig redan i form 

av kraftiga höjningar av olje- och bensinpriserna (VK) 

ISO: 1. med själsstrider förbunden genomgripande vändning i ngns liv 

2. förlamning av det ekonomiska livet, ekonomisk stagnation 

3. svår politisk situation 

k. avgörande vändning i sjukdomsförlopp 

Här beaktas endast I SO :2 och 3* 

Kris kan enligt min åsikt i vardagligt språkbruk betyda "svår situation i 

allmänhet". Ordet har då emotiv betydelse. Det kan dessutom användas mera de

skriptivt på sätt som anges av ISO. I sammansättningen energikris menar jag 

att det är denna mera vardagliga och emotiva betydelsevariant som förekommer. 

Ordet energikrisen kom vintern 1973-71» att bli ett begrepp, vilket bl .a. visas 

av att det har bestämd form. I många kommentarer efteråt kritiserades termen, 

eftersom många ansåg att man genom att använda ordet förvärrat problemen med 

den minskade oljetillförseln. 
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I meningarna ovan har ordet enligt min uppfattning således emotiv bety

delse. I samtliga meningar medverkar energikrisen till att måla upp en hot

bild, som skall l igga till grund för i och för sig impopulära åtgärder. 

LÖFTE 

(2:26) Glädjande är att utredningens hitti11 svarande arbete ger löfte om 

att riksdagsmännen på detta utomordentligt betydelsefulla område 

får ett fullgott beslutsunderlag (SvD) 

(14:5) /När det gäller "arbete åt alla" svävar socialdemokraterna mera 

på målet./ Den vanlige löntagaren menar väl att det är ett löfte 

om att alla skall få arbete (SvD) 

(15:19) En ny Sifo-undersökning visar nämligen att väljarna tror mera på 

centerns paroll "100.000 nya jobb" än på regeringens löfte "Ar

bete åt alla" (SkD) 

(20:37) Regeringen har efter sina improvisationer och svikna löften inte 

längre något förtroende hos väljarna (SvD) 

(12:21) Norrbotten låter sig i nte avspisas med smulor, löften och halv-

mesyrer (Nf1) 

ISO: 1. handlingen att lova ngt, utfästelse el. försäkran att vilja göra ngt 

el. att överlämna el. att ge ngt el. att handla på visst sätt (till 

gagn för ngn) 

2. bi 1 dl.: om förhållandet att ngn el. ngt (gm sin beskaffenhet) inger 

förväntan el. hopp om ngt 

Löfte är ett komplicerat ord. Vid första anblicken tycks ordet själv

klart ha emotiv betydelse. Ett löfte är något positivt, att tro något annat 

verkar absurt. Så är det emellertid i nte; löfte kan vara både positivt, neu

tralt och negativt, beroende på vilka aspekter i löfteshandlingen som betonas. 

Det normala är att man betonar ett positivt innehåll i löfteshandlingen. Löf

te h ar då betydelsen "språkakt som innebär att man utfäster sig att göra ngt 

till gagn för ngn". Exempel p å denna betydelse av ordet löfte är ledarmening-

arna (2:26), (14:5) ovan. Löfte kan också vara neutralt när man betonar själ

va löftesgivandet. Betydelse: "språkakt som innebär att man utfäster sig att 

göra ngt". Exempel p å detta är mening (1). 

(1) Han avgav ett (högtidligt) löfte att aldrig ge upp kampen. 



- 55 -

Den tredje betydelse som löfte kan ha uppkommer när man betonar att löf

te är en språkakt och inte något mer. Betydelse: "språkakt som innebär att man 

utfäster sig att göra ngt, utan att sedan göra det". Exempel p å detta är ledar-

mening (12:21) ovan. Löfte i denna betydelse är synonymt med sviket löfte, ett 

uttryck som förekommer i mening (20:37) ovan. 

Löfte är således ett ord med emotiv polysemi. 

I mening (2:26) har ordet emotiv betydelse. Ordet medverkar till att ge 

meningen emotiv betydelse, gillande uttrycks över utredningen. Även i mening 

(l A: 5) har ordet emotiv betydelse. Ordet läggs i munnen på andra, men författa

ren låter förstå att löftet är inte mycket värt. Löfte medverkar till att ge 

meningen emotiv betydelse i den meningen att det implicit uttrycker att social

demokraterna gjort sig skyldiga till falskt löfte. I mening (15:19) anser jag 

att författaren har använt löfte på ett egendomligt sätt. I meningarna (20:37) 

och (12:21) medverkar löfte ti ll att ge meningarna negativ emotiv betydelse. 

MAKTFULLKOMLIGHET 

(20:29) Men i stället föredrog regeringen även denna gång i sin maktfull

komlighet att på egen hand bakom lyckta dörrar snickra till ett 

provisorium, som den tror skall rädda dem över valdagen (SvD) 

ISO: maktfullkomlig (-het): självrådig, egenmäktig, diktatorisk 

(1) En förfärlig maktfullkomlighet 

(2) En förtjusande maktfullkomlighet 

(3) Detta är (ingenting annat än) (ren) maktfullkomlighet 

(k) Han är besatt av maktfullkomlighet 

(5) Han är uppfylld av maktfullkomlighet 

(6) Men det gör ingenting 

(1) är semantiskt välformad. (2) är semantiskt illa formad. (3) är ut

tryck för klander, (k) är semantiskt välformad och uttryck för klander. (5) 

verkar litet underlig, men är nog uttryck för klander. (6) kan tänkas som till-

lägg till (5). Slutsats: maktfullkomlighet är ett ord med emotiv betydelse. 

Det deskriptiva betydelseelementet är dock synnerligen starkt framträdande. 

I mening (20:29) medverkar ordet till att göra meningen emotiv, dvs ut

trycka ogillande mot regeringen. 

MISSLYCKANDE 

(13:1) Vad är regeringens största misslyckande under den gångna valperi

oden? (DN) 
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ISO: felslaget försök, fiasko, motgång 

(1) Detta är ett misslyckande 

(2) Ett fruktansvärt misslyckande 

(3) Ett jättetrevligt misslyckande 

(k) Risken är stor för ett misslyckande 

(5) Hoppet är stort att det blir ett misslyckande 

(1) innebär klander. (2) är semantiskt välformad. (3) är semantiskt illa 

formad, (A) är semantiskt välformad. (5) är semantiskt illa formad, även om 

man teoretiskt skulle kunna tänka sig att uttrycka sig så om motståndarens 

strävanden. Slutsats: misslyckande har emotiv betydelse. 

Jfr. misslyckad och misslyckas\ 

I mening (13:1) har misslyckande emotiv betydelse och emotiviserar mening 

en. Observera, att man i meningen förutsätter att regeringen har haft flera 

stora misslyckanden. Vad man frågar efter är vilket som är det största. 

MISSTAG 

(13:8) Vi skall i nte här fördjupa oss i de faktiska misstag och försummel 

ser inom ramen för den traditionella konjunktur- och sysselsätt

ningspolitiken som regeringen gjort sig skyldig till - de är noto

riska och flitigt omdebatterade (DN) 

ISO: oavsiktligt fel i handling, omdöme el. uppfattning, förbiseende, blunder, 

villfarelse, villa, missgrepp. 

(1) Ett förfärligt misstag 

(2) Ett förtjusande misstag 

(3) Han gjorde ett misstag, men det gjorde inte så mycket 

(*») Det är ett misstag 

(5) Han gjorde ett misstag 

(6) Per gjorde misstaget att skriva ett brev 

(7) Rånarna begick misstaget att ta en taxi 

(8) Vi gjorde misstaget att ta bussen 

Misstag är ett svårbehandlat ord. Det är uppenbart att ordet har en väl 

utvecklad deskriptiv betydelse. Denna deskriptiva betydelse innehål 1er ett ne

gativt element, men frågan är om ordet har emotiv betydelse. Mening (1) är se

mantiskt välformad. (2) är semantiskt illa formad. (3) är semantiskt välfor

mad. (A) kan vara, men måste inte vara, ett uttryck för klander. Detsamma 
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gäller (5)- (6) kan vara, men måste inte vara, ett klander mot Per. Däremot 

3r det ganska säkert att brevskrivandet var en handling som för Per var nega

tiv. (7) är neutral , men det är uppenbart att det för rånarna var något nega

tivt att de tog en taxi. (8) kommer i de flesta fall att upplevas som ett ut* 

tryck för ogillande. Jag väljer att klassa misstag som ett ord med emotiv po-

lysemi. Polysemin innebär att ordet kan användas för att uttrycka ogillande 

över något, men att det även kan användas för att beskriva att någon har gjort 

något, som för den handlande men ej för talaren är något negativt. 

I mening (13:8) har misstag emotiv funktion, eftersom det parai lei Istäl1 s 

med försummelser som har emotiv betydelse. Ordet bidrar till att ge meningen 

emotiv betydelse: ogillande uttrycks över regeringen. 

MÄSTARE 

(7:6) Socialdemokraterna är inga mästare i att få fart på ekonomin - det 

har vi än en gång fått bekräftat (DN) 

ISO: 1. person som är synnerligen skicklig i ngt; en som uppnått det bästa 

resultatet vid tävling i idrott etc; b i 1d1.: överman 

2. (ss. titel mäster) utlärd hantverkare o. egen företagare; förr: hant

verkare som avlagt godkända prov för den högsta graden inom sitt skrå, 

(med avseende på konstverk) upphovsman, skapare 

3« vishetslärare, särsk. om Jesus. 

Här kommer endast mästare i I SO:s betydelse 1 att diskuteras. 

(1) Han är en fruktansvärd mästare 

(2) Han är en beundransvärd mästare 

(3) Han är mästare, men han är bra ändå 

(k) Detta är en mästare 

(5) Han är mästare 

(1) kan vara ett semantiskt välformat yttrande om mästare uppfattas som 

en person som segrat vid en viss tävling. Annars är yttrandet underligt. 

(2) är semantiskt välformad. (3) är underlig. (4) är ett beröm. (5) behö

ver inte vara ett beröm. Det kan också vara ett deskriptivt konstaterande av 

att en person har segrat vid en viss tävling. Slutsats: mästare är ett ord 

med emotiv polysemi. Om mästare är en person som har segrat vid en viss täv

ling är ordet neutralt. Annars är det emotivt positivt. 

I meningen (7:6) har ordet emotiv betydelse. Ordet föregås av en nega

tion. Meningens emotiva betydelse blir därför (svagt) ogillande. 
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NEDLÅTANDE 

(8:9) I högtidliga stunder uttalar sig de socialdemokratiska ledarna ned

låtande om kommunisterna (SvD) 

ISO: nådig, vänlig, beskyddande, överlägsen 

(1) Vi vill i nte ha en nedlåtande chef 

(2) Han var nedlåtande och bra 

(3) Han var nedlåtande och dålig 

(4) Han var nedlåtande men bra 

(5) Han är en nedlåtande person 

(6) Per betraktade Anna nedlåtande 

Nedlåtande liknar mycket föraktfull (se d:o). 

I mitt språkbruk är nedlåtande ett ord med emotiv betydelse och det mot

svaras av I SO : s överlägsen. Den positiva klang som vänlig har, är för mig helt 

främmande vid användning av nedlåtande. (Jag kan dock tänka mig att en person 

som blir utsatt för en nedlåtande behandling, t.ex. en nedlåtande klapp på ax

eln, kan uppfatta denna som vänlig.) Detta mitt språkbruk har till följd att 

(1) blir omöjlig att förneka, (2) är semantiskt illa formad, (3) är semantiskt 

väl formad och innebär klander, (4) är semantiskt väl formad, och (5) uppfattas 

av mig som klander. I mening (6) uppfattar jag ett klander mot Per. Dessutom 

framförs givetvis information om Pers inställning till Anna. Nedlåtande är så

ledes dubbelt negativt. Det är negativt att vara nedlåtande och när man är ned

låtande, visar man en negativ inställning mot någon annan. 

I mening (8:9) har ordet en svag negativ emotiv betydelse, som färgar 

socialdemokraterna negativt. Det omtalas att socialdemokraterna ibland har ut

talat sig negativt om kommunisterna. Orsaken till att meningen är svagt nega

tiv är att man som läsare vet att SvD är motståndare till kommunisterna. 

OMÖJLIG 

(1:24) Mer av tvång till ödesdigra eller omöjliga och hur som helst på

frestande val redan på ganska kort sikt än av chans till förlitan 

på småjämkningar och framtiden (DN) 

ISO: 1. outförbar, ogörlig, oöverkomlig 

2. som ej kan tänkas ske, osannolik, otrolig 

3. som ej kan tänkas existera, otänkbar, som ej kan komma ifråga (för 

en tjänst, ss. gäst o.d.) 

k. oanvändbar, oduglig, ohjälplig, "hopplös", illa omtyckt, misshaglig 
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Att omöjlig har emotiv betydelse i I SO : s betydelse k b etraktar Jag som 

självklart. Frågan är om ordet kan tänkas ha emotiv betydelse i någon av de 

andra betydelserna. 

(1) Vi vill i nte ha en omöjlig politik 

(2) Den här politiken är omöjlig och kan inte accepteras 

(3) Den här politiken är omöjlig, men kan accepteras 

(k) Detta är en omöjlig politik 

(5) Det som han tänker göra är omöjligt 

Mening (1) kan ej ifrågasättas. Omöjlig kan här tänkas i I SO : s betydelse 

1 och k. IS0:s betydelse 2 och 3 däremot förefaller irrelevanta. Mening (2) 

är semantiskt välformad, vilket tillsammans med (1) tyder på att ordet har 

emotiv betydelse. Ordet kan även i (2) tänkas med I SO: s betydelse 1 och k. 

Emellertid kan man inte tänka sig (3). Den meningen är inte semantiskt väl

formad, men det förefaller inte vara på grund av ordets emotiva betydelse 

utan dess kognitiva. Detta i sin tur leder till antagandet att (1) Inte kan 

ifrågasättas på grund av ordets kognitiva betydelse, (k) är semantiskt välfor

mad och kan tänkas med alla IS0:s betydelser. Om meningen har emotiv betydelse 

beror således på vilken av IS0:s betydelser som är aktuell. (5) är semantiskt 

välformad men har inte emotiv betydelse. IS0:s betydelse 1 är aktuell. Jag fin

ner att ordet omöjlig har emotiv betydelse i I SO : s betydelse k, men att det i 

övriga fall visserligen uttrycker att något är negativt, men att ordet då inte 

har emotiv betydelse. 

I (1:24) används ordet på ett förbryllande sätt: hur kan man göra ett 

omöjligt val? (Meningen är f.ö. språkligt illa formad.) På grund av de omgivan

de orden måste man dock anta att ordet har emotiv betydelse trots att I SO:s be

tydelse 1 troligen är aktuell. 

OPPORTUNISM/OPPORTUNISTISK 

(8:19) Om fortsatt regeringsmakt och fortsatt omdaning av samhället i so

cialistisk riktning är fixstjärnor för socialdemokraterna så drar 

de sig inte för den ohöljda opportunismen när det gäller att nå 

dessa mål (SvD) 

(25:2) Han (Sträng) har velat ha rörelsefrihet att improvisera, att laga 

efter läglighet, att opportunistiskt följa svängningarna i den po

litiska opinionen (DN) 

(27:3) "••• En socialdemokratisk skattepolitik får bara inte kallas op

portunistisk". (Citat ur AB i SkD) 
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Se även (25:20), (25:27), (25:31). 

ISO: opportun: läglig, lämplig, som rättar sig efter omständigheterna; ibi. 

kompromi ssande 

opportunism: opportun läggning, villighet till anpassning efter omständig

heterna; polit.: riktning som blott söker genomdriva det som har 

utsikt att lyckas. 

(1) Han anklagades för att vara opportunistisk 

(2) Han för fram sina värderingar av ren opportunism och utan inre över

tygelse ... (konkordansen) 

(3) Massorna hyllade honom som den sant opportunistiske ledaren 

(4) Förslaget andas opportunism och verkar bra 

Meningarna (1) och (2) verkar väl formade, medan (3) och (k) verkar seman

tiskt egendomliga. Detta tyder på att opportunism och opportunistisk har emotiv 

betydelse. Detta styrks ytterligare av mening (27:3) ovan, där det framgår att 

man är rädd för att ett socialdemokratiskt förslag skall få en opportunistisk 

stämpel p å sig. 

Mening (8:19) har emotiv betydelse. Den uttrycker ogillande över social

demokraterna, framför allt med hjälp av ordet opportunism. Ohöljd framför op

portunism bidrar till att förstärka det negativa i opportunism i meningen. 

Mening (25:2) har också emotiv betydelse. Den uttrycker ogillande över 

Strängs handlande. Observera, att i den meningen är det egentligen endast ut

trycket "att opportunistiskt följa svängningarna i den politiska opinionen" 

som har emotiv betydelse. Uttrycken "rörelsefrihet att improvisera" och "laga 

efter läglighet" har lingvistiskt sett inte emotiv betydelse i lexikon. I 

(25:2) har de emellertid emotiv betydelse, därför att de ställs samman med ut

trycket där opportunistiskt ingår. I (25:2) har författaren utnyttjat stil

greppet varierad upprepning, som i många fall kan emotivisera en mening'^. 

Mening (27:3) har inte emotiv betydelse, beroende på att den har nekande 

form (jfr hastverk). 

PRODUKTIV 

(13:23) Den har främst inriktats på selektiva åtgärder inom områden där 

sysselsättningen börjar svikta och på olika arbetsmarknadspoli

tiska i nsatser - omskolning, flyttningsbidrag och liknande -

^ Mer om detta i kapitel 5: Ockasionellt emotiv betydelse. 
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för att så snabbt som möjligt återföra friställd arbetskraft till 

andra produktiva insatser (DN) 

ISO: som framställer varor o d, skapande, fruktsam, lönande; språkvet.: i br'uk 

(om ordbildningselement) 

Ordet är inte lätt att behandla. Att den språkvetenskapliga användningen 

av ordet är neutral är självklart, men hur förhåller det sig med de andra bety

delserna? 

(1) Vi vill h a en produktiv i ndustri 

(2) Den här industrin är produktiv och bra 

(3) Den här industrin är produktiv och dålig 

(k) Han är produktiv 

(5) Han gör en produktiv insats 

(6) Skogsmarken är produktiv 

(7) Fabriken har hög produktivitet 

(1) kan inte motsägas. (2) är semantiskt välformad. (3) är semantiskt 

illa formad. I (k) uttrycks egentligen ett beröm. Hen eftersom en produktiv 

person, t ex en författare, löper risk att slarva, kan produktiv i vissa sam

manhang innebära klander. (5) innebär gillande, men det beror sannolikt mest 

på kombinationen med insats. (6) kan vara ett sakligt konstaterande, men det 

positiva elementet är så starkt att jag är beredd att betrakta meningen som 

emotiv. En kommentar som "Vad är det för fel p å den?" är helt opassande, medan 

"Jaså, du gillar denJ" är tänkbar. Detsamma gäller för (7), men jag kan lätta

re tänka mig den meningen som rent kognitiv. 

Jag är mycket osäker på hur jag skall klassa "produktiv, men med tanke på 

att det i åtskilliga fall kan tänkas innebära beröm att bedöma någon eller nå

got som produktivt, väljer jag att se på produktiv som ett ord med emotiv po

lysem i. 

I (13:23) har ordet emotiv funktion och tjänar till att förstärka ett ar

gument i en i övrigt någorlunda neutral argumentation. 

REALISTISK 

(13:28) Det värsta av allt är att partiet tycks alltför hämmat av sin dok

trinära inställning för att föra en realistisk näringspolitik som 

kan befordra tillkomsten av de nya jobb som erfordras (DN) 

Se även (7:13), (13:28), (19:22), (22:10). 
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ISO: naturtrogen, verklighetstrogen, riktigt återgiven el. framställd, "nykter", 

utan poetisk fläkt, praktiskt klok 

I ledarmen ingen ovan förefaller det mig som om realistisk har använts 1 

en betydelse som ISO inte har återgivit. Denna betydelse skulle kunna beskri

vas med "som ser till verkligheten och vad som verkligen kan utföras". 

(1) Vi vill h a en realistisk politik 

(2) Han är realistisk och bra 

(3) Han är real isti sk 

C») Han är realistisk och det passar mig inte alls, eftersom jag är mer 

för den poetiska typen 

(1) är semantiskt väl formad och kan ej ifrågasättas. (2) är semantiskt 

väl formad. (3) är för mig ett uttryck för gillande och realistisk har då den 

betydelse som jag har återgivit och som saknas i ISO. (4) är neutral (eller 

möjligen tillfälligt negativ), semantiskt välformad och realistisk har I S0:s 

betydelse "nykter" eller möjligen den betydelse som jag har givit. För mig 

känns meningen mera naturlig om jag placerar ett alltför framför realistisk. 

Detta tyder på att det i alla fall n ormalt är en positiv egenskap att vara 

realistisk. Realistisk bedömer jag som ett ord med emotiv polysemi. Den emoti

va betydelsen har ordet framför allt när det har den betydelse som jag har gi

vit och som saknas i ISO. 

I ledarmen ingen har ordet emotiv funktion. Meningen är formulerad på lik

nande sätt som min testmening (1). Ordet bidrar till att emotivisera meningen 

och ingår som ett led i en ateoretisk argumentation. Observera, att meningen 

är konstruerad på ett sådant sätt att man främhåller att de politiska motstån

darna inte är realistiska. Konstruktionen fungerar således som ett slags nega

tion. 

REFORM 

Reform eller sammansättningar med reform förekommer i följande meningar: 

(7:1*0, (9:18), (9:20), (10:27), 04:21), (19:25), 09:36), 

(21:17), (21:25), (21:26), (22:33), (22:30), (22:35), (23:9), 

(23:10, (24:18), (25:5), (25:7), (25:9), (25:14), (25:20), 

(25:22), (26:18), (27:2), (27:4), (27:10), (27:19), (29:11), 

(30:10), (30:15) 

ISO: (samhäl1s)förbättring, (för)ändring (av gammalt), nydaning, omdaning 

(till det bättre); ibi. (i sht i pl.): framsteg, moderniteter, nyheter 
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Att ordet är populärt i ledarna framgår tydligt. Betydelsen Mr "förändring 

(till det bättre)" och det är därför naturligt att de politiska partierna benäm

ner sina egna förslag till förändringar reformer. Om detta är inte mycket att 

säga, det är vad man kan vänta sig. Däremot är det intressant att konstatera 

att betydelsen av ordet håller på att förflackas, kanske beroende på flitig 

användning i största allmänhet, men troligen mest beroende på att motståndar

na ofta övertar beteckningen reform för ett förslag till förändring, trots att 

de inte accepterar själva förslaget. Om t ex socialdemokraterna lägger fram 

ett förslag som de kallar en skattereform, så är det praktiskt att i debatten 

om detta förslag fortsätta att kalla det en skattereform, även om man inte är 

socialdemokrat och även om man är motståndare till förslaget. Därmed har den 

som är upphovsman till förslaget vunnit en poäng, eftersom reform ju betyder en 

förändring till det bättre. 

En del av den diskussion som förs i ledarna och som handlar om socialde

mokraternas skatteutspel, gäller frågan om detta har med skatten att göra eller 

om det är ett inslag i avtalsrörelsen, samt om det är en skattereform eller en 

skatteomläggning. Det senare ordet har inte samma posi t i va klang som det för

ra. Den kognitiva betydelsen behöver däremot inte vara olika. En skatteomlägg

ning kan mycket väl uppfattas som en reform. Men skattereform uppfattas nog av 

de flesta som något som kommer att ge lägre skatt, vilket skatteomläggning in 

te gör.I mening (27:10) står ordet inom citationstecken för att markera att 

författaren inte anser att det är fråga om en reform. I meningarna (24:3), 

(26:13), (27:1^), (27:16) används ordet skatteomläggning för det som social

demokraterna kallar reform. I mening (25*5) skriver man skatteimprovisationer, 

vilket ger negativa associationer, men i mening (25:7) används ändå reformer. 

Det är ett exempel p å den neutraliserade användningen som tidigare omnämndes. 

Det blev så småningom endast socialdemokraterna som fortsatte att använda 

ordet reform. De borgerliga tidningarna och Sveriges Radio övergick snart till 

omläggning, de borgerliga tidningarna för att markera att det inte var fråga 

om någon skattesänkning, och Sveriges Radio i syfte att uttrycka sig neutralt. 

RÄDDNING 

(5:3^) Professor Gunnar Hambraeus, chef för Ingenjörsvetenskapsakademin, 

anser bl a att kärnkraften är enda räddningen för vårt välstånd 

(VF) 

ISO: hjälp, undsättning, befriande, frälsning 
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(1) Det blev vår räddning, 

(2) Det blev deras räddning 

(3) Det blev tjuvarnas räddning 

(4) De drabbades av räddning 

(5) De utsattes för räddning 
% 

(6) Denna räddning blev vår olycka 

(7) Det var en beundransvärd räddning 

(8) Det var en förskräcklig räddning 

Ordet är svårbehandlat. Det är uppenbart att begreppet räddning är ett 

synnerligen positivt begrepp, men det är inte säkert att ordet har emotiv be

tydelse för det, eftersom den kognitiva komponenten är så stark. I mening (1), 

som är semantiskt välformad, uttrycks enligt min mening gillande. (2) är se

mantiskt välformad och innebär i nte att man uttrycker gillande. Samma gäller 

för (3), men det är klart att den händelse eller det förlopp som räddning syf

tar på är positivt för dem som är berörda av händelsen eller förloppet. (4) 

är semantiskt illa formad och detta gäller också för (5). (6) däremot är se

mantiskt välformad, men innebär inte att räddningen i och för sig är en olycka. 

(7) är semantiskt välformad, men det är inte (8). Slutsats: ordet har emotiv 

betydelse, men det förutsätter att man ser räddningen från en viss synpunkt. 

I ledarmeningen har ordet emotiv betydelse och medverkar till att ge me

ningen emotiv betydelse, uttrycka gillande av kärnkraften. 

RÄDDNINGSPLANKA 

(8:4) Nu finns inte längre någon sådan räddningsplanka (SvD) 

ISO: mest bildl. särsk.: lätt el. fritt ämne i studentskrivning 

(1) Efter att ha sagt detta kom jag gudskelov ihåg vad du hade sagt ti

digare, och det visade sig vara en utmärkt räddningsplanka 

(2) Jag tvingades använda argument X som räddningsplanka 

(3) Hans sista argument var en räddningsplanka 

(1) och (2) är båda semantiskt välformade, och de illustrerar den kluven

het i emot i vt avseende som vidlåder räddningsplanka i likhet med andrum och 

galgenfrist (se d o). Ordet är både positivt (det är positivt att finna en ut

väg) och negativt (det är negativt att vara i en sådan situation att man måste 

finna utvägar). Dessutom ligger det i räddningsplanka att den utväg som det 

handlar om är på något sätt ovärdig e d. (3) uppfattar jag som klander och 

kan tänka mig en kommentar till (3) som "Jag tyckte inte alls att det var något 
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fel med det". Av allt detta följer att jag vill b etrakta räddningaplanka som 

ett ord med emotiv polysemi: ordet har både positiv och negativ betydelse, sett 

ur olika aspekter. 

I mening (8:4) har ordet emotiv funktion och meningen kan sägas ha emotiv 

betydelse i det avseendet att den uttrycker ogillande av socialdemokraterna 

som inte tidigare har åtgärdat problemen. 

TRYGG/TRYGGHET 

(9:33) Ett förverkligande av centerpolitiken skulle också medföra att fle

ra människor finge trygg sysselsättning (SkD) 

(11:11) Det är bara arbetarrörelsen som haft den ideologiska beredskap och 

organisatoriska styrka som möj1iggjort ingrepp i marknadskrafter

nas spel, när detta varit nödvändigt för att skapa social rättvisa 

och social trygghet för de stora löntagargrupperna (VF) 

(13:37 ff) Trygghetaproblemet har kommit in i en ny fas där det inte hjSt-

per med gamla meriter ifråga om solidaritet och hjälp till de sva* 

ga. Den nya tryggheten förutsätter framför allt näringspolitiska 

insatser som kan öka dynamiken och tillväxttakten i samhället. 

/.../ Vi tror inte att socialdemokratin är bäst ägnad att lägga 

grunden till den nya tryggheten. /.../ Att lägga grunden för den 

framtida tryggheten för löntagarna är valets viktigaste fråga (DN) 

Se dessutom (7:4), (7:30), (7:47), (9:21), (13:7), (13:19), (13:21), 

(16:5), (21:8), (23:16), (23:17), (26:26). 

I SO : trygg : fri från fara, säker, lugn, förtröstansfull; trygghet: lugn, ro, 

säkerhet. 

Ordet är i nte behandlat i Sven8ka modeord, men det hade det mycket väl 

kunnat vara, med tanke på hur frekvent det är bland politiker. Ordet ingår i 

den uppsättning av fraser och termer, som politiska talare använder nästan for

melmässigt. Att betydelsen därigenom tunnas ut ligger i sakens natur. Jag är 

böjd att betrakta ordet som ett blandat värdeord, men i politikers språk före

faller den kognitiva komponenten inte sällan att saknas. 

(1) Vi vill h a en trygg arbetsmarknadspolitik 

(2) Vi kände en fruktansvärd trygghet 

(3) Det låter tryggt och bra 

(4) Det låter tryggt men bra 

(5) Det känns tryggt att vara här 
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(1) och (3) är semantiskt välformade. (2) och (k) är semantiskt illa 

formade. Efter (5) kan man tänka sig en replik som "Ja, det är ju bra att du 

trivs här". Allt detta är kriterier på att trygg och trygghet är ord med emo

tiv betydelse. 

Mening (9:33) har emotiv betydelse beroende på trygg. (11:11) har emotiv 

betydelse beroende bl a på trygghet. I (13:37 ff) är trygg och trygghet ord 

som låter positiva i största allmänhet. De bidrar till att ge en positiv bild 

av det egna partiets politik. Observera, att man talar om den n y a trygg

heten och implicerar således att det är något annat (och bättre) än den gamla. 

F ö r f a t t a r e n  n ö j e r  s i g  s å l e d e s  i n t e  m e d  a t t ,  s o m  s å  o f t a  s k e r ,  t a l a  o m  ö k a d  

t r y g g h e t  e d .  

4.1.2 Sammanställningår 

I detta avsnitt följer tre sammanställningar av nomen i ledarna med per

manent emotiv betydelse. Den första sammanställningen tar upp orden med be

lägg, betydelse och funktion i meningen, den andra är en kvant i fier ing av deli 

första, och den tredje tar upp de negerade ord som förekommer i ledarna. 

Sammanställning 1 är uppställd på följande sätt: 

Ord. Det ord som förekommer i ledarna, anfört i grundform. Följs ordet av 

en asterisk, behandlas det noggrannare i avsnitt 4.1.1. 

Belägg. Under belägg anges den mening i vilken ordet förekommer i ledar

na. Ledarna finns återgivna i bilaga längst bak i avhandlingen. 

Ordets lexikaliska betydelse. Här anges ordets lexikaliska emot i va 

betydelse. + betyder gillande, - betyder ogillande, 0 betyder neutral. Före

kommer mer än ett tecken under rubriken betyder det att ordet har emotiv poly-

semi . 

Ordets funktion. Här anges om ordet har emotiv funktion i den ledarmening 

där det förekommer. Avviker den emotiva funktionen från den emotiva betydel

sen anges detta under anm. Under Ordets funktion finns också angivet vilken av 

ordets polysemivarianter som har kommit till användning i meningen. I allmän

het anges under anm orsaken till att jag har valt den ena eller den andra po-

lysemivarianten. 

Meningens betydelse. Här anges meningens emotiva betydelse. Under rubri

ken kan följande tecken förekomma: + betyder gillande, - betyder ogi1 lande, 

0 betyder neutral, (+)- betyder att en del av meningen uttrycker gillande, 

men att meningens huvudbetydelse uttrycker ogillande, ("-)^ betyder att en 
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del u ttrycker ogillande, men huvuddelen uttrycker gillande, (+)0 betyder att 

en del u ttrycker gillande, men att huvuddelen är neutral, P betyder platthet. 

Orsakerna till att jag har bedömt att en mening inte har emotiv betydelse, 

trots att ordet är emotivt, eller att meningen har annan emotiv betydelse än 

ordet, anges under arm. 

Anm. Anmärkningskolumn. Här anges bl a orsakerna till att en viss poly-

semi variant valts och orsakerna till att en mening har annan emotiv betydelse 

än ordet. 

Dessa orsaker kan vara: 

a) negation. Ordet negeras, så att det får annan emotiv betydelse eller 

blir neutralt. Som negation räknar jag inte bara inte, icke, ej, utan jag 

gör en vidare tolkning av negationsbegreppet. 

b) eitat. Ordet förekommer i ett citat. Det är uppenbart att ett ord som 

används i ett citat, för den ursprungliga användaren kan ha emotiv betydelse, 

men att citatet i kontexten inte behöver uttrycka gi1 lande eller ogillande 

från författarens synpunkt. En av orsakerna till att man citerar är ju just 

att man vill slippa ta fullt ansvar för ett ords eller ett helt yttrandes emo

tiva betydelse. Min tolkning av begreppet citat är vidare än vad man normalt 

brukar göra. Indirekt anföring räknas t ex som citat här. Under eitat förs ock

så bruk av citationstecken omkring enskilda ord som kan förändra eller påverka 

ett ords emotiva betydelse (jfr Hedquist 197^*) • 

c) språkakt. Något framställs som endast en språkakt, och ställs således 

i kontrast till h andlingar som ligger utanför språkakterna och som bedöms som 

positiva. Typexemplet är löfte som när det betraktas som enbart en språkakt 

kan vara negativt, medan det normalt oftast är positivt. Man tänker sig då att 

löftet dels innehåller en utfästelse om något positivt, dels att man också ut

för det positiva. 

d) något ses ur viss synpunkt. När något ses ur en annans synpunkt, sär

skilt en motståndares, blir ofta meningen neutral. 

e) ofullständig mening. I något fall förekommer att meningen är ofull

ständig och detta förhål lande medför att en bedömning av meningen inte är möj

lig. 

Tecknet ? betyder ovisshet. Det brukas inte så sällan. 
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Sammanställning 1 skall l äsas på följande sätt (jag tar som exempel aoöep-

tabel): 

Ordet acceptabel, som behandlas närmare ovan under k.1.1, förekommer i le

dare nummer 2 (SvD), mening 19- Det har den lexikaliska emotiva betydelsen att 

det uttrycker gillande. I ledaren har det denna funktion. Meningen har dock in

te emotiv betydelse, vilket bl a beror på att aooeptabel står inom citations

tecken. I ledare 5 (VF), mening 28, har ordet också emotiv funktion. Meningen 

har inte heller här emotiv betydelse, beroende på att ordet ingår i ett citat. 

I ledare 15 (SkD), mening 2, har ordet emotiv funktion. Meningen uttrycker ogll 

lande, beroende på att aooeptabel är negerat. I ledarmening 29:26 har ordet 

emotiv funktion. Meningen uttrycker svagt gillande. Den lexikaliska betydelsen 

är naturligtvis hela tiden densamma. 

I sammanställning 1 förkortas mening men., emotiv och emot ivi sera för

kortas em., motståndare förkortas motst.. 
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Sammanställning 1. Ordens och meningarnas emot i vi tet. 

Ordets 

Ord Be 1änn lexika-
I i ska be
tyde! se 

funk-
tion 

Men i ng-
ens be-
tydelse 

Anmärkn i ng 

acceptabel' 

al Ivar 1 ig 

ansvarskän-
nande 

antiklimaxx 

arbetslöshets
problem 

a rmodx 

2:19 

5:28 

15:2 

29:26 

3:2 

3:31 

10:17 

15:24 

18:2 

19:27 

20:11 

20:48 

24:5 

26:18 

27:17 

27:2 

20:7 

10:19 

1:7 

arvsmasserisk 1:20 

avigsida 11:15 

baktanke* 25:19 

befarade 1:9 

beklagligt 

beklämmande 

bekymmer 

beprövad 

besvär 1 i g 

6:30 

8:8 

16:6 

24:21 

7:28 

1:13 

-/0 

-/0 

•/0 

•/0 

-/0 

+ 

~/0 

+ 

+ 

+ 

+ 

-? 

0 
0 

(-) + 

(-) + 

0 

+ 

0 

(+)" 

0 

C i tat(ionstecken). 

Citat. 

Negation. Svagt ogillande. 

Svagt g i 1 lande. 

Ordet följs av risker' 

Ordet följs av knäck. 

Ordet följs av situation. 

Uttrycket är det allvarliga. 

Ordet följs av hindra fram
steg. 

Negation. 

Ordet följs av hot. 

Ordet följs av problemet. 

Uttrycket är det allvarliga. 

Ordet följs av tankeställare. 

Citat. 

Varierad upprepning, positiva 
motsatsord. Gillande över 
eget arbete. 

Utropstecken, omoral. 

Ordets kognitiva bet. är 
starkt framträdande, det för
mår ej em. meningen. 
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Ord Belägg 

Ordets 
1 ex i ka-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
tion 

Men i ng-
ens be-
tydel se 

Anmärkn i ng 

(mest) be
tänkt iga 

bra 

brist 

buskpropaganda 

bäst 

bättre 

20:19 

7:23 

23:23 

7:2 

14:3 

16:3 

9:18 

2:10 

2:17 

13:35 

13:^0 

14:7 

19:5 

25:9 

1 :26 

4:48 

9:15 

9:20 

9:27 

15:11 

18:22 

+/0 

-/0 

+/0 

+/0 

+? 

-? 

0 
+ 

+? 

+ 

0 

+? 

+ 

+ 

0? 

+ 

+? 

Viss synpunkt. Men. em. 
p.g.a. andra ord. 

0 Ordet har inte kraft att 
em. men. 

I SO:3 som är em. 

+ Men. emotiv av andra orsaker 
än ordet. 

-? Problem karakteriserar bilist. 

(-) 

P? 

P 

0? 

Negation. 

0 b ej em. eftersom det ingår i 
uttr. göra sitt bästa, vilket 
jag bedömer neutralt. 

-? Ordet ingår i citat. Men. som 
helhet andas kritik, men det 
är svårt att sätta fingret på 
vad som bär med sig denna 
kritik. 

+ b in går i en boktitel. Men 
em. av andra orsaker. 

+ 

(+)-

0? 

+ 

(+)-? b gäller små- och medelstora 
företag, men jag har valt att 
överföra det gillande som 
dessa kan hysa på alla. Men. 
är troligen em. p.g.a. att 
underförstådd kritik riktas 
mot en motst. (jfr. (9:15) 
ovan). 

Negation: ngt kan göras. 
b: kritik. Man komparerar här 
dålig} bättre t bä st.1 ) 

Jfr Noreen s. 488 och Harweg s. 245 ff. 
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Ord Belägg 

Ordets 
i ex i ka-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
tion 

Men i ng-
ens be-
tydelse 

Anmärkning 

20: 5^4 

21:11 

25:32 

25:35 

26:29 

chans 1:24 

7:14 

cyn i sk 

demagogisk 

d i ssonans 

doktr i när 

dråpslagX 

13:17 

20:39 

12:5 

7:31 

13:28 

1:31 

dålig 10:34 

13:43 

effektivX 4:6 

4:17 

4:33 

7:49 

13:19 

eländig 28:38 

energisk 4:10 

energiproblem 1:4 

4:7 

energi siukande 1:6 

ensidig 15:7 

15:16 

falangx 7:23 

-/0 

-/0 

-/0 

-/0 

-if 

+/0 

70 

•IÎ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+? 

+ 

0? 

0 

+? 

+ 

+ 

0 

-? 

-? 

+? 

(.+)-

+ 

0 

0? 

(+)-

+? 

0 

+? 

+ 

+? 

P 

-? 

0 

(-)0 

0 
-? 

Jfr. (9:15) och (15:11) ovan. 

Liknar (18:22). Negation. 

Villkorsbisats inledd m. om. 

Förf. jämför två alternativ: 
tvång - a. 

Liknar (9:15), (15:11) och 
(21:11) under bättre. 

Negation. 

I SO:2 som är em. 

D:ema har varit så få. Ne
gation. 

Kontexten är em. 

Ordet ingår i ett citat. 
Men em. av andra skäl. 

Uttr. är löna ngn. d:t, vil
ket jag har bedömt neutralt. 

Negation: man efterlyser ef
fektivitet, vilket innebär 
att ngn. ej varit e. 

Det talas om e kolbrytnings
metoder. 

Svårbedömt gränsfall. 

Citat, som möjligen kan ut
trycka förf:s åsikt. 

C i tat. 

Men em. p.g.a. andra ord, 
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Ordets Men i ng-
ens be
tydelse 

Ord Belägg 1 ex i ka-
1 i ska be-
tydelse 

f unk-
t ion 

Men i ng-
ens be
tydelse 

Anmärkning 

fal sk 19:1 ~/0 - -

fara 5:31 - - P+ negation. 

5:38 -? P Men. uttr. ej ogillande, men 
är ett gott ex. på en platt
het . 

9:18 - - Ordet ingår i ett citat. 

felaktig 18:15 

20:47 

-/0 

- -

Men. förtydligar en tidigare 
ogi 1 lande men. 

Ställs samman m. andra em. 
uttryck. 

21:32 0? (0)- Sakligt konstaterande i en i 
övrigt em. men. 

29:7 0 0 Sakligt konstaterande. 

f i asko 20:32 - - -

flagrant 8:13 - - -

framsteg 19:27 

23:10 

+ + 

+ 

(P)P? 

+ 

Del av men. och möjligen hela 
men. är en platthet. 

framsynthet 10:11 + + + 

frasmakare 12:27 - - + Negation. 
r „1 * frestelse 19:^5 -? - - Uttr. är falla för f. 

fr i hetX 19:8 +Z-./0 0 0 

fruktbar 23:32 +/0 + 0 Negation, ur viss synpunkt. 

fräck 12:3 

15:24 

+/- mm 1 båda men. är den neg. bet. 

den enda tänkbara. 

fullgott 2:26 + + + 

följdriktigt 19:19 +/0 + + 

föraktfullx 17:20 0? Ordet används på ett sätt som 
avviker från min tolkning av 
det. 

förbättr i ng 13:5 

25:21 

+ + 

+? 

(+)-? 

(+)0 

Uttr. till och med em. möj-
1 i gen men. 

27:22 +? (+)-? Det antyds att vissa f är o-
jämlika, vilket innebär klan
der. 

fördel(aktig) 9:31 +/0 +? +? Ngt. är f:t u r allas synpunkt 

12:15 + + Det talas inte om fön'vem nå
got är f:t. 
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Ordets 

Ord Bel ägg 1 ex i ka-
1 i ska be
tyde 1 se 

funk-
tion 

Mening
ens be
tydelse 

Anmärkning 

föredöme* 

företags-
f i askon 

förgiftnings
risk 

förhastad 

förljugna 

förmån 

försummelse 

förtroende 

30:1 

11:7 

Ì S i k k  

1 : 2 1  

8:3A 

12:3 

18:12 

13:8 

20:50 

13:^5 

16:33 

20:37 

20:38 

20:57 

förträfflighet 8:32 

förvärrad 28:28 

förödande 24:5 

galopperande 2^:12 

grym 

halvmesyr 

hastverk 

h j ä 1 px 

30:23 

12:21 

28:20 

29:13 

8:2 

13:37 

+? 0 

(+)0? 

0? 

+/0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+? 

(-)0 

-/t 

( - Ì - ?  

+/0 0 
+ 

0 

0 

Något är en f:t för "in
komsttagare som uppnått 
35.000 kr", d.v.s. ngt. är 
positivt ur viss synpunkt. 

Negation som gör ordet neu
tralt. 

Villkorsbisats, inledd m. om, 
ur viss synpunkt. 

Negation i samtliga men.: 
motst. har inte /. 

Jag är osäker om ordet verk
ligen är positivt. I ledaren 
används det ironiskt. 

Egna vill hindra g. 
tion, negation. 

infla

te em. en del av men. Resten 
blir möjligen em. gm. försö
ker, som implicerar misslyc
kande. 

Negat ion. 

Negation. 

h kan ersättas med medverkan. 

Men. em. men ej p.g.a. h, ef
tersom det explicit uttrycks 
att h och solidaritet "inte 
räcker". 



- 74 -

Ordets Men i ng-
ens be
tydelse 

Ord Bel ägg 1 ex i ka-
1 i ska be-
tydelse 

f unk-
t ion 

Men i ng-
ens be
tydelse 

Anmärkning 

17:15 0 0 h kan ersättas med medverkan. 

hopp 1:3 + + 0? Talakt: ngt. kallas i 
"världsretoriken" ett h, dvs. 
det är i nte ett h. 

hot 20:48 - - -

hygg]igt 1 :1 + + +? Gillandet är mycket svagt, om 
det alls finns. Flera neg. 
ord förekommer i men. 

hånful1 9:14 - - -

högervridet 21:10 

21:11 -

0 
(+)-

C i tat. 

h bidrar till att göra men. 
kri ti sk. 

idiotstopp 4:31 - - -

i nsats 7:30 

10:6 

10:3^ 

+/0 + 

+ 

+ 

0 Villkorsbisats inledd med om. 

Ngn. straffas för att han gör i. 

Ngn. lönas dåligt för sina i. 

2 ggr 1 3:23 0+ +? 

13:24 +? -? Visst slag av insats är ej nog. 

13:38 + + 

14:21 + - Negativt p.g.a. andra ord. 

15:7 0 0 

15:16 0 -? 

18:8 0 0 

intetsägande 20:8 -/0 - - Ordet normalt negativt. 

istadig 16:32 - - -

jämlikhetx 9:21 

16:32 

+/0 + 

0 

+ 

j förekommer 2 ggr. i men. 
Båda gångerna används ordet 
på ett tekniskt sätt och läggs 
egentligen i munnen på motst. 
Man insinuerar i men. att 
motst. ej är för j. Negation. 

21:20 + P-? Negation: man insinuerar att 
motst. ej är för j. 

21:23 +? - Talakt: motst. talar gärna 
om q. 

25:28 + 0 Citat. 

27:20 +? - Talakt: motst. talar gärna om • 
d • 
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Ordets Men i ng-
ens be
tydelse 

Ord Belägg lex i ka-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
tion 

Men i ng-
ens be
tydelse 

Anmärkning 

27:22 + - Negation: motst. är ej för 
j. Retorisk fråga. 

katastrof 2:17 

23:5 (-Ì+? 

klok 2:17 

12:28 

26:28 

+/0 + 

+ 

+ 

P 

+ 

+ 

klyscha 20:2*4 - - -

kompromette
rande 8:17 - - -

konfrontat ion 13:M 

20:20 

konstruktiv 10:28 +/0 + (+)-

kraftful1 23:27 +/0 + + 
• . X kr i s 1:1 

1:9 

*»:5 

~/0 

-

+? 

(-)0? 

-? 

Jfr. hyggligt ovan. 

1 samtliga men. anv. k för 
att måla upp en hotbild. 

kr i stendenser 11:16 -/0 - -

kritisk 10:3 

27:1 

-/0 -? 

0 

0 

0 

Ur någons synpunkt. 
-•I-

kron i sk 18:10 -/0 - - k används här inte om sjukdom 
och har då em. betydelse. 

kupongkli p-
pare 18:13 - - -

1 jus 1:10 +/0 + +? 

lysande 12:7 +/0 + ? +? 

låg 9:17 -/0 - — Bi 1dl ig användning, som är 
negativ. 

1ämpligt 28:3 +/0 0 0 Motst. har diskuterat om ngt. 
är l. 

lättfärdigt 20:39 - - -

lättsinne 25:22 - -? (+)0 Citat. 

löfte* 2:26 

12:21 

+/-/0 + + 

+ Negation. l:n ställs samman 
m. smulor och halvmesyrer. 
I är endast en talakt. 
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Ordets 

Ord Bel ägg 1 ex i ka-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
t ion 

Men i ng-
ens be
tydelse 

AnmMrkn i ng 

löjlig 

löntagarvän-
1 ig 

magistral 

makaber 

maktfullkom-
1 i ghetx 

makthunger 

marg i nalskatte-
problem 

14:5 

15:19 

20:37 

29:18 

13:15 

25:22 

8:32 

20:29 

8:7 

26:34 

miljöproblem 2:15 

mi 1jöri sker 1 :9 

3:25 

mi 1jöskador 1:15 

1 :20 

missförhållande 20:45 

missförstånd 29:36 

missljud 19:20 

mi sslyckad 10:28 

14:21 

16:8 

misslyckande 13:1 

mi sstag 13:8 

motsägelsefull 26:7 

ntål i nr i ktad 5:29 

målmedveten 4:1 

-/0 

-/0 

-/0 

-/0 

-/0 

~/0 

-/0? 

+/0 

+/0 

+ 

? 

-? 

-? 

(+)0 

(")0? 

-? 

0 

(+)-

Man implicerar falskt l. 

Egendomligt bruk av l. 

Det handlar om ett sviket l. 

Negat ion. 

Ordet förmår ej em. men. 

Inget har gjorts åt m - klan
der. 

C i tat. 

I men. förekommer uttr. 
kört fasti missnöjet. 

som 

P? 

Negation. 

Men. negativ även av andra 
orsaker. 

Motsatsord: konstruktiv. 

Ord som alltför och arbets
löshet förekommer i men. 

I men. förutsätts att rege
ringen haft flera stora m:n. 

m para 11 el 1 stai 1 s m. försum
melser. 

Ngt. ser ut att vara m:t, och 
är också ml I rön i. 

m är ett ord som liknar vet
tig och rimlig och används 
ofta på ung. liknande sätt. 

L i knar målinriktad. 
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Ordets 

Ord Belägg 1 ex i ka-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
t ion 

Men i ng-
ens be-
tydelse 

Anmärkning 

mastare 

nackdelar 

nedlåtande* 

negativi sm 

nonsens 

notor i sk 

nyttig 

nöd 

oacceptabel 

obarmhärtigt 

oblod ig 

ohö1j d 

okr i t i sk 

olycklig 

omö j 1 ig 

ond 

4: 10 

13:46 

23:27 

7:6 

28:29 

8:9 

20:4 

19:6 

1 3 : 8  

3:1 

10:7 

11:7 

21:30 

8:31 

8:20 

8:19 

6:5 

18:16 

10:34 

10:36 

1 :24 

10:20 

26:18 

opportun i sm - 8:19 
opportunistisk 25-2 

25:20 

27:3 

+/0 

~/0 

+/0 

~/0 

-m 

+/0 

~/0 

'/0 

-/0 

+ 

+ 

+ 

+ 

-? 

+? 

+ 

0? 

+ 

-? 

P 

P 

P? 

-? 

+? 

+ 

(") + 

(+)" 

0? 

0? 

(+)-

Negation. 

Meningen lyder: "Det finns 
nackdelar också med folkpen
sionens slopande". 

Ordet är normalt negativt 
enligt min mening. Jag an
ser att ordet använts egen-
domligt i men. 

Svagt, om ens något, gillande. 

Tolkningen med ordet använt 
neutralt är möjlig, men inte 
sannoli k. 

Varierad upprepning, posi
tiva motsatsord. 

Adjektivets huvudord är op
portunism. 

Citat som passar förf. 

Här är det ngt. som är o:t, 
inte ngn. 

Men. ofullständig. 

Motst. har inte klarat av att 
bekämpa det o = klander. 

Negation och citat. 
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Ordets 

Ord Belägg lexika-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
t ion 

Men i ng-
ens be
tydelse 

Anmärkning 

orimi ig 

orimiighet 

osakli g 

ot i 11räcklig 

ovärder1 ig 

(energi)para
li i s 

pos i t i v 

probi em 

3:16 

10:27 

9:19 

10:21 

8:1*» 

1 : 2 1  

17:^ 

25:7 

26:32 

27:*» 

2S:3k 

1 :27 

5:30 

7:15 

10:25 

11:13 

11:15 

11:17 

16:3 

18:9 

18:20 

20:39 

22:28 

24:5 

2*»:21  

~ / 0  

+ 

+ 

+/0 

+ 

0 

0 

0 

-10 

-? 

-? 

(-)+? 

(-)+? 

0 

(+)-

0 

0 
0 

0 

+? 

(-) + 

(-) + 

-? 

-? 

-? 

Ngt. negativt är o:t = +. 

Man uppmanar ngn. att välja 
positiva begrepp i stället 
för negativa. 

Men. innehåller bara. 

Ngt. är o ur viss synpunkt. 

Uttr. är ställa sig p, vilket 
jag bedömer som neutralt. 

Men. som helhet uttr. ogil
lande. Men p har sin normala 
positiva (.' 1 bet. 

Jfr. (17:^). 
-II-

Ngn. har p till skillnad från 
att ngn. är ett p. I det se
nare fallet har p em. bet. 

Ngt. är ett p, eller kan bli. 

Ngn. kan inte lösa ett p » 
klander. 

De egna tänker lösa ett p. 

Sverige står sig väl, men al
la p är inte lösta. 

Egna har löst nästan alla p 
men vissa återstår. 

Ngn. vill l ösa ett p på ett 
visst sätt. Förf. insinuerar 
att detta sätt är dåligt. 

Arbetslösheten är ett p. 
-II-

Marginalskatterna är ett p. 

Momsen är ett p. 
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Ordets 

Ord Belägg lexika-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
t ion 

Men i ng-
ens be-
tydelse 

Anmärkn i ng 

produkt i vX 

prof i t-
i ntressen 

propaganda 

real i st i skx 

reform 

13:23 

18:16 

18:20 

9:15 

9:17 

9:19 

+/0 

~/0 

+? Huvudordet är insats, vilket 
i sammanhanget är positivt. 
Gillandet är mycket svagt. 

4:21 +/0 + P? Används på sätt som liknar 
målmedveten. 

7:13 + - Negat ion. 

13:28 + - -H-

19:22 + -
-M-

22:10 + + 

7:14 +/0 + - Negation: motst. vill ej ha 
viss v. 

9:18 + (-)- C i tat. Vi ssa v i fara. 

9:20 + + 

10:27 0 -

14:21 0? -

19:25 0 -? 

19:36 + - v sätts på undantag = nega
tion. 

21:17 + 0 Citat. 

21:25 + P 

21:26 + 0 Ordet förmår ej em. men. 

22:33 + 0 -II-

22:35 + 0 -.11-

23:9 + + Men. ofullst. men ändå +. 

23:11 + + -II-

24:18 + (") + 

25:5 + (+?)-

25:7 + (+)-

25:9 + 0? Fråga. 

25:14 + 0 Ordet förmår ej em. men. 
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Ordets u lexika- Mening-
Ord Belägg ,. . , _ funk- ens be- Anmärkning 

I I S  K 3  D  6  • « i i  , , tion tvdelse tydeise • 

25:20 + (+)-

25:22 + (+)0 

26:18 0 

27:2 +? 0 Citat. 

27:4 + 0 Citat. 

27:10 + - r i nom citationstecken. 

27:19 + 0 Citat. 

29:11 +? + 

30:10 + -? Negation: viss grupp påverkas 
ej av r. 

30:15 + 0 Ordet förmår ej em. men. 

22:30 + + 

riktig 21:21 +/0 +? +? Svårbedömt. Troligen positivt, 
eftersom man bedömer egen par
ti ledares uttalande. 

28:11 +? +? Samma som ovan, men nu gäller 
det egna partiet. 

29:4 0 0 Neutralt konstaterande. 

rimlig 3:9 + + 0 Ci tat. 

4:25 + " Negation: ngt. är ej v. 

8:25 + P r är liksom vettig och tit 1-
räoktig ett typiskt rent vär
deord. Det är till sin bety-

26:31 + P+ del se så vagt att envar kan 
lägga in i ordet den betydelse 
som passar. 

29:20 + + Vädjande. 

risk 1:3 ~ — ? 0? Negation, men förf. låter för
stå att det noq ändå är fråga 
om en v. 

2:11 - 0 Citat. 

3:2 

3:11 - -? 

3:31 

4:37 - 0 Vi vet för lite om vilka v 
det finns. 

13:34 + P 
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Ordets Mening
ens be-
tydelsé 

Ord Belägg 1 ex i ka-
1 i ska be
tyde 1 se 

fura
ti i on 

Mening
ens be-
tydelsé 

Anmä rkn i ng 

6:3 - - 0 Ur viss synpunkt. 1 detta 
fall ur en sj ös ( i.) . 

10:24 - -

25:18 - - Ci tat. 

26:26 - -

27:13 - 0 Citat. 

ri skabla 18:1 - - -

riskfriare 1:21 +/0 +? (-)+? 

rotvälska 12:6 - - -

räddn i ngx 5:34 + + + Citat som stöder förf. åsikt. 
Här är det dessutom vår r. 

räddn i ngs-
planka 

8:4 + och - -? 1 men. insinueras klander 
över att motst. inte tidiga» 
re åtgärdat problem. 

rätt 12:37 +/0 + + r är här att rösta på tidn. 
part i. 

18:24 + + r är här att göra som tidn. 
parti anser. 

18:29 + + -•I-

22:34 + + Citat, men egen partiledare. 

24:3 + + v är här den åsikt som tidn. 
har. 

28:13 + 0 Negation. Klander uttrycks ej 
eftersom men. står i konj. 

28:15 ? - Uttr. är med rätta, som anv. 
som förstärkningsord. 

samhäl 1sdi ri-
gering 7:21 - - -

sekt 12:2 - - -

skevhet 10:27 -/0 - (")+? 

skräckpropa
ganda 5:32 - — -

slagkraftig 10:34 

22:9 

+/0 + 

+ 

(+)-

+ 

slösande 1:1 -/0 - (-)+? Svårbedömd mening. 

s löser i 4:8 

4:34 

"" M + 

+ 

Man vill stoppa s. 

Man vi 11 motarbeta s. 

småkrafs i ga 27:2 - - 0 C i tat. 
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Ordets 

Ord Bel ägg lexika-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
tion 

Men î ng-
ens be
tydelse 

Anmärkning 

smärtsam 

solidari tet 

solidari sk 

sorgi ig 

stimulans 

st imulerande 

stöddig 

subvent ion 

sund 

svaghet 

svår 

svårast 

sämst 

taburetthäfta 

tillräcklig 

11:16 

13:37 

23:15 

23:10 

2:4 

10:12 

10:16 

13:42 

16:29 

17:24 

23:19 

7:23 

9:14 

9:15 

8:25 

10:22 

25:7 

16:34 

20:2 

28:19 

29:33 

12:30 

24:18 

2 1 : 1 1  

24:2 

8:8 

3:4 

3:5 

13:30 

~/0 

+ 

+ 

-/0 

+/0 

+/0 

+/0 

~/0 

"/0 

"/0 

-/0 

+/0 

+ 

+ 

0? 

0? 

0? 

0? 

0? 

0? 

-? 

-? 

0 

0 

-? 

0? 

0 

+ 

0 

0 

0? 

0 

0? 

+? 

0 

0 
(-) + 

0? 

0 

0 

Det uttrycks explicit att 
hjälp och s "inte räcker". 

Ci tat, eget parti. 

Syn.: tråkig, beklärrmande etc. 

Ordet innehåller alltid ett 
visst positivt element. Här 
har jag valt att betrakta 
ordet som neutralt i alla 
men.? Att jag ändå är osäker, 
framgår av frågetecknen. 

Ordet inom citationstecken. 

Motst. har det s. Ordet funge
rar närmast som ett slags 
förstärkn i ngsord. 

Motst. har haft s att bestämma 
sig. I detta ligger en viss 
kritik, men jag har ändå be
dömt men. som neutral. 

Negat ion. 

Vissa befolkningsgrupper har 
det s. 

Några har s betalt. Men. 
das klander över motst. 

Fråga. 

Fråga. 

Negation. 

an-
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Ord Bel ägg 

Ordets 
lexika-
1 i ska be-
tydelse 

f unk-
tion 

Mening
ens be
tydelse 

Anmärkning 

t i 11 talad 25:1 +/0 0 -

tokig 18:14 - - -

tomhänt 10:22 ~/0 - - Den bildliga bet. är em. 

20:34 - -

trag i sk 13:17 - - -

tribut 24:18 - - H + 

trofasthet 7:40 +? + + ? Uppmaning. 

trovärd i g 10:29 + + + 

22:9 + + 

trygg(het)x 7:4 + + - Motst. har inte klarat den 
viktigaste t-frågan. 

7:30 + + ? 

9:21 + + 

9:33 + + 

11:11 + + 

13:7 + - Motst. har inte kunnat lösa t. 

13:19 + + ? 

13:21 + - Briljera har starkare em. bet. 
och gör men. em. 

13:37 + - t i men. ett ord som låter po
sitivt. 

13:38 + + -ii-

13:40 + - -II-

13:48 + ? -11-

16:5 + 0 Man är osäker om t. 

21:8 + + 

23:16 + + 

26:26 + - t motverkas. 

trängd 15:13 -/» - 0? Ur viss synpunkt 

upplyst 6:17 +/0 + + 

uppoffrande 10:34 + + - Se -insats. 

urusel 23:5 - - (")+? Se katastrof. 

utmanande 20:20 -/0 - Fler negativa ord i men. 

utomordentlig 14:3 +/0 + + 

utmärkt 1 :26 + + + 
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Ordets 

Ord Belägg lexi ka-
1 i ska be-
tydelse 

funk-
t ion 

Mening
ens be
tydelse 

Anmärkning 

utsikt 

val propaganda 

vett ig 

8:28 +/0 

25:19 

25:23 

12:3 -? 

5:31 + 

17:22 

26:9 + 

19:7 

13:18 

30:22 -/0 

12:27 

1 :26 + 

24:15 +/0 

25:7 

3:3 +/0 

9:29 

värsta 13:28 

återvändsgränd 30:25 ~/0 

ödesdi ger 1:24 

önsketänkande 8:28 

överbud 15:24 

överbudspoli t i k 21:14 

21:22 

överdriven 2:24 

4:26 

överuppvärmning 4:24 

v i sdom 

vrångbi1d 

våda 

våldsam 

våldsverkare 

väl skr i vna 

värde 

värdeful1 

+ 

+ 

+ 

+ 

-? 

+ 

+ 

+ 

+? 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

-? 

H0 
+ 

+ 

(+)-

+ 

+ 

0? 

0 

0 

+? 

Ur viss synpunkt. 
-II-

Em. även av andra skäl 

Motst. söker bortförklara 
(= klander) att motst. inte 
kan komma m. v fö rslag. 

Citat: man lägger ordet i 
motst. mun. 

Ordet läggs i munnen på an
nan, men kritiken stämmer m. 
förf. åsikt. 

Negation. 

y spolieras. I men. förekom
mer tyvärr. 

v här synonymt m. bra. 
-II-

Förf. jämför två alternativ 
- ett positivt och ett ne
gativt. 

Negation. 

Citat. 

Ci tat. 

Citat. 

Man hoppas att ngt. negativt 
- en farhåga - är ö. 
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Sammanställning 2 ger kanske ett intryck av stor exakthet. För den som 13st 

ordartiklarna och betraktat sammanställning 1 står det emellertid klart, att en 

sådan exakthet är skenbar. I många fall är de överväganden som jag gjort angiv

na med reservation, t sammanställning 1 har jag satt ut rätt många frågetecken. 

Under gruppen - ordets lexikaliska betydelse står siffran 207- Av dessa belägg 

är ca 30 ovissa. Sammanställningen har enligt min mening sitt värde däri att 

den på ett överskådligare vis än sammanställning 1 visar hur heterogen bilden 

av de emotiva orden och deras emot i viserande funktion är. 

Summan av kolumnerna från och med - ordets lexikaliska betydelse är 436 

och inte 434, vilket beror på att korsklassificering förekommit. 

Ett annat resultat som syns mig oväntat är att av de 40 fall med negation 

som jag har fört upp, förmår negationen i inte mindre än 32 fall v ända på den 

nu emotiva betydelsen. Jag hade väntat mig att de emotiva orden i större ut

sträckning skulle fungera som gradmotsatsord, d.v.s. att de, när de negeras, 

skulle bl i neutrala. 

Fördelningen mellan positiva och negativa ord som negeras framgår av sam

manställning 3 nedan: 

Sammanställning 3 

+ blir - - blir + + eller - blir neutrala 
gm neger ing gm neger ing gm neger ing 

acceptabel d i ssonans al 1 vari ig 

bäst fara fruktbar 

bättre 2 ggr frasmakare förg i ftningsri sk 

chans galopperande hastverk 

effekt i v halvmesyr mi ssförstånd 

förtroende 5 ggr våldsverkare opportun i st i sk 

jämlikhet 2 ggr önsketänkande ri sk 

löntagarvänl ig rätt 

mästare svår 

real isti sk 3 ggr 

reform 3 ggr 

rimi ig 

tillräckli g 

uppbygget 

7 7 2 + 
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Materialet är visserligen inte stort, vilket gör att slutsatser måste dras 

med försiktighet, men man kan notera att endast två positiva ord förekommer i 

högra kolumnen, rätt och fruktbar. Att meningen där rätt förekommer inte har 

emotiv betydelse, tillskriver jag dessutom helt det förhållandet att dess pre

dikat står i konjunktiv. Det tycks således gå lättare att vända på ett ords 

emotiva betydelse med en negation om ordet är positivt. 

Det förefaller också som om författarna haft andra skäl t ill att negera 

positiva ord än till att negera negativa ord. De negativa orden är i förhållan

devis stor utsträckning ord som använts av motståndare för att beteckna ledar-

författarens partis politik. Med negationen vi 11 författarna nu tala om att 

motståndarna hade fel; det är inte som de har sagt - eller tänkt (J). Detta 

gäller frasmakare, halvmesyr, hastverk, opportunistisk. 

De positiva orden har valts av andra skäl; vilka är det svårt att ana sig 

till. Varför väljer en författare att negera acceptabel, bäst, chans, effektiv 

etc. när han i stället skulle kunna skriva oacceptabel, dålig, risk, ineffek

tiv o.s.v.? I några fall kan svaret vara att konstruktionerna är mera komplice

rade än enbart negation + nomen, i andra fall är skälen mera dunkla. 

k.2 VERB 

i».2.1 Al lmänt 

Verb ar relationsord. Det innebär att de i emotivt avseende inte kan be

handlas på precis samma sätt som substantiv, adjektiv och adverb. Relationer 

inom den sats där verbet förekommer måste redovisas. Ofta anvisar ett emotivt 

verb att ett annat ord i satsen skall u ppfattas som posjtivt eller negativt. 

Bengt Sigurd har skrivit om detta i uppsatsen Ord på gott och ont. Han 

talar där om olika verbtyper som kräver onda eller goda nominal fraser. Nomi-

nalfraserna utgör subjekt, direkt objekt och indirekt objekt (eller motsvaran

de). Verben kan således fordra ett gott subjekt, ett ont objekt etc. Som exem

pel på ett verb som kräver ett ont objekt nämner Sigurd frukta i en mening som 

Kalle fruktar straffet. Straffet är objekt och är det onda i meningen. Men 

straffet är ont endast för Kalle och inte för talaren, så som meningen är kon

struerad, och det innebär att meningen inte har emotiv betydelse enligt den de

finition av begreppet som ligger till grund för denna undersökning. Emellertid 

kan man tänka sig att verbet kan uttrycka ogillande ur Kalles synpunkt och då 

skulle man kunna betrakta även frukta som ett emotivt ord. Man ser då världen 

genom Kalles ögon: det är sannolikt att Kalle ogillar det som han fruktar. 

Emellertid finns även verb som direkt uttrycker talarens inställning till en 

företeelse. Ett sådant verb är plottra bort. Satsen Per plottrade bort resur
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serna uttrycker talarens ogillande över Pers handlande. 

En tredje typ av verb med något som åtminstone liknar emotiv betydelse 

exemplifieras av verbet varma. I meningen Per varnade Pål för hunden förut

sätts att hunden kan vara negativ för Pål, men det sägs inte något om att Per 

eller Pål eller talaren ogillar hunden. 

Man kan således tänka sig tre huvudtyper av verb med emotiv betydelse (el

ler med något som liknar emotiv betydelse): 

1. Verb som uttrycker att något, subjektet, predikatet eller objektet (mot

svarande) gillas/ogillas av den som uttalar meningen. 

2. Verb som uttrycker att något gillas/ogillas av någon som inte är den som 

uttalar meningen. Det kan vara subjektet som ogillar objektet, objektet som o-

gi1 lar verbet, etc. 

3. Verb som uttrycker att något är negativt/positivt (ont/gott) för någon/nå

got. Det kan vara subjektet som är positivt för objektet, objektet som är nega

tivt för subjektet, etc. 

k,2.2 Tester 

Verb testas på liknande sätt som nomen. Även när det gäller verb är det 

enklaste och säkraste sättet att testa om ett ord har emotiv betydelse att sät

ta in det i en rak och okomplicerad mening, där verbet är predikat och till 

denna testmening göra testkommentarer. Sådana testkommentarer till meningen 

Per plottrade bort resurserna är: 

A. Jag konstaterar att du inte gillar Pers handlande, 

alternativt 

Jaså, du gillar inte Pers handlande. 

B. Jag håller inte med dig om att Pers handlande är så dåligt. 

C. Bertil anser inte heller att Pers handlande är något vidare. 

Dessa kommentarer passar bra till meningen, vilket betyder att verbet 

har emotiv betydelse. 

Diskussionen av de enskilda verben har följande disposition: 

i Meningen/meningarna ur ledarna där verbet förekommer. 

ii Betydelse enligt ISO. 

i i i Mening(ar) där ordet förekommer. 

i v Kommentarer till dessa meningar. 

v Diskussion av kommentarerna. 
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vi Fastställande av emotiv betydelse. 

vii Diskussion om ordets roll i 1edarmening(en)(arna). 

I flera fall uttrycks osäkerhet om vart ett verb skall föras. Klasserna 

är ingalunda så väl avgränsade i praktiken, som de är i teorin. 

i».2.3 Verb som uttrycker talarens gillande/ogillande 

Dessa verb kan delas in i två klasser: 1. den klass där gillande/ogil

lande uttrycks av subjektets beteende, och 2. den klass, där man uttrycker 

gillande/ogillande av verbkomplementet. 

Här, liksom i fortsättningen, har jag valt att använda mig av gramma-

tiska termer för semantiska förhållanden. Jag är medveten om den risk och den 

svaghet detta innebär. Alternativet hade varit att använda sig av semantiska 

kategorier, t.ex. Fillmores semantiska kasus. Jag har emellertid bedömt att 

de grammat i ska kategorierna är tillräckliga för mina behov och att de seman

tiska kasusteorierna ännu är dåligt utredda, vilket innebär att jag, om jag 

hade velat använda mig av dem, skulle ha behövt lägga ner en orimligt stor 

arbetsinsats för att reda ut dessa. 

När jag i det följande talar om subjekt, betyder detta det subjekt man 

kan tänka sig, om man sätter in verbet i en normalt konstruerad aktiv sats. 

När jag talar om verbkomplementet, betyder detta det verbkomplement man kan 

tänka sig i en normalt konstruerad aktiv sats. Beteckningen verbkomplement 

täcker flera olika begrepp som samlats under en beteckning. Hit räknar jag di

rekt och indirekt objekt, samt olika adverbial. De har samlats under beteck

ningen verbkomplement (vk'^), därför att jag har bedömt att denna indelning är 

tillräckligt fin för mitt ändamål. 

4.2.3-1 Verb som uttrycker gillande/ogillande av subjektets beteende (SB)^ ̂ 

Märkvärdigt nog har jag i nte i ledarna kunnat finna några verb som ut

trycker gillande av subjektets beteende. Här kommer av den anledningen endast 

verb som uttrycker ogillande att behandlas. 

Skrivningen subjektets beteende är överlagd. Jag tänkte mig först att det 

kunde finnas verb, som uttryckte talarens gillande/ogillande av subjektet och 

verb som uttryckte gi1lande/ogi1 lande i sig självt. Denna uppdelning har jag 

emellertid i nte kunnat finna stöd för i materialet. I första hand uttrycker 

verben i denna klass att subjektets beteende ogillas av talaren. I andra hand 

Denna förkortning används framgent. 
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kommer subjektet att betraktas med ogillande. 

I några fall i ledarmen ingarna är det subjekt som man tänker sig i djup

strukturen struket i ytstrukturen. I sådana fall i nnebär det i allmänhet att 

ogillande uttrycks endast av beteendet. Begreppen djupstruktursubjekt, d.v.s. 

det subjekt som man kan tänka sig till verbet i djupstrukturen, och ytstruktur

subjekt, d.v.s. det subjekt som ytstrukturen har, är fundamentala. 

AVSPI SA 

(12:21) Norrbotten låter sig i nte avspisas med smulor, löften och halv-

mesyrer (Nfl) 

ISO: avfärda, göra sig kvitt (ngn). 

(1) Per avspisade Pål med en handviftning 

Kommentar: 

A. Jaså, det var inte vackert gjort 

B. Jag förstår att du inte gillar Pers beteende 

C. Inte heller Bertil skulle ha gillat Pers beteende 

Kommentarerna verkar rimliga. Och trots att det av (1) framgår att Per 

inte gillar Pål, så är det Per som framstår som den negativa parten. Handling

en att avspisa någon ogillas av de flesta människor. Dessutom emotiviseras 

med en handviftning negativt tillfälligt av avspisa i (1). Jag är dock osäker 

om ordet skall anses ha emotiv betydelse, eller om det endast skall anses va

ra ett ord som kan utlösa en negativ attityd. Per kan nämligen i ett visst 

sammanhang framstå som en synnerligen sympatisk person och Pål som en motsva

rande osympatisk. Om då Per avspisar Pål, kan det möjligen betraktas med ett 

vi sst gill ande. 

I ledarmeningen har ordet sannolikt emotiv funktion, beroende på att det 

förekommer i en emotiv kontext. Djupstruktursubjektet står ej utsatt, eftersom 

meningen har passiv form utan agent. Som ett möjligt djupstruktursubjekt kan 

man tänka sig "alla partier utom vpk". Avspisandet är negativt i och för sig 

för Norrbotten. Dessutom har med smulor, löften och halvmesyrer emotiv bety

delse, en betydelse som förstärks av avspisa. 

Meningen uttrycker trots och tjänar till att stärka andan av sammanhåll

ning i Norrbotten. Tidningen inordnar sig själv och läsarna i denna samman

hållna gemenskap. 



- 92 -

BRILJERA 

(13:21) Den (kritiken) är direkt riktad mot regeringen, som inför den äld

re arbetskraften vill briljera med lagstiftningsåtgärder för an

ställningstrygghet, men som genom sin ekonomiska politik förstärkt 

konjunktursvackan och därmed arbetslösheten (DN) 

ISO: glänsa, lysa, pråla, paradera (med) 

(1) Per briljerade med sin kunskap inför Pål 

(2) Per briljerade med sin kunskap inför mig 

Kommentar : 

A. Jag konstaterar att du inte gillar Pers handlande 

B. Jag håller inte med om att Pers handlande skulle vara så Illa 

c. Bertil anser också att Pers handlande inte är något vidare. 

Kommentarerna förefaller möjliga att göra både till (1) och (2) (även om 

de passar bättre till (2)). Briljera har emotiv betydelse. 

I ledarmen ingen har briljera emotiv betydelse och används i meningen för 

att uttrycka ogillande över regeringen och dess handlande. 

DRA SIG FÖR 

(8:19) Om fortsatt regeringsmakt och omdaning av samhället i socialistisk 

riktning är fixstjärnor för socialdemokraterna, så drar de sig in

te för den ohöljda opportunismen när det gäller att nå dessa mål 

(SvD) 

ISO: tveka, undvika, hysa betänkligheter 

(1) Per drar sig för att skriva brevet 

(2) Per drar sig inte för att skriva brevet 

Kommentarer till (1): 

A; Jaså, Per gillar inte att skriva brevet 

B. Jag skulle inte heller gilla att skriva brevet 

C. Inte heller Bertil skulle gilla att skriva brevet 

Kommentarerna verkar rimliga. Uttrycket har emotiv betydelse, subjektet 

ogillar att utföra handlingen. 
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Kommentarer till (2): 

A. Jaså, du gillar inte Per 

B. Jag gillar inte heller Per 

C. Inte heller Bertil gillar Per 

Dessa kommentarer verkar rimliga till en av uttryckets betydelser. I 

den betydelse som kommentarerna passar till, betyder inte dra sig för att sub

jektet är hänsynslöst e.d. Det är denna betydelse som är aktuell i ledarmening-

en. Dessutom presupponeras att det direkta objektet är negativt. I detta fall 

är brevskrivandet något som Per borde ha dragit sig för att utföra. Ut

trycket inte dra sig för kan emellertid också uppfattas som neutralt, och är 

således emot i vt polysemt. 

I 1edarmeningen har uttrycket emotiv funktion och används för att ut

trycka ogillande över socialdemokraterna och deras handlande. 

FRAMHÄRDA 

(21:32) Från socialdemokratiskt håll framhärdar man med tanken att det 

inte skulle finnas något program härför, något som är helt felak

tigt (SkD) 

ISO: stå fast (vid), fortsätta, fortfara 

(1) Per framhärdar i sin kritik av förhållandena 

(2) Jag framhärdar i min kritik 

Kommentar till (1): 

A. Jaså, du tycker illa om Pers handlande 

B. Jag håller inte med om att Pers handlande skulle vara så dåligt 

C. Bertil t ycker inte heller om Pers handlande 

Kommentarerna förefaller rimliga till (1). (2) är enligt min mening se

mantiskt inte riktigt välformad: man använder inte utan vidare framhärda när 

man återger eget handlande, eftersom framhävda kan antyda oresonlighet o.d. 

För min språkkänsla är verbet emotivt, men jag har träffat personer som säger 

sig kunna använda framhärda om eget handlande och att det för dem betyder att 

man "fortfar att göra något, trots att man kritiseras", utan någon emotiv as

pekt. Jag väljer att betrakta verbet som emotivt polysemt. 

I ledarmeningen har ordet emotiv funktion och bidrar till att uttrycka 

ogillande över socialdemokraterna och deras handlande. Huvudsatsen uttrycker 

ogillande även om bisatsen stryks, vilket stöder min åsikt att verbet har emo

tiv betydelse. 
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HETSA FRAM 

(6:21) I riksdagsdebatten nyligen betonades hur nödvändigt det är att inte 

hetsa fram kärnkraftsanläggningar (Nfl) 

ISO: i ISO finns inte uttrycket hetsa fram och ingen av de betydelser som ISO 

ger passar in på den betydelse som ordet har i ledarmen ingen. 

SAOB: hetsa fram (H 871) egga 1. tussa (hund) fram till angrepp; om person 

o.d.: gm ivriga uppmaningar o.d. förmå (ngn) att framträda (till angrepp 

på ngn 1. ngt). 

Inte heller SA0B:s betydelseanvisning passar bra in på ledarmen ingens ut

tryck. Jag tänker mig därför att den betydelse som hetsa fram har i ledarme-

ningen, är sen. Den är naturligtvis nära besläktad med SA0B:s betydelse, men 

skiljer sig ifrån denna genom att det som man hetsar fram inte längre är en 

person eller en hund, utan ett resultat av en handling, t.ex. en kärnkraftsan

läggning eller ett förslag. 

I östergrens Nusvensk ordbok saknas uttrycket hetsa fram. 

(1) Per hetsade fram förslaget 

(2) Jag hetsade fram förslaget 

Kommentar till (1): 

A. Jaså, du ogillar Pers handlande 

B. Jag håller inte med om att Pers handlande skulle vara så dåligt 

C. Inte heller Bertil t ycker att Pers handlande var något vidare 

Kommentarerna verkar rimliga till (1). (2) kan accepteras, men jag tän

ker mig då att "jag", men inte de som har accepterat förslaget, har någon gläd

je av det. "Jag" har dessutom bekänt att han burit sig illa åt. 

I ledarmeningen har ordet emotiv betydelse och används för att skapa en 

platthet av meningen. Med detta menas att vissa negerade satser där hetsa 

fram står som predikat ej kan ifrågasättas. Ex.: "Vi skall i nte hetsa fram X", 

"Det är nödvändigt att ej hetsa fram Y". 

Subjekt till h etsa fram saknas. Tänkbart djupstruktursubjekt: kämkrafts-

anhängama. 

LÄGGA SIG TILL MED 

(12:2) Denna negativa frågeställning uppmuntras av SAC och i realiteten 

av de båda sekter som lagt sig till med det kommunistiska namnet och 

endast ställer upp för att försvaga kommunisternas parti, VPK. (N fl) 
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Svensk handordbok (SHO): lägga beslag på, skaffa sig 

Här är det den första av dessa två, närbesläktade betydelser, som är ak

tuell. Den senare betydelsen "skaffa sig", bedömer jag som neutral. 

(1) Per har lagt sig till med Pål s bi 1 

Kommentar: 

A. Jaså, du ogillar Pers handlande 

B. Jag håller inte med om att Pers handlande är så illa 

C. Även Bertil t ycker att Pers handlande inte är något vidare 

Kommentarerna kan tänkas till (1). Men det är möjligt att det beror mera 

på att det anses moraliskt förkastligt att lägga beslag på något, än att ut

trycket i och för sig uttrycker ogi1 lande. Jag är osäker, men väljer ändå att 

betrakta lägga sig till med som ett uttryck med emotiv betydelse när det an

vänds i SH0:s första betydelse. Lexikaliskt har uttrycket emotiv polysemi. 

I ledarmen ingen har uttrycket emotiv funktion och tjänar till att uttryc

ka ogillande över två pol i t i ska gruppers beteende. Meningen får också emotiv 

betydelse av sekter och att det talas om att grupperna "försvagar kommunister

nas parti" i en kommunistisk tidning. 

SABOTERA 

(19:27) ... det (skattesystemet) får inte allvarligt hindra de ekonomiska 

framstegen eller sabotera löneförhandlingarna (DN) 

ISO: utöva sabotage mot, (olagligt) söka skada 1. hindra (ngn 1. ngt) 

(1) Per saboterade förhandlingarna 

(2) Jag saboterade förhandlingarna 

Kommentarer till (1): 

A. Jaså, du ogillar Pers handlande 

B. Jag håller inte med om att Pers handlande är så i lla 

C. Inte heller Bertil t ycker att Pers handlande är något vidare 

Kommentarerna till (1) verkar rimliga. Även (2) är tänkbar och det är då 

rimligt att tänka sig att talaren ogillar sitt eget beteende. Sabotera så som 

det används i (1) och (2) har emotiv betydelse. Men sabotera kan också ha en 

rent neutral b etydelse. Det kan användas som en militär term och beteckna 

eget handlande som inte är klandervärt. Detta är emellertid en speciell an

vändning av ordet, som man inte behöver ta hänsyn till vid allmänspråkligt 
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v 

bruk av ordet. Jag väljer att betrakta ordet som ett ord med emotiv betydelse. 

I 1edarmeningen har ordet emotiv betydelse och används för att bilda en 

platthet, d.v.s. meningen kan inte ifrågasättas så som den är formulerad. 

SLA DÖVÖRAT TILL 

(3:2) Näringsutskottets uttalande tyder på att riksdagen inte längre 

dövörat till för forskarnas varningar om allvarliga risker med 

kraftsutbyggnaden (SkD) 

ISO: uttrycket förekommer inte 

(1) Per slog dövörat till och genomförde saken i alla fall 

(2) Per slog dövörat till när Pål försökte övertala honom 

(3) Per slog dövörat till när jag försökte övertala honom 

(k) Jag slog dövörat till när Pål försökte övertala mig 

Kommentarer till (1) - (3): 

A. Jaså, du ogillar Pers handlande 

B. Jag tycker inte heller om Pers handlande (ej (3l) • 

C. Inte heller Bertil gillade Pers handlande 

Kommentarerna kan tänkas till (1), (2) och (3). CO förefaller mig litet 

underlig. Uttrycket har emotiv betydelse, men graden av klander är ringa. 

Ogillandet förstärks efter vikten av det som man vägrar att lyssna på. Och 

den vikten bestäms av utomspråkliga faktorer. I ledarmen ingen är det troligt 

att ledarförfattaren har menat att det är synnerligen allvarligt att man in

te lyssnat på forskarnas varningar och att uttrycket därför har en ganska 

stark emotiv funktion, d.v.s. ogi1 landet mot riksdagens tidigare handlande är 

starkt. Men meningen som helhet får ej emotiv betydelse p.g.a. att uttrycket 

är negerat. 

SLA SIG FÖR BRÖSTET 

(15:12) Han (Palme) slår sig t.o.m. för bröstet och hävdar att här går 

en skiljelinje: centern har valt att ta parti för företagarna 

och socialdemokraterna för löntagarna (SkD) 

ISO: slå sig för sitt bröst: framhäva sig själv 

(1) Per slår sig för bröstet och talar om hur duktig han är 

(2) Jag slår mig för mitt bröst och talar om hur duktig jag är 

8 lår 

kärn-
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Kommentarer till (1): 

A. Jaså, du ogillar Pers handlande 

B. Jag tycker inte heller om Pers handlande 

C. Inte heller Bertil gillar Pers handlande 

Kommentarerna passar bra till (1). (2) verkar underlig. Uttrycket har 

emotiv betydelse. 

I 1edarmeningen används uttrycket för att uttrycka ogillande över Palme. 

Dessutom uttrycks indirekt att det är något positivt att ta parti för löntagar

na. Uttrycket slå sig för bröstets till oah med samt hävdar samverkar till att 

ge läsaren uppfattningen att denna skiljelinje endast är en påstådd och alltså 

inte någon existerande skiljelinje. 

I SO : s betydelseangivelse av uttrycket förvånar litet, eftersom uttrycket 

i Bibeln, varifrån det är hämtat, betyder "att ödmjuka sig". Det var ju pub1î — 

kanen och inte fariséen som slog sig för sitt bröst. Pelle Holm uppger i Be

vingade ord (under bröst)-, "eg. ss. tecken på sorg och förtvivlan, ofta oeg.: 

brösta sig, stoltsera". 

SVÄVA PÂ MÅLET 

(1A:4) När det gäller "arbete åt alla" svävar socialdemokraterna mera på 

målet (SvD) 

ISO: uttrycka sig oklart och osäkert 

(1) Per svävade på målet när saken kom på tal 

(2) Jag svävade på målet när saken kom på tal 

Kommentarer: 

A. Jaså, du ogillar Pers beteende 

B. Jag gillar inte heller Pers beteende 

C. Inte heller Bertil gillar Pers beteende 

Kommentarerna passar bra till (1). (2) verkar onaturlig. Uttrycket har 

emotiv betydelse. 

I ledarmeningen har uttrycket emotiv betydelse och används för att ut

trycka ogillande över socialdemokraterna. 

Ytterligare verb ur ledarna i denna klass: plottra bort (25:7); slösa 

(k:28) polysemi; snedvrida (29:5) polysemi; sv i ka (8:1*1 ) ; svälja kameler 

(25:23); underlåta (28:13); vända kappan efter vinden (5:35, 7:28). 
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4.2.3.2 Verb som uttrycker gillande/ogillande av verbkomplementet 

Till gruppen verb som uttrycker gillande/ogillande av verbkomplementet 

förs tre verb från ledarna. 

STIMULERA 

(1A : 21) Erinrar sig i nte regeringen Palme att en av motiveringarna för 

den misslyckade skattereformen 1970 var att stimulera kvinnornas 

intåg på en arbetsmarknad, där det förelåg ett stort behov av de

ras insatser (SvD) 

(15:7) Som Fälldin underströk har regeringens insatser för att stimulera 

företagen ensidigt inriktats på de större företagen (SkD) 

(15:10) Man har självklart använt sig av den här metoden för att man räk

nat med att företagen skulle stimuleras att investera (SkD) 

(88:28) För att stora medborgargrupper skall stimuleras i sitt arbete mås* 

te något göras åt problemet med marginalskatterna och bortfallan

de bidrag (VK) 

Se även (16:3*0? 

ISO: 1. öka verksamheten hos ett kroppsorgan, liva, pigga upp 

2. bî1d1.: egga, sporra, sätta fart på 

(1) Per stimulerade Pål till stordåd 

(2) Per stimulerade Pål t ill h andling 

(3) Per stimulerade Pål t ill nya brottsliga gärningar 

Kommentarer till (2): 

A. Jaså, Per gillar att Pål h andlar 

B. Jag för min del gillar inte att Pål h andlar 

C. Även Bertil gillar att Pål h andlar 

Kommentarerna verkar rimliga. (1) är semantiskt välformad och verkar na

turlig. (2) är semantiskt välformad. (3) är semantiskt inte lyckad. I alla me 

ningarna har stimulera en betydelse som liknar I SO : 2. I SO : 1 betraktar jag som 

neutral. Stimulera har således emotiv polysemi. Emellertid anser jag att även 

stimulera med en betydelse som 1 SO : 2 har emotiv polysemi. Det förefaller mig 

nämligen möjligt att stimulera någon till något gott och något neutralt, men 

att det inte är möjligt attstimulera någon till något ont. Det är detta sista 

som motiverar att verbet förs till denna kategori. 



- 99 -

I ledarna används (stimulera pò ett annat sätt. Det har här ett slags ab

solut och (svag) positiv betydelse: det är något positivt i och för sig att 

stimuleras. 

Till denna grupp förs dessutom bota (10:20) och råda bot på (11:16). När 

man använder dessa verb förutsätter man att det som botas är en sjukdom eller 

bildligt något som (tillfälligt) liknas vid en sjukdom och alltså (tillfälligt) 

betraktas med ogillande. 

4.2.3.3 Verbet hota 

Verbet hota befinner sig i en särställning, som Bengt Sigurd påpekar 

(s. 53). Det uttrycker nämligen ogillande över verbkomplementet, om ett sådant 

finns utsatt, och ogillande över subjektet, om verbkomplementet inte finns ut

satt. Det kunde således föras till b åda de ovan behandlade kategorierna. Jag 

väljer att här låta verbet stå för sig självt. 

HOTA 

(18:27) Att de borgerliga partierna inte har något ordentligt att erbjuda 

de i dag arbetslösa och de som hotas av arbetslöshet är de fles

ta säkert klara över (Nfl) 

(23:5) Samtidigt betonade han (Palme) att partiet (s) möter en glädje 

och spontanei tet i valrörelsen som står i bjärt kontrast till 

skildringar av Sverige som ett land med urusel ekonomi och där 

katastrofen hotar (VF) 

ISO: 1. använda hot, uppträda hotfullt, tillkännage sin avsikt (att) 

2. vara i annalkande (om fara e.d.), vara nära att, se ut att 

(1) Per hotade Pål 

Kommentar till (1) där hota används i I SO : s betydelse 1: 

A. Jaså, Per ogillade Pål 

B. Jag för min del h ar inget emot Pål 

C. Inte heller Bertil gillade Pål 

Kommentarerna verkar inte riktigt rimliga. Det som händer är att Per säger 

något eller på annat sätt gör klart att han kommer att utsätta Pål för något 

som denne inte gillar. D.v.s. subjektet säger (eller gör på annat sätt klart) 

att han kommer att bli negativ för objektet. Om man kan anse att detta är ett 
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fall av emotiv betydelse vill jag i nte ta ställning till. Det blir litet enk

lare att ta ställning i fall (2). 

(2) Per hotade att kyssa Lisa 

Kommentarer till (2): 

A. Jaså, du gillar inte Pers handlande 

B. Jag för min del skulle inte ha haft något emot om Per hade kysst 

Lisa 

C. Inte heller Bertil gillade att Per ville kyssa Lisa 

Kommentarerna verkar rimliga. Emellertid måste man kunna tänka sig en tolk

ning där bara Lisa, inte talaren, upplever kyssandet som ett hot. Vilken av 

tolkningarna som är aktuell, avgörs av kontexten. Jag föredrar att betrakta 

hota i IS0:s betydelse 1 som ett ord med emotiv polysemi. Det har emotiv be

tydelse då verbkomplementet framstår som negativt. 

(3) Bron hotade att rasa samman. 

Kommentarer till (3), där hota används i IS0:s betydelse 2: 

A. Jaså, du ogillar att bron rasar samman 

B. Jag för min del t ycker att det är bra att bron rasar samman 

C. Inte heller Bertil gillar att bron rasar samman 

Kommentarerna verkar rimliga. 

(k) Stormen hotar att rasera bron 

Kommentarer till (k), där hota används I I SO: s betydelse 2: 

A. Jaså, du ogillar att stormen raserar bron 

B. Jag för min del gillar att stormen raserar bron 

C. Inte heller Bertil gillar att stormen raserar bron 

Kommentarerna verkar rimliga. 

(5) Stormen hotar bron 

Kommentarer till (5): 

A. Jaså, du ogillar stormen 

B. Jag för min del t ycker bra om stormen 

C. Inte heller Bertil gillar stormen 

Kommentarerna verkar inte särskilt vettiga. Det är inte stormen i och 

för sig som man ogillar, utan det förhållandet att stormen utgör ett hot mot 
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bron, d.v.s. underförstått kommer att skada den. Men när man oövertänkt mot

tar meningen (5) reagerar man ofta, enligt min mening, så som åskådliggörs i 

kommentarerna. 

Meningar, där hota konstrueras med ett handlande subjekt, har ofta infi

nitiv med objekt. Så är det i (A). Infinitiven betecknar det som det handlan

de subjektet utför och som är negativt mot inf initivens objekt. Om denna infi

nitiv inte finns uttryckt i meningen, kommer den ogillande attityden att vän

das mot subjektet, eller närmare bestämt den aspekt av subjektet(s verksamhet) 

som man syftar på med hota. 

I ledarmening (18:27) används hota i passiv form. Om man formulerar om 

meningen så att hota blir aktivt, kan den del av meningen där hota förekommer, 

lyda: "Arbetslösheten hotar dem". Här är det arbetslösheten som ogillas. Eller 

snarare det förhållandet att arbetslösheten kan drabba dem. Uttryckt i en me

ning med i nfinitivuttryck kan det heta: "Arbetslösheten hotar att drabba dem". 

I andra ledarmen ingen används hota på ett likartat vis. 

k.2.3.k Sammanställning av verb som uttrycker talarens gillande/ogillande i 

1 edare 

Ovan har jag behandlat verb som lexikaliskt uttrycker talarens gillande/ 

ogillande och nämnt lite om hur de enskilda verben används i ledarna. Tidigare 

har jag påstått att en menings betydelse är avhängig av de enskilda komponen

ternas betydelse (s. 3*0, vilket innebär att ett ord som lexikaliskt har emo

tiv betydelse, bör ha emotiv funktion i en mening och ge el 1er medverka till 

att ge meningen emotiv betydelse. Här följer nu en sammanställning av hur de 

verb som uttrycker talarens gi1lande/ogillande används i ledarna. 

i Verb. Det aktuella verbet i infinitiv. 

ii Belägg. Var verbet förekommer i ledarna. 

i i i Ordets lexikaliska betydelse. Här tas då bara hänsyn till ordets emotiva 

lexikaliska betydelse. 

iv Ordets funktion. D.v.s. ordets emotiva funktion i meningen. 

v Meningens betydelse. D.v.s. meningens emotiva betydelse. 

vi Anmärkni ng. 

Förkortningar: -SB = ogillande av subjektet och dess beteende; + vk/-vk • 

gillande/ogillande av verbkomplementet; P = platthet; 0 = neutral; + = gillan

de; (+)- = del av meningen uttrycker gii lande, men huvuddelen uttrycker ogil

lande. 
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Sammanställningen skall l äsas på följande sätt (jag tar som exempel av

spisa) : 

Ordet avspisa förekommer i ledare nr 12 (Nf1), mening 21. Ordet har lexi

kaliskt den emotiva betydelsen att det uttrycker ogillande över subjektet och 

dess handlande. Frågetecknet betecknar att denna uppgift är oviss. I ledarme-

ningen har det denna funktion. Meningen som helhet uttrycker gillande, vilket 

beror på att ordet negeras. Meningen står dessutom i passiv utan utsatt agent. 

Tänkbart djupstruktursubjekt är alla partier utom vpk. 

Ordets Mening
ens be
tydelse 

Verb Belägg 1 exi ka-
1 i ska be 
tydelse 

funk
tion 

Mening
ens be
tydelse 

Anmärkning 

avspisa 12:21 -SB? -SB + Passiv utan agent. 
Negerat. Djupstruktursub
jekt: alla partier utom vpk. 

briljera 13:21 -SB -SB -

dra sig för 8:19 -SB om 
tr. är 
gerat 

ut- -SB 
ne-

Negerat. 

framhärda 21:32 -SB/0 -SB -

hetsa fram 6:21 -SB -SB P Negerat. Subjekt till 
hetsa fram saknas. Djup
struktursubjekt: kärn-
kraftsanhängarna. 

1ägga sig 
till med 

12:2 -SB/0 -SB Även andra ord medverkar 
till att ge meningen 
emotiv betydelse. 

plottra bort 25:7 -SB -SB Passiv utan agent, men 
djupstruktursubjektet skall 
vara = regeringen eller 
socialdemokraterna. 

sabotera 19:27 -SB -SB P Negerat. 

slå dövörat 
till 3:2 -SB -SB 0 Negerat. 

slå sig för 
bröstet 15:12 -SB -SB -

snedvrida 29:5 -SB/0 -SB -? Meningen i konjunktiv. 

svika 8:i»1 -SB -SB 0? Negerat. 

svälja kameler 25:23 -SB -SB -

sväva på målet ]k:k -SB -SB -

s 1 ösa 4:28 -SB/0 -SB ? Ordet förekommer i en vill-
korsbisats inledd med om. 
Formellt subjekt, det. 
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Ordets Men i ng-
ens be
tydelse 

Verb Belägg 1exi ka-
1 i ska be
tyde 1 se 

f unk-
t ion 

Men i ng-
ens be
tydelse 

Anmärkning 

underlåta 28:13 -SB -SB P? Meningens innehåll är vä
sentligen: Det är inte rätt 
att underlåta att göra X. 

vända kappan 
efter v i nden 5:35 -SB -SB -

7:28 -SB -SB (+)-

bota 10:20 -vk -vk ' - Negerat. Subjektet har in
te kunnat bota det onda. 

råda bot på 11:15 -vk -vk (") + Subjektet har rått bot på 
det onda (+), men en del 
finns kvar (-). 

stimulera 14:21 

15:7 

15:10 

16:31* 

+ vk 0 

0 

0 

0 

0 

! 0 
+ ? 

Emotiv p.g.a. andra ord. 

22:28 + -? Ordet är positivt i sig. 
Meningen möjligen negativ 
p.g.a. andra ord. 

hota 18:27 

23:5 

( - S B 
( - vk 

-SB 

-SB 

-? 

(-)+? 

En märkvärdighet som man kan i aktta i sammanställningen är att en negering 

kan fungera på tre olika sätt i en mening, där ett verb av denna typ förekom

mer: (i) den kan medföra att en mening som innehåller ett negativt verb får po

sitiv emotiv betydelse; (ii) den kan medföra att en mening som i nnehåller ett 

emotivt verb blir neutral; (i i i) den kan medföra att meningen blir en platthet, 

som inte kan ifrågasättas. Dessutom kan negationen i ett fall (dra sig för) be

stämma att ordet skall h a emotiv betydelse över huvud taget. 

k.2.k Verb som uttrycker att något gillas/ogillas av någon annan än talaren 

k.2.k.\ Utförlig behandling 

Ovan har jag nämnt att man kan diskutera huruvida verb av denna kategori 

verkligen skall anses ha emotiv betydelse. De uttrycker normalt inte talarens 

gillande/ogillande, utan subjektets eller verbkomplementets gillande/ogillande. 
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Jag menade att man kan betrakta det som ett slag av emotiv betydelse och det 

är ju faktiskt så, att när subjektet eller objektet är Qag3 vi3 man eller ut

trycket är opersonligt, så att vem som helst kan tänkas vara den som gillar/ 

ogillar, uttrycks talarens gillande/ogillande. När ett vi eller man står som 

subjekt eller när konstruktionen är opersonlig kan f.ö. också meningen få en 

övertalande funktion. 

I varje ordartikel n edan ges en formaliserad beskrivning av ordets emo

tiva betydelse. Vid denna formal i ser ing används följande förkortningar: S » 

subjekt; vk = verbkomplement; S(vk-) = subjektet ogillar verbkomplementet; 

S(vk+) = subjektet g i 11 ar verbkomplementet. 

ANFÖRTRO 

(21:37) Centern tror att människor i län och kommuner i högre grad kan 

anförtros uppgiften att forma framtiden på olika områden medan 

socialdemokratin tror på en centraldirigering (SkDl 

ISO: 1. förtroendefullt överlämna; 2. delgiva, yppa 

(1) Per anförtrodde Pål b oken 

Kommentar: 

A. Jaså, Per tyckte så bra om Pål 

B. Jag håller inte med om att Pål skulle vara så bra, att han skulle kun

na anförtros boken 

C. Även Bertil t yckte att Pål var rejäl 

Kommentarerna verkar rimliga. Men ändå förefaller det som om det positiva 

i första hand l igger i en presupposition: det är positivt att få hand om boken. 

Av det följer sedan att den som blir anförtrodd något, sannolikt betraktas med 

gillande av den som anförtror. Det är den primära emotiva presuppositionen som 

ledarförfattaren har använt sig av i ledarmen ingen ovan. 

Ordet har emotiv betydelse med formeln S(vk+), subjektet gillar verbkomp

lementet. 

Det är uppenbart att ledarförfattaren velat stryka "människor i län och 

kommuner" medhårs genom att använda uttrycket anförtros. Satsen är formulerad 

som en passiv sats med agenten icke utsatt, vilket innebär att det inte direkt 

framgår vem som hyser förtroendet för läns- och kommunfolket. Avsikten är väl 

dock att man skall l äsa in centern som aktivt subjekt. Meningen uttrycker bå

de gillande och ogillande. Möjligt djupstruktursubjekt: politikerna. 
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ANKLAGA 

(21:14) Socialdemokraterna har länge anklagat centern för att fora över-

budspol i t i k (SkD) 

ISO: 1. åtala, stämma; 2. allmännare: beskylla, klandra 

Här beaktas endast ISO 2. 

(1) Per anklagade Pål för att ha skrivit brevet 

(2) Per anklagade Pål för stöld 

(3). Per anklagade Pål för at t ha skän kt 100 kr t ill missionen 

Kommentarer: 

A. Jaså, Per ogillar Påls handlande 

B. Jag håller inte med om att Påls handlande är så dåligt 

C. Inte heller Bertil t ycker att Påls handlande var något vidare 

Kommentarerna verkar vettiga att ställa. Mening (1) och mening (2) är se

mantiskt väl formade, men vid mening (3). hajar man till och frågar sig hur Per 

kan anklaga Pål för att skänka pengar till mi ssionen. Enl igt Fillmore 

i "Verbs of judging: an exercise in semantic description" är betydelsen av ac

cuse, som är den engelska motsvarigheten till anklaga, att "A påstår att B är 

ansvarig för X", presupposition: X = ond (badi. Allt talar för att det emotiva 

ligger i en presupposition även i anklaga. Gör man meningarna (1) - (3) ovan 

nekande eller frågande kvarstår presupposi tionen, att det är något negativt att 

ha skrivit brevet, att ha begått stöld, och att ha skänkt 100 kr till mission

en. För mitt syfte räcker det emel1 ert id att konstatera att ordet har emotiv 

betydelse med formeln S(vk-). 

I ledarmeningen ovan har ordet emotiv funktion: centern anklagas av soci

aldemokraterna för att vara ansvarig för något negativt, överbudspoli t i k. Me

ningen uttrycker inte författarens ogillande. 

FINNA SIG I 

(7:26) Skulle kongressen förorda t.ex. banksocialisering, får en social

demokratisk regering finna sig i att effektuera beställningen, 

även om den själv i nser att skadeverkningarna bl ir betydande (DN) 

ISO: finna sig i k: foga sig, underkasta sig, försona sig, vara nöjd med, fin

na sig i allt. 

(1) Per finner sig i att gå 
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Kommentarer: 

A. Jaså, Per gillar inte att gå 

B. Jag tycker inte heller om att gå 

C. Sven Bertil t ycker illa om att gå 

Kommentarerna verkar inte riktigt vara på sin plats, beroende på att det 

som påstås i (1) inte är att Per ogillar att gå, utan att han har godtagit, ac

cepterat att gå. Däremot finns som presupposition att gående ogillas, alt. 

ogillades, av Per. Formel: S(vk-), subjektet ogillar verbkomplementet. 

I 1edarmeningen presupponeras att socialdemokraterna skulle ogilla en bank

socialisering. För säkerhets skull p åpekas detta förhål lande i klartext också. 

Uttrycket har inte emotiv betydelse i ledarmeningen i den meningen att förfat

taren uttrycker något ogillande mot socialdemokraterna med uttrycket. Men me

ningen som helhet har emotiv betydelse, framför allt beroende på skadeverkning

arna. 

FRUKTA 

(28:9) Ett skäl kan vara att den (partiledningen s) fruktar att efter 

den 16 september bl ir det en icke-socialistisk regering som får 

presentera ett sådant förslag (VK) 

(28:20) Därför finns det också anledning att frukta att det förslag som 

nu kommer i mycket är ett hastverk (VK) 

ISO: 1. hysa fruktan el. skräck, vara rädd för, bäva, ängslas, rädas, darra för 

2. befara, vara rädd (att); 3. vara bekymrad för, oroa sig för; k. vörda, 

erkänna o. dyrka 

Här beaktas endast ISO 1-3-

(1) Per fruktar Påls kritik 

(2) Per fruktar att förslaget är ett hastverk 

(3) Per fruktar det värsta för sina söner vid fronten 

Kommentarer till (1) och (2): 

A. Jaså, Per ogillar Påls kritik/förslaget 

B. Jag håller inte med om att förslaget är så dåligt 

C. Även Bertil ogillar Påls kritik/förslaget 

Meningarna (1) - (3) illustrerar var och en av I SO : s första tre betydel

ser. Observera att mening (3) inte kunnat kommenteras på liknande sätt som (1) 
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och (2). Det tyder på att I SO : 3 inte har emotiv betydelse. Beträffande kommen

tarerna till (I) kan man i nvända: Ja, men Per o g i 1 1 a r inte Påls kri

tik, han är rädd för den. I kommentarmening B har heller inte (1) kommen

terats. Jag litet osäker om frukta i (1) har emotiv betydelse. Jag vill dock 

inte ta ställning här, utan påpekar bara att ordet har emotiv polysemi, och att 

det när det har emotiv betydelse uttrycker att subjektet ogillar verbkomple

mentet, S(vk-). 

I båda 1edarmeningarna har frukta emotiv betydelse på ovan angivna sätt. 

I mening (28:9) är subjektet partiledningen (s) och den emotiva betydelsen ses 

således ur dess synpunkt. Meningen som helhet är neutral. I den andra meningen 

är djupstruktursubjektet något i stil med oss alla, inkluderat tidningen och 

dess läsare, vilket tillsammans med hastverk gör att meningen kommer att ut

trycka ogi1 lande. 

FÖRDÖMA 

(21:5) Vissa socialdemokratiska tidningar har redan hunnit att fördöma 

centerns program (SkD) 

ISO: 1. döma till evigt straff, förbanna; 2. ogiIla, förkasta, underkänna, 

skarpt kritisera; 3- i svordomar: f-e mej förbannemej. 

Här är endast ISO 2 aktuell. 

(1) Per fördömde Påls handlande 

Kommentarer: 

A. Jaså, Per ogillade Påls handlande 

B. Jag håller inte med om att Påls handlande var så dåligt 

C. Sven Bertil t yckte illa om Påls handlande 

I (1) är det i första hand Påls handlande som ogillas, inte Pål själv, 

trots att denne naturligtvis sekundärt kommer att ogillas. Kommentarerna till 

den meningen verkar rimliga: fördöma har emotiv betydelse. Formel S(vk-) , sub
jektet ogillar verbkomplementet. 

I 1edarmeningen har ordet emotiv betydelse enligt beskrivningen ovan, men 

det används inte för att uttrycka författarens ogillande, eftersom subjektet 

är tidningens motståndare. Meningen är neutral. 
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HOPPAS 

(2:2k) Det finns således all anledning att hoppas att Alfvéns farhågor 

kommer att visa sig överdrivna vid de utredningar i frågan som 

nu pågår (SvD) ' 

(10:35) Om resultatet av valet blir det som vi hoppas, en ny regering, 

så behöver denna ett starkt 1 ibera11 inslag (VK) 

ISO: ha, hysa hopp l. förtröstan, förvänta, förtrösta, sätta sin tillit till, 

vänta sig 

(1) Per hoppas att Pål kommer 

Kommentar: 

A. Jaså, Per gillar att Pål kommer 

B. Själv tycker jag i nte om att Pål kommer 

C. Även Bertil t ycker att det är bra om Pål kommer 

Kommentarerna verkar rimliga. Ordet har emotiv betydelse: S(vk+). Dessutom 

uttrycker verbet en ovisshet. Det visas av att (2) nedan kan fattas som synonymt 

med (1) (observera om). 

(2) Per tycker att det är bra om Pål kommer. 

I 1edarmeningarna visar författarna sina egna positiva attityder med hop

pas. Meningarna har klart emotiv betydelse. 

I (2:2k) kan man tänka sig ett innefattande vi som djupstruktursubjekt. 

KRITISERA 

(8:14) Är det att betrakta som ett tack för den ovärderliga hjälpen att 

regeringspartiets talesmän helt avhållit sig från att kritisera 

rödingarna till vänster? (SvD) 

(19:19) Helt följdriktigt har också Gunnar Helén, med instämmande av Thor-

björn Fälldin, kritiserat den stora cementfusionen (DN) 

Se även (25=7), (28:2), (28:15)-

ISO: 1. öva kritik mot (ngn el. ngt), granska, bedöma, i sht bedöma (ngn el. 

ngt) med klander, påvisa brister hos (ngn el. ngt), tadla, anmärka på, 

mästra (särsk ngns uppträdande el. ett förhållande), 

2. i fr om konstnärliga el. vetenskapliga prestationer e dyl: granska, 

bedöma, recensera, anmäla. 



- 109 -

Här bortses från betydelse 2. 

(I) Per kritiserade Pål för att han hade skrivit brevet. 

Kommentar: 

A. Jaså, Per tycker inte om Pål s handlande 

B. Jag tycker inte att Påls handlande var så dåligt 

C. Inte heller Bertil t ycker om Påls handlande 

Kommentarerna verkar rimliga. Att kritisera någon innebär att A påstår att 

B gjort något ont. Man förutsätter dels att B är ansvarig för detta "något", 

dels att detta "något" faktiskt har inträffat (jfr Fillmore criticize). I me

ning (1) påstår Per att Pål h ar gjort något ont. Detta "något" är att Pål h ar 

skrivit ett brev. I meningen förutsätts att Pål är ansvarig för brevskrivandet, 

samt att det faktiskt har inträffat. 

Kritisera har således emotiv betydelse med formeln S(vk-), vilket innebär 

att det uttrycker att subjektet inte gillar verbkomplementet. I ledarmening 

(8:14) kommer denna emotiva betydelse dock att undertryckas med uttrycket helt 

avhållit sig ifrån, som fungerar som en negation. Ledarförfattaren använder sig 

emellertid av detta negerade uttryck (helt avhållit sig från att kritisera) på 

ett sätt som gör att det i sammanhanget kommer att antyda eller kanske rent av 

u t t r y c k a  o g i l l a n d e .  M a n  f ö r s t å r  a v  s a m m a n h a n g e t  a t t  s o c i a l d e m o k r a t e r n a  b o r 

de ha kritiserat kommunisterna. Detta framhävs framför allt av ordet röding

arna, som har låg stilvalör och fungerar nedsättande. Att inte kritisera något 

som man borde kritisera, är något negativt. Följaktligen 1igger i meningen en 

kritik mot socialdemokraterna. 

I (19:19) föreligger det omvända förhållandet. Här har två personer kri

tiserat ett förhållande. Dessa personer betraktas normalt positivt av tidning

en. Ordet följdriktigt antyder att deras handlande är planmässigt och logiskt, 

kanske karaktärsfast. Man antar att tidningen har velat uttrycka gillande över 

dessa personers handlande, som är att de uttryckt ogillande över en företeelse. 

Jag tvekar att säga att tidningen har uttryckt gillande över deras handlande, 

de språkliga markörernas vikt är liten, men jag tror inte att någon läsare und

går att tro att man sökt framkalla gillande. 

LASTA 

(19:17) Om någon nödvändigtvis skall last as för en ängslig 1 åt—gå—po 1 i t; i k 

1971—72 bl ir det regeringen (DN) 
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ISO: å1d. : klandra, tadla 

(1) Per lastade Pål för brevskrivandet 

Kommentar: 

A. Jaså, Per ogillar Pål och brevskrivandet 

B. Jag gillar inte heller Pål och brevskrivandet 

C. Inte heller Bertil gillar Pål och brevskrivandet 

Kommentarerna verkar rimliga, lasta har emotiv betydelse. Observera, att 

jag har bedömt att (1) uttrycker ett tvåfaldigt ogillande: mot Pål och mot 

brevskrivandet. Det senare ogillandet är möjligen en presupposition, eftersom 

kommentarerna A-C ovan kan tänkas till b åde (2) och (3) (Pål och måste då 

strykas). 

(2) Per lastade inte Pål för brevskrivandet 

(3) Lastade Per Pål för brevskrivandet? 

I alla meningarna (1) - (3) presupponeras dessutom att brevskrivandet fak

tiskt har inträffat. 

Lasta är ett talaktsbeskrivande verb, i likhet med kritisera och anklaga. 

Betydelsen av verbet kan enklast beskrivas med en beskrivning av hur man skul

le kunna tänka sig att den verklighet sett ut, som talaren velat uttrycka med 

(1): Man kan tänka sig att det har varit en tal s ituation, där Per har sagt nå

got om brevskrivandet. Man kan tänka sig att Per har riktat sig till Pål, men 

det är inte nödvändigt. Man kan tänka sig att han sagt något om att han tycker 

illa om Pål, därför att denne är ansvarig för brevskrivandet. Se (k): 

(k) (Per säger till Pål): Jag tycker illa om dig för att du är ansvarig 
för brevskrivandet. (Presuppositioner: (i) brevskrivandet har ägt rum; (ii) Per 

ogillar brevskrivandet.) 

Motsvarande "bakgrund" för (2) skulle kunna vara (5). 

(5) (Per säger till Pål): Jag tycker inte illa om dig, trots att du är an

svarig för brevskrivandet. (Presupposi tioner: (i) brevskrivandet har ägt rum; 

(ii) Per ogillar brevskrivandet.) 

En annan tolkning av (2) resulterar i en annan tänkt bakgrund, (6): 

(6) (Per säger till Pål): Jag tycker inte illa om dig, därför att jag inte 

tror att du är ansvarig för brevskrivandet. (Samma presupposi tioner som (k) och 

(5).) 

Lasta har emotiv betydelse med formeln S(vk-). 
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I ledarmening (19:17) tas udden av det emotiva bort genom osäkerhetsmar

kören om. Det troliga är dock att meningen ändå kommer att uppfattas som ett 

uttryck för ogillande och ett försök att framkalla ogillande mot regeringen. 

Meningen står i passivum utan agent, vilket gör att det inte framgår vem det 

är som lastar. Jag tänker mig här som djupstruktursubjekt ett innefattande vi 

(se Hedquist 1976) eller ett man (i SA0B:s betydelse a, M 201). I båda fallen 

innefattar pronomina både den som skriver och den som läser, vilket gör att 

meningen kommer att uttrycka ogillande. 

MISSTÄNKLIGGÖRA 

(15:9) Vi skall i nte misstänkliggöra regeringen och hävda att den gjort 

detta för att öka aktieägarnas vinster (SkD) 

ISO: göra misstänkt, väcka misstankar mot. 

(1) Per misstänkliggör Pål 

(2) Per misstänkliggör mig 

(3) Jag misstänkliggör Per 

Kommentarer till (1) och (2): 

A. Jaså, Per ogi 1 lar Pål/mig 

B. Jag håller inte med om att Per ogillar Pål/mig 

C. Inte heller Bertil t ycker att Pål/jag är något vidare 

Kommentarerna passar väl till (1) och (2). (3) är enligt min åsikt en un

derlig mening. Misstänkliggöra har emotiv betydelse, S(vk-). Emellertid följer 

nästan alltid att subjektet blir negativt ur talarens synpunkt. D.v.s. det är 

något negativt att misstänkliggöra en annan person. Detta är orsaken till att 

(3) låter underlig. Sekundärt impliceras således att subjektet är negativt. 

I 1edarmeningen är subjektet tidningen själv och meningen borde alltså 

varit underlig. Orsaken till att den inte är det, är negationen. Verbet, före

gånget av negationen, emotiviserar varken subjektet eller objektet. 

Meningen uttrycker ej ogillande. Men möjligen kvarstår en del av beskyll

ningen trots negationen, "ingen rök utan eld". 

PÅTVINGA 

(30:21) Arbetarna har under de senaste åren påtvingats en reallönesänk

ning som de måste kompenseras för (Nf1) 

ISO: påtruga, tränga sig på. 
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(1) Per påtvingade Pål b ilen 

(2) Per påtvingade Pål en löneförhöjning 

Det är klart att Pål i nte gillar det som han påtvingas. Detta gäller även 

om det som påtvingas i och för sig är positivt, t.ex. en löneförhöjning. Löne

förhöjningen kan ju ha negativa konsekvenser, som uppväger fördelarna med den. 

Observera också, att det som påtvingas mycket väl kan vara positivt för den 

som tvingar. 

Märk att i {k) återges samma händelseförlopp som i (5l, men att man i (5) 

får mera information: man får där veta, dels att Per ogillar bilen, alterna

tivt att få bilen, dels att han tog emot den under motstånd. 

(k) Per har mottagit bilen 

(5) Per har påtvingats bilen 

Verbet påtvinga har emotiv betydelse. Man förutsätter att det som påtving

as är negativt för den som blir påtvingad. Man kan kanske också tänka sig att 

den som tvingar (Per), upplevs som negativ av den som blir påtvingad något 

(Pål). Detta är emellertid osäkert och kontextbetingat, varför jag inte vill 

yttra mig generellt. 

I ledarmeningen är det uppenbart att arbetarna upplever det som påtvingas 

dem som negativt. Man noterar att inget aktivt subjekt finns utsatt i meningen. 

Nfl tar alltså inte ställning till vem eller vilka som har tvingat. Intrycket 

av meningen blir att Nfl dels påtalar ett missförhållande, som arbetarna har 

anledning att vara missnöjda över, dels ställer sig på deras sida i missnöjet, 

vilket skulle ge meningen emotiv betydelse, d.v.s. få den att uttrycka ogil

lande. 

TV INGA 

(5:23) Näringslivets företrädare som länge tvingats t a hänsyn till l i

vets realiteter har länge skakat på huvudet (VF) 

(7:18) Själva är de (s) beroende av Hermanssons stöd - det kan tvinga 

partiet till t uvhoppning på osäker mark, det vet vi (DN) 

(10:22) På skatteområdet står socialdemokratin lika tomhänt efter att ha 

tvingats till t vå snabbt improviserade lösningar .... (VK) 

(29:24) Svenska Dagbladet utpekar VF som en av de tidningar som tvingats 

göra avbön (VF) 

Se även (5:10), (7:28), (12:22), (26:1) 
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ISO: 1. med våld, hot, makt el. myndighet förmå (ngn mot hans vilja till ngt), 

nödga, nödsaka 

2. mindre br.: undertrycka, betvinga 

3. pressa (fram), framtvinga 

Har beaktas endast betydelse 1. 

(1) Per tvingade Pål att handla 

Kommentarer: 

A. Jaså, Pål ogillade att handla 

B. Jag tycker inte att den slags handling det är fråga om är så besvärlig 

att utföra 

C. Inte heller Bertil gillade att handla 

Kommentarerna verkar rimliga. I ledarmeningarna används ordet bl.a. för 

att uttrycka att vissa förhållanden är negativa. I den första ledarmeningen är 

"hänsynstagande till l ivets real iteter" 'besvärligt för "näringslivets företrä

dare", enligt författaren. Meningen som helhet fungerar inte som klander, sna

rare tvärtom. Näringslivets företrädare har tvingats ta hänsyn till l ivets 

realiteter och därmed anar man att de luttrats, fått nyttiga erfarenheter etc. 

I själva verket använder VF dessa representanter för näringslivet, som de inte 

alltid är odelat förtjusta i, för att förstärka sin egen argumentation. Nä

ringslivets representanter och VF har samma åsikt i en viss fråga. 

I (7:18) och (10:22) är det socialdemokraterna som tvingas utföra något 

för dem obehagligt. Meningarna kommer indirekt att verka som klander mot soci

aldemokraterna, eftersom tidningen antyder att de obehagligheter som social

demokraterna tvingas utföra, har negativa återverkningar på hela samhället. 

Mening (29:24) kommer inte att verka som klander mot VF, eftersom meningen 

står skriven i VFJ 

Till denna kategori b ör även föras verbet mista. 

k.2.k.2 Sammanställning av verb som uttrycker att något gillas/ogillas av nå

gon annan än talaren 

Här följer en sammanställning av vilken emotiv betydelse verb av denna 

klass har, samt hur de används i ledarna. De förkortningar som används är de

samma som jag redogjorde för i inledningen ti 11 avsnittet k.2.k.]f med till

lägget att (+) (-) betyder att en mening uttrycker både gillande och ogillande. 

Sammanställningens uppställning är densamma som i avsnitt b,2.3.k. 



- 114 -

Sammanställningen skall l äsas på följande sätt (jag tar som exempel v er

bet finna sig i)\ 

Verbet finna sig i förekommer i ledare nummer 7 (DN), mening 26. Verbet 

har lexikaliskt den emotiva betydelsen att det uttrycker att subjektet ogillar 

verbkomplementet. I ledarmeningen har det denna funktion och det förhållande 

som det faktiskt gäller är att en socialdemokratisk regering ogillar banksocia

lisering. Meningen som helhet har emotiv betydelse, den uttrycker ogillande. 

Men detta beror inte i första hand på det aktuella uttrycket utan mera på and

ra ord i meningen. 

Ordets 

Verb Belägg 
emot i  -
va be-
tydelse 

funktion 

Men i ng-
ens be
tydelse 

Anmärkning 

anförtro 21:37 S(vk+) 

anklaga 21:14 S(vk-)  

f inna 7:26 S(vk-)  
s i g i  

frukta 28:9 S(vk-)  

28:20 S(vk-)  

fördöma 21:5 S(vk-)  

hoppas 2:24 S(vk+) 

10:35 S(vk+) 

kr it isera 8:14 S(vk-)  

19:19 S(vk-)  

25:7 S(vk-)  

subj. ej utskri- (+)(-) 
vet (att forma 
framtiden) 

s(c-) 0 

s-regering 
(banksociali se-
ring) 

partiledn. s(för- 0 
slag från icke
social i stisk re
gering) 

subj. operson 1. 
(förslag är 
hastverk) 

s-tidn. (c:s 0 
program) 

operson 1. subj. + 
(Alfvéns farhå
gor överdrivna) 

vi (valet ger + 
ny regering) 

s(röd ingårna 
till vänster) 

Helén o. Fälldin +? 
(cementfus ionen) 

löntagare o. op
position (svag
heter i skatte
systemet) 

Passiv utan agent. Djup-
struktursubjekt: poli
ti kerna. 

Meningen emotiv p.g.a. 
andra ord. 

Djupstruktursubjekt: oss 
alla. 

Djupstruktursubjekt: vi. 

Vi in nefattar både för
fattaren och läsaren.  

Nekande; s har ej  kr i t i 
serat ,  vi lket  de borde 
ha gjort:  klander mot s.  

Helén o.  Fäl ldin har kr i 
t iserat ,  vi lket  de också 
borde ha gjort :  beröm. 

Meningen emotiv p.g.a.  
andra ord.  
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Ordets 

Verb Belägg 
emo 11 -
va be-
tydelse 

funktion 

Mening
ens be-
tydelse 

Anmärkn ing 

28:15 S(vk-) 

lasta 

mi sstänk-
1iggöra 

mi sta 

19:17 S(vk-) 

28:2 S(vk-) näringspolitis
ka gruppen (s-
pol i t i k) 

subj. ej utsatt 
(s-regering för 
att ej ha avgi
vit skatteför
slag tidigare) 

subj. ej utsatt 
(regeringen för 

1 åt—gå—po li tik) 

S(vk-) tidn. (rege
ringen) 

S(vk+) de äldre (job
bet) 

S(vk+) tusentals män
niskor (jobbet) 

påtv i nga 

tvinga 

15:9 

13:17 

18:2 

30:21 

5:10 

5:23 

7:18 

7:28 

10:22 

1 2 : 2 2  

2 6 : 1  

29:24 

ogillan- arbetarna (re
de inom a 1lönesänkn.) 
vk 

- i  i -

-II-

. 11 _ 

- i  i -

- i i -

-? 

- i i -

Erik Grafström 0 
(dementera He
léns uppgi fter) 

näringslivets +? 
företrädare 
(1 i vets reali-
teter) 

s (tuvhoppning) -? 

Sträng (vända (+)-
kappan efter 
vinden) 

s (improvisera
de lösningar) 

NJA (satsa på 0 
NJA) 

Sträng (flyga i 0? 
chartrat plan) 

VF (göra avbön) 0 

Men i ngen möjl i gen emot i v 
p.g.a. ordet. 

Djupstruktursubjekt: vem 
som helst. 

Djupstruktursubjekt: vi 
el 1er man. 

Uttrycket negeras, vilket 
upphäver ogi1 landet från 
tidningens sida. 

Meningen emotiv p.g.a. 
andra ord. 

- I I -

Läsaren antar att tidning
en står på arbetarnas 
sida. 

Det är något negativt att 
vända kappan efter vinden. 

C i tat. 
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4.2.5 Verb som uttrycker att något är negativt/positivt (ont/gott) för 

någon 

4.2.5.I Utförlig behandling 

Som tidigare nämnts är det tveksamt om man kan räkna dessa verb till ka

tegorin emotiva ord. De uttrycker inte något gillande eller ogillande, utan de 

talar om att något är negativt eller positivt för någon. Jag föredrar att ta 

upp dem till b ehandling här och betrakta dem som emotiva med de inskränkningar 

som jag nämnt ovan. 

Även här ges i varje ordartikel en formaliserad beskrivning av ordets emo

tiva betydelse. Samma förkortningar som tidigare används, med följande till-

lägg: (S-)vk = subjektet är negativt för verbkomplementet; (vk-)S » verbkomple

mentet är negativt för subjektet; (medlet-)vk = det man gör ngt med är nega

tivt för verbkomplementet. 

Observera, att minustecknet och plustecknet här inte står för ogillande 

resp. gillande, utan för negativ resp. positiv. 

DRABBA 

(10:12). Mycket tidigt varnade de för den höga arbetslöshet som skulle 

drabba oss om inte regeringen grep in med stimulansåtgärder ... 

(VK) 

(10:24) Risken är stor om Palme och Sträng får fortsätta att regera att 

pensionärerna och inkomsttagarna i mellangrupperna även i framti

den dras med samma stora marginaleffekter som drabbar dem hårt 

i dag (VK). 

(19:2) De (falska beskyllningar! utgår från alla partier och alla parti

er drabbas av d em (DN) 

(26:25) Egenföretagarna kan drabbas hårt .... (SvD) 

Se även (21:301, (22:25), (26:351, (28:301. 

ISO: träffa, råka, hända, falla el. komma på ngns lott. 

(1) Pers handlande drabbade Pål 

Kommentar: 

A. Jaså, Pål r åkade illa ut 

B. Jag håller inte med om att Pers handlande skulle vara så dåligt för Pål 

C. Inte heller Bertil t yckte att Pers handlande var något vidare för Pål 



Kommentarerna verkar motiverade. Ordet har betydelsen: subjektet är ne

gativt för verbkomplementet (S-)vk. I själva verket är drabba ett ord som an

vänds mycket ofta för att markera att något som skall hända är synnerligen ne

gativt. Därför är det märkligt, att ISO inte ger någon anvisning alls om det

ta. Meningar med drabba konstrueras mycket ofta med passiv. I ledarna är fem 

av meningarna konstruerade med passiv och tre med aktiv. I Alléns konkordans 

förekommer ett aktivt drabba 64 gånger och ett passivt 36 gånger. Även här 

syns det passiva i nslaget vara synnerligen markant. Orsaken till att ordet så 

ofta förekommer i passiv kan vara, att det på något vis känns bättre att sätta 

den som blir utsatt för något som subjekt i satsen. Det som är av intresse 

sätts i centrum, d.v.s. blir subjekt i satsen. 

I ledarmening (10:12) uttrycks ogillande med drabba, eftersom de som 

drabbas är oss, vilket här måste betraktas som ett innefattande pronomen. I 

(10:24) uttrycks inte direkt ogillande med drabba, men det är sannolikt mening

en att det stora antal människor som är pensionärer eller inkomsttagare i mel

langrupperna skall uppfatta marginaleffekter som något som de har anledning att 

ogilla. Meningen som helhet uttrycker ogillande bl.a. med risken. I (19:2) ut

trycks ej ogillande med drabba och meningen kan inte sägas vara emotiv i sin 

helhet. Detsamma gäller (26:25). 

FÖRVÄNTA 

(26:14) Metodiken är med andra ord typiskt socialdemokratisk: de som för

väntar sig att få en skattelättnad, måste själva mer eller mindre 

vara med och betala den (SvD) 

ISO: skr.: vänta, emotse, räkna med, hoppas på, gissa, förmoda. 

Gissningsbetydelsen i ISO tas ej upp till b ehandling här. 

(1) Per förväntar sig beröm 

(2) Per förväntar sig en glass 

(3) Per förväntar sig stryk 

Mening (3) är inte välformad, eftersom objektet är negativt. Objektet mås

te vara neutralt eller positivt, för att en mening med förvänta skall vara väl

formad. 

Kommentarer till (2): 

A. Jaså, Per gillar glass 

B. Jag tror inte att Per gillar glass 

C. Även Bertil gillar glass 
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Kommentarerna verkar rimliga. Betydelsen skulle kunna beskrivas med for

meln (vk+)S, verbkomplementet är positivt för subjektet. 

I ledarmeningen är det skattelättnad som är positiv. Man anar, när man lä

ser meningen, att författaren velat uttrycka klander. Ordet typiskt och påstå' 

endet att man själv måste betala sin skattelättnad, bidrar till detta. 

LIDA 

(19:^) Det är ett tema med många variationer, men gemensamt är påståendet 

att de borgerliga partierna skulle lida av statsskräck och längta 

åter till den passiva nattväktarstaten (DN) 

ISO: 1. utstå smärta el. plågor, pinas, plågas, särsk. ifråga om sjukdom, sjuk

ligt själstillstånd o.d. 

2. utstå el. genomgå (ngt pinsamt el. svårt), bära, ofta liktydigt med: 

få el. ha, särsk. i vissa uttr. o. förb.: lida brist.... 

3. tillfogas avbräck el. skada (i ngt avseende), förlora 

k. med personobj.: tåla 

5. provins., i uttr.: väl, illa l-en omtyckt resp. illa omtyckt. 

Här beaktas endast de två första betydelserna. 

IS0:s första betydelse är en rent medicinsk term, som måste betraktas som 

helt neutral. När man använder ordet i den betydelsen ger man information om 

två saker: något är att betrakta som en sjukdom och detta "något" har symptom 

som är negativa för bäraren av sjukdomen. I mening (1) är denna information up

penbar, men i (2) är verbet mera informativt, eftersom sömnighet i allmänhet 

inte betraktas som en sjukdom. 

(1) Per lider av kleptomani 

(2) Per lider av sömnighet 

Ordet kan också användas i överförd betydelse ISO 2 och det man då infor

merar om är att något är negativt för en viss person. Exempel p å detta ges i 

(3). 

(3) Per lider av att inte kunna gå på bio 

Lida har i (3) emotiv betydelse; verbkomplementet är negativt för subjek

tet, (vk-)S. 

I ledarmeningen har ordet bi Idi ig betydelse knuten till I S0:s betydelse 1. 

Statsskväok ses bildligt som en sjukdom och "patienten" är de borgerliga parti
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erna. Statenkräck är något negativt, vilket ytterligare framhävs med lida. Me

ningen som helhet uttrycker ej ogillande, vilket framför allt beror på uttrycket 

påståendet, som antyder att de borgerliga partierna i verkligheten ej lider av 

statsskräck. 

SKRÄMMA 

(21:12) Vi skulle tro att detta försök att skrämma väljarna helt misslyc

kats (SkD) 

(26:23) Efter alla de år då socialdemokratiska agitatorer sökt skrämma 

väljarna med detta utslag av "högerpolitik" skall det bli i ntres

sant att se om de hinner att omskolas före valdagen (SvD) 

ISO: göra rädd el. förskrämd, injaga fruktan i el. hos, sätta skräck i. 

(1) Per skrämde Pål 

(2) Per skrämde Pål med tomten 

I (2) förutsätts att Pål är rädd för tomten och det som man är rädd för, 

ogillar man i allmänhet. Av detta följer sedan att Pål förmodligen 

tycker illa om Per. I (1) drar läsaren slutsatsen att Pål ogillar Per p.g.a. 

dennes handlande. Dessutom finns det ett slags moralkodex, att det är något ne

gativt i att skrämmas. När Per skrämmer Pål utgår man ifrån att han gör det i 

ont uppsåt. Och det medför att läsaren kan komma att se på Per med ogillande. 

Formel för betydelse: (medlet-)vk. Om medlet ej är utsatt, -SB. Det moraliska 

onda som ligger i skrämma används som emotivt verkningsmedel i ledarmen ing 

(21:12). Det är socialdemokraterna som försökt skrämma väljarna, vilket ställer 

dem i en moraliskt dålig dager. Observera, att tidningen använder uttrycket 

försök att och antyder därmed att försöket inte lyckats, vilket är ett medel 

att ställa sig på väljarnas sida mot det socialdemokratiska partiet. 

I den andra ledarmeningen är medlet för skrämmandet utsatt. Det är något 

negativt. Det är intressant att notera att högerpolitik, vilket tydligen är ett 

negativt begrepp, står inom citationstecken. Det beror på att det är en beteck

ning som ursprungligen har använts av socialdemokraterna och som ledarförfatta-

ren nu tar avstånd i från. Antagligen därför att högerpolitik numera troligen 

har negativ emotiv betydelse, vilken författaren vill t a avstånd i från. 

Även i (26:23) kommer socialdemokraterna att moraliskt lastas för att de 

försökt skrämmas. Det är anmärkningsvärt att försöka används även i denna me

ning. Motivet till detta är sannolikt detsamma som i (21:12). 
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SPOLIERA 

(24:15) Om dessa av kommunisterna krävda åtgärder inte genomförs kommer 

tyvärr snart värdet av att pensionsavgifterna slopas för den en

skilde att ha spolierats (Nf1) 

ISO: förstöra, ödelägga, skövla. 

(1)  Per spolierade sina chanser 

(2) Per spolierade våra chanser 

(3) Per spolierade förhandlingarna 

(k) Jag spolierade Pål s chanser 

(5) Nixon spolierade amerikanarnas chanser 

I (1) har talaren i nte uttryckt något ogillande över Pers handlande, men 

det är rimligt att anta att Per själv ogillar sitt eget handlande. I (2) är det 

rimligt att anta att Per ogillas av talaren. I (5) kan man anta att Nixon ogil

las av "amerikanarna". I (3) måste man dra slutsatsen att Per ogillas av tala

ren. När man inte skriver ut vem något berör, kan man i allmänhet tillägga ett 

för oss e.d. i djupstrukturen. I samtliga fall b etraktas subjektet med ogil

lande av objektet. Om objektet är talaren, eller om inget objekt finns utsatt, 

måste man dra slutsatsen att talaren velat uttrycka ogillande över subjektet. 

Ordets betydelse är att subjektet är negativt för verbkomplementet, (S-)vk. 

I 1edarmeningen finns inget aktivt subjekt utsatt. Man kan emellertid tän

ka sig ett subjekt i en djupare struktur, som kan se ut som "de partier som 

röstar mot kommunisterna". I meningen ligger ett klander mot dessa partier, om 

de inte röstar på kommunisternas förslag. Den enskilde syftar nämligen på var 

och en av läsarna, samt innefattar författaren. 

4.2.5.2 Sammanställning över verb som uttrycker att något är negativt/positivt 

(ont/gott) för någon/något 

Samma förkortningar som t idigare används även i  denna sammanstäl lning.  

Sammanställningen skall läsas på följande sätt (jag tar som exempel drabba): 

Verbet drabba förekommer i ledare nummer 10 (VK), mening 12. Det har be

tydelsen (S-)vk, subjektet är negativt för verbkomplementet. I ledarmeningen 

har det denna funktion och det som faktiskt gäller är att arbetslösheten är ne

gativ för oss. Meningen som helhet har emotiv betydelse och den har det därför 

att oss in nefattar såväl författare som läsare. 
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Ordets 

Verb Belägg 
1 ex i ka-
1 i ska be-
tydelse 

funktion 

Mening
ens be
tydelse 

Anmärkning 

drabba 

1 i da 

skrämma 

10:12 

10:24 

19:2 

21:30 

22:25 

26:25 

26:35 

19:4 

2 1 : 1 2  

26:23 

(S-)vk 

(S-)vk 

(S-)vk 

(S-)vk 

(S-)vk 

(S-)vk 

(S-)vk 

28:30 (S-)vk 

förvänta 26:14 (vk+)S 

(vk-)S 

(medlet-)vk 

(medlet-)vk 

spoliera 24:15 (S-)vk 

(arbetslöshet) 
oss 

(marginaleffek
ter). pensionä
rer, mellanin-
komsttagare 

(fal ska beskyl 1 
ningar) alla 
partier 

(arbetslöshet) 
vårt land 

(marginaleffek
ter) mellanin-
komsttagare 

(socialförsäk-
ringsavg i ften) 
egenföretagarna 

(beskattn i ng) 
lönehöjningar 

(minskat skat
teunderlag) 
kommunerna 

(skattelättnad) 
de som vill ha 
en skattelättnad 

(statsskräck) 
de borgeri i ga 
partierna 

I båda 
i nte i 
medi et 

-? 

-? 

men. är det 
första hand 
som är nega

tivt, utan det be
traktas som mora-
1 iskt dåligt att 
skrämmas. 

(subj. ej utsatt) 
den enskilde 

Meningen ogillande, efter
som oss innefattar förfat
tare och läsare. 

Meningen ogillande framför 
allt p.g.a. risken. 

Meningen ogillande, del
vis p.g.a. uttrycket. 
Vårt land kan tänkas in
nefatta såväl författare 
som läsare. 

Meningen uttrycker möj-
1 igen gi1 lande. 

Meningen kan möjligen ut
trycka ogillande. 

Troligen uttrycks ogil
lande, eftersom det är 
negativt för alla att lö
nehöjningar drabbas av 
beskattning. 

Kommunerna kan tänkas i n-
nefatta både författare 
och läsare. 

Djupstruktursubjekt: de 
partier som ej röstar på 
kommunisternas förslag. 
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4.2.6 övriga verb som har anknytning till b egreppet emotiv betydelse 

Utöver de verb som behandlats ovan finns en rad verb som har antingen nå

gon speciell form av emotiv betydelse, som inte låter sig behandlas tillsam

mans med de andra verben, eller som ser ut att kunna ha emotiv betydelse, men 

som vid en närmare prövning inte uppfyller kriterierna vid testning. Här föl

jer ett par sådana verb som har ett slags emotiv betydelse, och ett par verb 

som jag har bedömt inte har emotiv betydelse. 

HÄLLA KÄFT 

(6:13) Folket skulle hålla käft (Nf1) 

ISO: uttrycket förekommer inte. 

(1) Per håller käften 

(2) Per: Håll käft! 

(3) Per sade att vi skulle hålla käft 

Uttrycket ligger på låg och vulgär stilnivå, som snarast får åhöraren att 

tycka illa om den som använder uttrycket. (1) innebär således att talaren, 

men inte Per, blir föremål för ogillandet. I (2) blir Per föremål för ogillan

det, liksom i (3). Uttrycket kan inte anses ha emotiv betydelse i vanlig me

ning, men det är möjligt att tänka sig ett slags implikativ emotiv betydelse 

som fungerar så att den som använder ett visst uttryck blir föremål för ogil

lande/gillande. I ledarmeningen läggs uttrycket i en atomkraftexperts mun 

(lägg märke till skulle, jfr. (3))» och det är följaktligen denne som blir ut

satt för läsarnas ogillande. 

VARNA 

(3:25) Det är just för att man befarar oerhörda miljörisker med kärn

kraftverken, som det finns anledning att varma för en utbyggnad 

(SkO) 

(3:12) Flera forskare har så starkt varnat för det radioaktiva avfallets 

strålningsrisker, att man inte kan bortse från dessa (SkD) 

(6:5) Det har sedan länge funnits små grupper som enträget varnat för 

att okritiskt ta kärnkraften i bruk (Nf1) 

Se även (10:12), (29:^) och (29:10). 
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ISO: 1. låta (ngn) veta att han bör akta sig för ngn el. ngt. 

2. låta (ngn) veta att han bör upphöra med vad han har för sig e.d., ge 

(ngn) en varning. 

(1) Per varnade Pål för hunden 

Kommentarer:  

A. Jaså, Per ogillar hunden 

B. Jag håller inte med om att hunden skulle vara så dålig 

C. Även Bertil t yckte illa om hunden 

Kommentarerna verkar inte riktigt bra. Det är inte alls säkert att Per 

ogillar hunden i och för sig. Per kanske kommer utmärkt bra överens med hunden, 

men Per vet att Pål kommer att bli b iten om han går nära. 

Även varna, använt på ett visst sätt, kan användas för att framkalla ogil

lande och, använt på ett annat sätt, för att uttrycka gillande. 

Om man för det första tänker sig att lyssnaren (objektet) är ett uttryck 

som även kan tänkas innefatta läsaren, kan man tänka sig att varna kan använ

das för att framkalla ogillande. I de fall då man inte sätter ut något objekt, 

kommer varningen också att gälla alla, alltså även läsaren. En. mening med varna 

kan då användas för att söka framkal la ogi 1 lande. 

För det andra kan man tänka sig att subjektet är författaren, eller ett ut

tryck som kan innefatta författaren. Om objektet då innefattar läsaren, eller 

om objektet inte finns utsatt, kommer en sådan mening med varna som predikat 

att uttrycka ogillande. 

Inte i någon av de tre ledarmen ingarna som återges ovan finns subjektet 

utsatt - man talar inte om vem man varnar. Detta har till följd att läsaren 

drar slutsatsen att varningen gäller generellt, d.v.s. även honom. 

BESVÄRA 

(19:20) Men från regeringen har de monopol ivrande direktörerna i Euroc 

och Gullhögen inte besvärats av några missljud (DN) 

ISO: 1. vålla omak, obehag, genera, plåga, tynga 

2. jur.: betunga, häfta. 

Här är endast ISO 1 aktuell. 

(1) Per besvärar Pål 

(2) Per besvärar mig 
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Kommentarer: 

A. Jag konstaterar att du inte gillar Pers handlande 

B. Jag håller inte med dig om att Pers handlande är sä illa 

C. Bertil anser inte heller att Pers handlande är något vidare 

Ovanstående testkommentarer passar till (2), men inte till (1). Det är 

inte möjligt att enbart utifrån (1) konstatera om talaren ogillar Pers beteen

de. 

Byter man ut du i testkommentarerna mot Pål, är d et ändå inte säkert att 

man alltid kan acceptera dessa. Pål kanske inte alls känner sig besvärad av 

Pers beteende, även om talaren skulle ha varit det i Påls ställe. Besvära är 

ett verb med emotiv polysemi, som har emotiv betydelse när objektet är = ta

laren. 

I 1 edarmeningen ovan används ordet ironiskt. Jag vill i nte säofa att det 

har emotiv betydelse direkt, men det bidrar til 1 att ge meningen en ironisk 

och hånfull p rägel. 

STRAFFA 

(10:6) Resultatet har blivit den högsta arbetslösheten under efterkrigs

tiden och ett skatte- och bidragssystem som direkt straffar folk 

som gör extra arbetsinsatser (VK) 

ISO: 1. låta undergå straff, bestraffa 

2. allm.: näpsa, tillrättavisa 

3. kortsp.: göra att någon får straffar. 

(1) Per straffade Pål för att han hade skrivit brevet 

(2) Per straffade Pål för att han hade hjälpt en gammal gumma över gatan 

Efter att ha läst (1) drar man slutsatsen att Per inte gillade att Pål 

skrev brevet, och under förutsättning att man håller med Per, är meningen neu

tral. I (2) är det svårare att inse att det skulle vara en negativ handling 

att hjälpa en gammal gumma över gatan. Det gör att man finner (2) underlig. En 

annan följd av (2) är att man kan finna Per otrevlig. Mening (2) kan på det 

viset framkalla ogillande mot Per. Allmänt uttryckt: om det som föranleder ett 

straff bedöms som negativt, kan en mening som innehåller straffa bedömas som 

neutral. Bedöms däremot det straffbara som berömvärt, blir den som straffar be

traktad med ogillande. I ledarmen ingen ovan är det som föranleder bestraffning

en något positivt, vilket ställer de ansvariga socialdemokraterna i en ogynn

sam dager. Hela tiden gäller emellertid att det är fråga om moraliska och inte 
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i första hand språkliga överväganden. Detta gör att jag inte vill b etrakta 

straffa som ett ord med emotiv betydelse. 

BEMÄSTRA 

(9:10) Regeringen har inte med sin politik lyckats bemästra arbetslös

heten (SkD) 

ISO: skr.: göra sig ti 11 herre över, övervinna. 

(1) Per bemästrade problemet 

(2) Per bemästrade problemet med arbetslösheten (som vi alla har känning 

av) 

Kommentarer: 

A. Jaså, du gillar Pers handlande 

B. Jag gillar också Pers handlande 

C. Även Bertil gillar Pers handlande 

Kommentarerna verkar inte rimliga att ställa till (1). Däremot kan de tän

kas till (2). Det beror emellertid inte på ordet bemästra utan på att man per

sonligen har fördel av att Per gör någonting. Jag anser att bemästra inte har 

emotiv betydelse, men att ordet ändå ofta används för att antyda gillande. 

I 1edarmeningen uttrycks klander över regeringen, eftersom den inte 

lyckats klara det som den borde klara. Klandret är i hög grad moraliskt och i 

liten grad språkligt betingat. 

Dessutom har jag funnit att verben acceptera (19:8), (19:15), (19:26), 

(22:10), (29:38), (29:*»0), förbättra (7M1»), (18:26), (21 :8) , (2^:8), (25:9), 

(25:23), godtaga (23:17), nöja sig med (23:13), (28:21), inbilla (12:4) är 

lexikaliskt neutrala. 
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5- OCKASIONELLT EMOTIV BETYDELSE 

5.1 Al Imant 

I kapitlet Emotiv Betydelse har begreppet ockasionel11 emot i v betydelse 

behandlats. Där sägs att ockasionellt emotiv betydelse innebär att ett nor

malt, d.v.s. lexikaliskt neutralt ord tillfälligt får en emotiv komponent lagd 

till sin betydelse. Där sägs också att det inte ar tillräckligt att konstatera 

att ett ord tillfälligt har emotiv betydelse, man måste också fråga sig 

varför ett ord i en viss kontext'^ fungerar emot i vt. I detta kapitel dis

kuteras dessa orsaker och den uppdelning av begreppet ockasionellt emotiv be

tydelse som görs, är betingad av dessa orsaker. Jag kommer i fortsättningen att 

tala om dessa orsaker som olika kontexttyper. 

Kontexttyperna, som sålunda innebär att ett ord i kontexten tillfälligt 

får emotiv betydelse, kan man först dela in i tre huvudkategorier: 

1. Kontexten i stort emotiviserar ordet eller uttrycket. 

2. Ett enskilt ord eller uttryck emotiviserar ett annat ord eller uttryck. 

3. Ordet eller uttrycket emot i vi seras med typografiska medel eller genom 

val av skiljetecken. 

Enligt definition 14, s. 18, måste orsakerna till att ett ord eller ut

tryck har emotiv betydelse sökas i språket. Huvudkategorierna 2 och 3 är okon

troversiella i detta avseende, men huvudkategori 1 är egentligen diskutabel. 

Här befinner man sig i gränstrakterna mel lan språkligt uttryck och utomspråk-

ligt innehåll, vilket framgår av nedanstående redogörelse för denna kategori 

med exempel. 

I exemplen i kapitlet är understruket ord det ord som får den emotiva be

tydelsen och unde£^tr£cka_t ord det ord som ger den emotiva betydelsen. I åt

skilliga fall är det inte en enda faktor som emotiviserar ett ord eller en me

ning, utan flera. När jag i framställningen nedan diskuterar de olika kontext

typerna, har jag dock försökt renodla varje kontexttyp. Att de sedan i prakti

ken ofta samverkar i en och samma mening är egentligen inte märkvärdigt. 

Inom parentes efter varje kontexttyp sätts en bokstav ut. Denna bokstavs

beteckning refererar till kontexttypen i sammanställningen, avdelning 5-5. 

De kontexttyper, som jag behandlar, är de kontexttyper som jag har ur

skiljt i mitt material. Det finns naturligtvis en möjlighet att det existerar 

'^ Med kontext menar jag i allmänhet språklig kontext. Någon gång menar jag 
kontext i allmännare betydelse, d.v.s. både språklig och utomspråklig kontext. 
När jag syftar på enbart utomspråklig kontext uttrycks detta explicit. 
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kontexttyper i andra slag av texter, som jag i nte har kunnat finna I mitt ma

terial. Dessutom finns naturligtvis en risk att jag i nte har lyckats urskilja 

alla i och för sig befintliga kontexttyper i mitt material. 

Bengt Nordberg och Ragnhild Söderbergh har också definierat kontexttyper 

som emotiviserar ord. ! några fall h änvisar jag till deras framställningar i 

det följande. 

5.2 Kontexten i stort emotiviserar ordet eller uttrycket (A) 

I åtskilliga fall måste man anse att ett ord eller uttryck tillfälligt kom

mer att uttrycka gillande eller ogillande, beroende på kontexten i stort, d.v.s. 

även utomspråklig kontext (jfr. Nordbergs grupp J, s. 90). I denna kontext in

går bl.a. avsändarinstailning; d.v.s. man finner det uppenbart att ett ord i en 

mening har en viss emotiv betydelse, beroende på att meningen står i en viss 

tidning, som man vet har en viss inställning i en viss fråga. Här befinner man 

sig dock i närheten av ord med begränsat intersubjektiv emotiv betydelse. Svå

righeterna att avgöra till vilken kategori ett visst ord eller uttryck skall 

föras kan vara betydande, vilket mening (12:11) ger exempel p å: 

(12:11) På grund av kommunistiska initiativ och den kommunistiska aktivi

teten (Nf1) 

Om man vet att ovanstående uttryck är citerat ur Norrskensflamman, drar 

man slutsatsen att det är avsett att uttrycka gillande över de aktuella initia

tiven och aktiviteterna. I SvD skulle uttrycken inte uttrycka gillande, om de 

alls skulle kunna förekomma. Initiat-iv har en viss positiv klang, som gör att 

det inte gärna används om motståndarens handlande. 

Orden med emotiv polysemi b ehandlas inte i detta kapitel, men det är uppen

bart att det ofta är den allmänna kontexten som avgör när ett ord med emotiv po

lysemi skall uppfattas som emotivt. Andra ord i språket står på gränsen till att 

vara emotivt polysema. Det kan vara fråga om ord som i konkret betydelse är neu

trala, men som i bildlig betydelse lätt kan emot i vi seras. Ofta emotiviseras de 

bara genom den allmänna kontexten. Några exempel: 

(20:6) .... (de) hoppas väl att det skall v ara något som de ivrigt kan kas

ta sig över i syfte att elda upp de egna fram till valdagen.(SvD) 

(20:29) Men i stället föredrog regeringen än en gång i sin maktfullkomlig

het att på egen hand bakom lyckta dörrar snickra till ett proviso

rium. (SvD) 
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Mening (20:29) är intressant, därför att den visar hur en ledarförfatta-

re genom att rada upp en hel r ad uttryck, som i och för sig inte har emotiv 

betydelse, ändå kan åstadkomma effekten att meningen uttrycker starkt ogillan-

de. Ordet maktfullkomlighet är väl det ord som har permanent emotiv betydelse, 

men på egen hand.3 bakom tyckta dörrar, snickra till och provisorium har inte 

var för sig emotiv betydelse. När de räknas upp på detta sätt tillsammans, kom

mer de att samverka med varandra och resultatet blir att meningen får emotiv 

betydelse. 

I vissa fall kan det vara situationskontexten som avgör om ett ord skall 

anses ha emotiv betydelse och vilken emotiv betydelse det är fråga om. I ledar

na förekommer ofta fall då man behandlar politik och'pol itiker. Det faktum att 

det handlar om politik och politiker kan ibland i nnebära, att man förväntar sig 

att personer skall u ppträda på ett visst sätt, t.ex. ansvarsfullt. Framgår det 

av kontexten att någon inte uppträtt ansvarsfullt, kan man räkna med att det 

är ett uttryck för ogillande. Exempel p å detta: 

(1:22) Och i så fall (....) har väl den rika världen råd att fortsätta 

att leva livets glada dagar tills vidare på oljan, gasen, kolet? 

(DN) 

Här antyds oansvarighet. Närbesläktat med exempel (1:22) där en för en po

litiker oacceptabel oansvarighet antyds, är fall när en författare använder sig 

av moralregler eller regler som liknar moralregler. Dessa regler är i de flesta 

fall i nte uttryckta explicit, utan förutsätts vara kända av läsarna. Jag skall 

här lämna några exempel p å meningar, där något ord eller uttryck har blivit emo 

t i vt laddat på grund av någon sådan moral regel. 

(8:3) Att första kammaren avspeglade stämningar i väljarkåren som var 

upp till t io år gamla bekymrade inte hr Erlander.(SvD) 

I mening (8:3) bedömer jag att uttrycket bekymrade inte används för att 

uttrycka eller åtminstone antyda en viss hänsynslöshet hos Erlander. Orsaken 

till att jag gör denna bedömning är att jag anser att det finns en slags moral

regel som påbjuder hänsynstagande. 

(13:M) På reger i nqss idan fladdrar man från samförstånd till konfronta

tion alldeles beroende på styrkan av det radikala vinddraget inom 

part i et.(DN) 

Ordet fladdra har negativ emotiv betydelse i meningen, beroende på att en 
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politiker förutsätts uppträda sansat och väl överlagt. Här antyds både oansva

righet och (alltför stor) påverkbarhet. 

(20:16) Han (Palme) säger helt frankt att erfarenheterna (av minoritets

styret) är goda.(SvD) 

Sven här antyds med frankt hänsynslöshet, parad med fräckhet (eftersom 

tidningen lägger fram förhållandena på ett sätt som står i motsats till Palmes 

uttalande). 

(20:6) De (socialdemokraterna), frågar sig vad oppositionen egentligen 

har i bakfickan och hoppas väl att det skall vara något som de iv

rigt kan kasta sig över i syfte att elda upp de egna fram till 

valdagen.(SvD) 

Kasta sig över används på ett sådant sätt i (20:6) att det är uppenbart 

att de som kastar sig över, i detta fallet socialdemokraterna, kommer att fram

stå som hänsynslösa. 

Om man som författare antyder, att det som motståndaren har gjort har va

rit till nackdel för väljarna, kommer detta att innebära ett klander mot mot

ståndaren, eftersom väljarna är de som läser tidningen. I mening (13:15) talas 

om att regeringens politik inte har varit löntagarvänlig. Ordet expansiv an

vänds för att karakterisera en politik som 1edarförfattaren antyder skulle ha 

varit löntagarvänlig. Detta ord har således tillfälligt positiv emotiv bety

delse i meningen. 

(13:15) Regeringens ovilja mot en expans i v politik har naturligtvis inte 

varit särskilt löntagarvänlig.(DN) 

Enligt följande exempel h ar AMS varit alltför förnöjsam, d.v.s. man borde, 

enligt författaren, vänta sig att aMS skulle vara mera handlingskraftig, krä
vande etc. Om ett husdjur är förnöjsamt är detta något positivt, men en orga

nisation som skall företräda andras intressen, får inte vara nöjd med lite. 

(1^:17) AMS' förnöj samhet förefaller också ibland överraskande.(SvD) 

I nästa mening framhåller författaren att något är betydelsefullt. När 

han sedan påstår att hans politiska motståndare inte har visat saken tillräck

ligt stort intresse innebär detta klander. Ordet förstrött blir tillfälligt 

emotivt. Det åligger en politiker att vara intresserad. 
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(2^:20) Vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti som i valrörelsen 

tagit upp dessa för levnadsstandarden så väsentliga krav. Vare 

sig regeringspartiet eller de borgerliga har visat annat än ett 

förstrött intresse för desamma.(Nfl) 

Till denna kontexttyp räknas också det förhållandet, att om man använder 

ett ord eller ett uttryck för att karakterisera det egna partiet eller de egna 

partimedlemmarna, har man anledning att räkna med att detta ord i de allra 

flesta fall är ett uttryck för gillande. 

(12:19) Därför att Norrbotten kämpar, därför att VPK är ett masspart i, 

därför att Norrskensflamman går i spetsen för det nya Norrbotten. 

(Nfl) 

Ibland förekommer det att en författare ger explicit uttryck för gillande 

eller ogillande av ett förhållande, som är ett resultat av ett annat förhållan

de. I ett sådant fall är det rimligt att anta, att författaren även gillar resp. 

ogillar upphovet till det positiva resp. negativa resultatet. I följande mening 

är det ordet drastisk och uttrycket drastiska nedskärningar, som tillfälligt 

kommer att uttrycka ogillande, beroende på att resultatet allvarliga rubbning

ar uttrycker ogillande. Drastisk bedömer jag som lexikaliskt neutralt; dras

tiska nedskärningar anser jag också vara neutralt när det står isolerat eller 

i en neutral kontext. 

(2:23) Alternati vet bl ir då just den drastiska nedskärning av energikon

sumtionen, som utredningen bedömer i nte kunna ske utan al 1 variiga 

rubbn i ngar.(SvD) 

Till denna kontexttyp räknar jag också de fall då en författare utnyttjar 

de stilistiska verkningsmedlen i roni och lågt stilvärde, för att uttrycka ogil

lande. 

Ironi är ett svåranvänt stilgrepp, eftersom risken att man skall b li miss

förstådd är stor. Vill man vara säker på att inte bli missförstådd, måste man 

ofta överdriva så våldsamt, att effekten går förlorad. I politiska sammanhang 

torde ironi användas ganska sällan, just på grund av risken att bli missför

stådd. I ledarna har jag funnit endast en mening, som jag har bedömt vara i ro-

nisk. I den meningen är det ordet snälla, som jag har uppfattat ironiskt. 

(5:36) Vi kan möjligen acceptera att man som Gunnar Helén gjort, skri

ver snälla brev i frågan.(VF) 
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I andra fall kan den emotiva betydelsen av ett ord bero på att ordet har 

ett avvikande stilvärde i förhållande till t exten i övrigt (jfr. Schmidt s. ). 

Ett exempel p å två verb som ligger på olika stilnivå är prata och tala. Om man 

talar om vad någon har sagt och som t.ex. är viktigt, eller är uttalat av en 

politiker eller myndighetsperson i tjänsteutövning, och använder sig av prata, 

tolkas detta gärna som att det som sagts är struntprat e.d. 

Exempel p å meningar av detta slag: 

(6:13) Teknikerna visste hur de ville ha det. Folket skulle hål la käft. 

(Nfl) 

(20:2) Efter mycken vånda och svåra inre motsättningar lyckades de kläm

ma fram ännu ett utspel .... (SvD) 

(8:11») Är det att betrakta som ett tack för den ovärderliga hjälpen att 

regeringspartiets talesmän helt avhållit sig i från att kritisera 

röd i ngarna till vänster.(SvD) 

Observera att orden med l ågt stilvärde i en text på i övrigt någorlunda 

hög stilnivå kan fungera på flera sätt. I mening (6:13) läggs hålla käft i mun

nen på "teknikerna", vilket till att börja med uttrycker att "teknikerna" ogil

lar eller har låga tankar om "folket", eftersom man ber dem "hålla käft". Men 

det bestående intrycket blir att man som läsare kommer att uppfatta teknikerna 

som osympatiska. I (8:14) är det uppenbart att SvD uttrycker ogillande av kom

munisterna genom att använda ordet "rödingarna". Meningen är dock inte analog 

med (6:13); avsikten från författarens sida är säkerligen inte (.') att fram

kalla ogillande över sig själv, när han använder det uttrycket. Han förväntar 

sig säkert att hans läsare, åtminstone sympatisörerna och de påverkbara, delar 

hans uppfattning om dem som han kallar "rödingar". Norrskensflamman kan likaså 

vara säker på att dess läsekrets ogillar den som ber folket "hålla käft". 

5-3 Ett enskilt ord eller uttryck emotiviserar ett annat ord eller uttryck 

I många fall är det möjligt att avgöra om ett ord eller uttryck tillfäl

ligt måste anses ha emotiv betydelse, beroende på att det påverkas av ett annat 

ord eller uttryck i den omedelbara kontexten. Till denna huvudkategori kan man 

tänka sig en rad underavdelningar, beroende på i vilket förhållande det emoti-

viserade ordet eller uttrycket står till det emot i v iserande ordet. 

Jag tänker mig här fyra underavdelningar samt en grupp övrigt. I dessa un

deravdelningar kan man tänka sig ytterligare subkategori ser ing i ett par fall. 

De fyra underavdelningarna är emot i vi ser ing genom samordning, genom karakteri
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sering, genom precisering och genom motsatsställning. 

5.3-1 Emot i v i ser ing genom samordning (B) 

Ett vanligt och välkänt förhållande är att ett ord, som lexikaliskt är 

neutralt, tillfälligt kan emotiviseras genom att det samordnas med ett annat 

ord eller uttryck som 1 ex i kal iskt har emotiv betydelse (se Söderbergh s. 80 

och Nordberg s. 90). Emot i vi ser ingen kan här liknas vid en slags smitta. Det 

emotiviserade ordet "smittas" emoti vt genom att det står tillsammans med det 

permanent emotiva ordet. I ledarna finns många exempel p å detta. Några mening

ar som exemplifierar: 

(12:21) Norrbotten låter sig inte avspisas med smulor, löften och halv-

mesyre£. (Nf 1 ) 

I denna mening har ordet löfte^ ti llfälligt negativ emotiv betydelse, be

roende på att det parai lei 1stäl1 s med smulor och halvmesyrer, av vilka åtmin

stone det senare har permanent emotiv betydelse. Löfte har emotiv polysemi, 

vilket i detta fall i nnebär att ordet lexikaliskt bär med sig en positiv, en 

neutral och en negativ betydelse. Här har den negativa lockats fram. 

(1:1). ... i vår lilla mäktiga och slösande värld. (DN) 

(*»:33) Vad som framför allt måste fastslås är att ett energisparprogram 

är både genomförbart, nödvändigt och £f_fekt_i_vt. (VK) 

(8:8) Både i riksdagen och under valkampanjen har taburetthäftan tagit 

sig lika drast i ska som j>ej<ljämmancte uttryck .(SvD) 

(19:22) Centern föreslår fasta och föga real isti ska befolkningsramar för 

de oli ka 1änen.(DN) 

(23:7) En fast och konsekvent neutral i tetspol i t i k.(VF) 

(20:37) Regeringen har efter sina improvisationer och £vj_kna_löften inte 

längre något förtroende hos väljarna.(SvD) 

(19:33) Vid varje riksdag lägger oppositionen fram motioner om en fastare 

och mer långsiktig ekonomisk planer ing.(DN) 

I mening (19:33) är fastare tillfälligt positivt, därför att det är sam

ordnat med mer långsiktig, ett uttryck som har positiv emotiv betydelse. I 

(23:7) däremot har fast negativ emotiv betydelse. 

' Ordet behandlas även i kapitel k Permanent emotiv betydelse. 
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(2:5) •••• en saklig och lättläst faktaredovisning .... (SvD) 

(10:3^) Det vore djupt olyckligt om de på oppositionen röstande väljarna 

i morgon lönade folkpartiet så dåligt (...) för de uppoffrande in

satser partiet gjort (...) för att få fram en gemensam slagkraftig 

pol i t i k.(VK) 

Vanligt är att man med samordning kan emotivisera ord som har en latent 

emotiv betydelse. Det kan vara ord med emotiv polysemi eller ord som denoterar 

något som i och för sig är positivt eller negativt, men där ordet inte kan an

ses ha emotiv betydelse. Ibland är det fråga om det som i stilistiken kallas 

varierad upprepning. Några exempel p å detta lämnas nedan. I exemplen är alla de 

samordnade orden understrukna, eftersom de ger varandra emotiv betydelse. 

(12:11) På grund av kommunistiska i nitiativ (...) och genom den akt i va, £i" 

stridiga och kampv i 11 i ga folkopinionen.(Nf1) 

(20:^2) I stället måste vi få en ny ekonomisk politik som främjar initia-

t i v och ri sktagande ... (SvD) 

(20:57) Det väntar de väljare på som tappat förtroendet för en sliten re-
2) 

gering som i sitt valupprop endast upprepar gamla fraser och 

s lagord.(SvD) 

(23:^) Statsministern underströk också att det är med stor ödmjukhet och 

al 1 var som socialdemokraterna går ut i valet.(VF) 

5.3.2 Emotivisering genom karakterisering 

Den andra underavdelningen är emotivisering genom karakterisering. Med 

karakterisering menar jag i detta sammanhang att en avsändare genom att välja 

ett emotivt laddat ord uttrycker att ett annat ord eller uttryck betraktas med 

gillande/ogillande av honom. Denna karakterisering kan åstadkommas på flera 

olika sätt. Tre tänkbara sätt redovisas nedan som underavdelningar. 

5.3*2.1 Typen upplyst opinion (C) 

En nominalfras, b estående av ett substantiv och ett adjektiv, kan lätt 

emotiviseras genom att man låter adjektivet vara ett adjektiv med permanent 

emotiv betydelse. Adjektivet kommer då att karakterisera substantivet, tala om 

1) Detta ord är lexikaliskt troligen negativt; här är det positivt. 

2) Uttrycket är möjligen permanent emotivt. 
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hur författaren har avsett att det skall uppfattas. Några exempel p å detta: 

(6:17) Pa så sätt kan slutligen en upplyst opinion sätta stopp för pla

ner ... (N f1) 

(k:2\) Det är ett högt tempo som inte lämnar något tvivel om att en _rea-

1 i st i sk sparpoli t i k behövs.(VK) 

(22:3*0 Gunnar Helén framhöll v id ett par tillfällen i Örebro att för den 

rätta balansen i en ny regering behövs det ett starkt liberalt 

part i . (VK) 

(19:1) Falska beskyllningar hör valrörelserna ti 11.(DN) 

I andra fall kan bestämningen vara ett ord som inte har permanent emotiv 

betydelse, men som tillfälligt får emotiv betydelse på grund av varierad upprep

ning eller på grund av att det syftas på det egna partiet, för att nämna ett 

par möj1igheter. 

(2:5) Energi prognosutredningen däremot presenterar efter knappt ett års 

arbete en saklig och lättläst faktaredovisning, som lär komma att 

bli till stor nytta.(SvD). 

(10:3^) Det vore djupt olyckligt om de på oppositionen röstande väljarna 

i morgon lönade folkpartiet så dåligt, som opinionssiffrorna anty

der, för de uppoffrande insatser partiet gjort .... (VK) 

Om ( 19i3^*) kan man anmärka att insats är ett ord med emotiv polysemi. 

5.3.2.2 Typen alltför lättvindigt (D) 

Åtskilliga adverb har i vissa meningar en emoti viserande funktion'^. Det 

kan ibland vara svårt att sätta fingret på, varför vissa av dem har denna emo-

tiviserande funktion. Bara3 endast, till och med är sådana svårbehandlade ad

verb, medan alltför och tyvärr är lättare att handskas med. 

Adverbet alltför är synnerligen effektivt när det gäller att negativt 

emot i vi sera andra ord. Med alltför kan man göra alla ord negativa, även de som 

i grunden är positiva, som god, billig, bra, lönsam, frikostig. Det ligger i 

ordets betydelse, om vilken IS O säger "för mycket, mer än tillbörligt". Alltför 

bra är för bra för att vara sant e.d. Det ligger sålunda något negativt i ut

trycket. Men alltför kan också användas för att förstärka något negativt och 

Nordberg (s. 89) har en grupp som liknar denna. 
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denna användning är kanske den vanligaste. 

(4:31) •••• men den har också andra sidor som gör talet om idiotstopp 

för långtradare och straffskatt för personbilar alltför lättvin* 

digt.(VK) 

Satsadverb som tyvärr3 beklagligtvis, tråkigt nog etc. förekommer inte så 

ofta i ledarna. De präglar en del av meningen eller hela meningen med ogillan

de. Om orsaken till att de förekommer så förhållandevis sällan, kan man endast 

spekulera. Med tanke på att en ledare ju bl.a. används för att uttrycka värde

ringar, kunde man annars tänka sig ett ganska fl i tigt bruk av dessa adverb. 

Möjligen undviks de för att de alltför öppet visar en subjektiv i nställning. 

(17:18) Företagens gyllene regel är tyvärr fortfarande kravet på lönsamhet 

och helst då en stor sådan.(VF) 

Bara och endast är synonyma ord, som har till uppgift att antyda att något 

inte uppfyller vissa krav (ibland uttalade, men oftast inte), eller att något 

nått upp till en viss nivå och att denna nivå bedöms som blygsam. "Han är bara 

13 år", d.v.s. han har nått upp till åldern 13 år, vilket inte är tillräckligt, 

eller: trots att man hade väntat sig mer. "Klockan är bara 5"> d.v.s. klockan 

har nått fram till 5, vilket inte är tillräckligt, eller: trots att man hade 

väntat sig att hon var mer. I de flesta fall är uttryck med bara och endast 

neutrala. Men meningar med bara och endast kan också uttrycka ogillande. Det 

gäller framför allt om det finns en moralisk eller annan norm, som mottagaren 

förutsätts vara bekant med, och avsändaren med bara eller endast antyder att 

någon inte har nått upp till denna norm. I mening (20:57) förstärker endast in

trycket att regeringens valupprop inte är tillräckligt. 

(20:57) Det väntar de väljare på som tappat förtroendet för en sliten re

gering som i sitt val upprop endast upprepar gamla fraser och slag

ord . (SvD) 

Mening (20:57) har emotiv betydelse även utan endast, och gamla fraser och 

slagord har emotiv betydelse även utan endast. Men endast förstärker det ynk

liga intrycket som författaren vill ge av regeringen och meningen skulle låta 

litet underlig utan detta ord. 

(10:13) Men finansminister Sträng viftade bara undan varningarna .(VK) 

I denna mening antyds oansvarighet hos Sträng. 
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(10:21) Den (socialdemokratin) lovar bara att fortsätta med sin hittills

varande politik som visat sig oti11räcklig.(VK) 

I följande mening bidrar till och med till att emotivisera taktikröstat. 

Men både citationstecknen omkring detta ord och vetskapen att SvD står som av

sändare medverkar till emot i vi ser ingen. 

(8:16) FÖr tre år sedan fanns det ju tecken på att socialdemokraterna 

till och med "takt i kröstat" på kommun i sterna.(SvD) 

Uttrycket till och med har en funktion som påminner om utroptecknets ef

ter en mening. Det visar att författaren tycker att något är anmärkningsvärt. 

Och ligger det något negativt i detta anmärkningsvärda, kommer meningen att ut

trycka og illande. 

5.3.2.3 Typen vi r iskerar socialistiska experiment (E) 

Det är ganska vanligt i ledarna att man emotiviserar ett lexikaliskt neu

tralt ord eller uttryck med emotivt karakteriserande verb av typen riskera (se 

kap. k Permanent emotiv betydelse, avsnitt Verb). Mening (7:29) är ett exempel 

på en mening med riskera. 

(7:29) En växling vid makten medför att vi i nte riskerar några socialis-

tiska experiment under valperioden .... (DN) 

I meningen är det uppenbart att riskera emotiviserar socialistiska experi

ment, d.v.s. författaren uttrycker med riskera att han ogillar socialistiska 

experiment. Som jag nämnt tidigare (s. 35) kan en konstruktion med riskera och 

en konstruktion med risk för betraktas som någorlunda synonyma. Jag räknar av 

den anledningen in i denna typ även konstruktioner med risk för. Ett exempel 

på en sådan mening är (27:13). 

(27:13) Hr Palme brukar tala om att det finns £.i_sk_ för höger pol i tik om 

det blir regimskifte .(SkD) 

I meningen (27:13) karakteriserar risk högerpolitik som något negativt, 

men eftersom det är att betrakta som ett citat, kommer meningen som helhet in

te att uttrycka ogillande (annat än möjligen mot Palme). 

(13:18) Inte minst av detta skäl framhåller en intern rapport inom social

demokratiska partiet J£åda£ av så djupa konjunktursvackor som 

I97I/72.(DN) 
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Det som är gemensamt för båda meningarna ovan är att ett-emotlvt ord, ris

kera resp. risk, karakteriserar ett annat ord eller uttryck som emotivt. Det 

finns andra möjligheter att med ett emotivt ord emotivt karakterisera ett annat 

ord, som syntaktiskt sett skiljer sig i från ovanstående meningar. Ett exempel 

på en sådan mening är (13:18). 

Ytterligare exempel som jag menar kan föras till denna kontexttyp: 

(192 45) De har sett hur lätt ansvariga pol i t i ker £aJM£r_för_f£est£l£eji att 

nyttja en selektiv näringspolitik, mer med sikte på part i pol i t i sk 

utdelning än på samhällsekonomiska vinster,(DN) 

I (19:^5) står partipolitisk utdelning och samhällsekonomiska vinster som 

varandras motsatser. Partipolitisk utdelning emotiviseras av faller för fres

telsen och är negativt, medan samhällsekonomiska vinster blir positivt. 

(8:20) .... uts i kterna att få ett regimski fte till stånd (har) tett sig 

ljusare än vid något tidigare efterkrigsva1.(SvD) 

(9:29) För vår del t ror vi att ett regimski fte skul le vara värdeful11, 

(SkD) 

(15:9) Vi skall în^e mi_ss^tàjikj^i£g£r£ regeringen och hävda, att den gjort 

detta för att öka akt i eägarnas vinster »(SkD) 

5.3-3 Emot i vi ser ing genom precisering (F) 

Ett lexikaliskt neutralt ord kan tillfälligt emotiviseras genom att det 

preciseras av ett annat ord eller uttryck. Med precisering menar jag här en pro

cess, där det preciserande ordet eller uttrycket talar om vilket som i det ak

tuella uttrycket är det preciserade ordets semantiska tillämpningsområde. När 

detta tillämpningsområde står klart, kommer man som en följd av detta att upp

fatta hela uttrycket som ett uttryck för gillande/ogillande. Ofta är det fråga 

om verbaluttryck, där verbkomplementet preciserar verbet. I uttrycket motarbeta 

slöseriet talar slöseriet om tillämpningsområdet av motarbeta och hela uttryc

ket står som ett uttryck för gillande. 

Vissa av de verb som det är fråga om kan möjligen uppfattas som positiva

re än andra, t.ex. bekämpa och garantera, men lexikaliskt uttrycker de inte 

gillande. Om man däremot garanterar något som är positivt kommer verbet att 

uppfattas som positivt. Bekämpar man något positivt, uppfattas verbet negativt, 

men bekämpar man något negativt, kommer verbet att uppfattas med gillande. Ex

empel p å meningar av denna typ: 
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(*»:3M Den årliga ökningen i energiförbrukningen bör kunna stoppas genom 

att man konsekvent motarbetar och förhindrar sjöserj_et med energi 

(VK) 

(16:32) Fortfarande vägrar socialdemokratin istadigt att använda generel

la metoder för att (....) bekämpa arbetslösheten (VK) 

(26:26) .... motverkar tryggheten Î anställningen (SvD) 

(20:57) Det väntar de väljare på som tappat förtroendet för en sliten re

gering som i sitt valupprop endast upprepar gamla fraser och sj£g^ 

ord (SvD) 

Mening (16:32) är speciell i två avseenden: för det första fungerar vägra 

på samma sätt som en negation; meningen kommer att uttrycka ogillande trots att 

det understreckade uttrycket är positivt; för det andra medverkar istadigt till 

att meningen uttrycker ogillande. 

Till denna kontexttyp vi 11 jag emellertid i nte föra bara verbaluttryck. 

Även konstruktioner i vilka man preciserar ett substantiv bör räknas in här. 

Några exempel p å sådana konstruktioner: 

(8:21) .... stämningen ute bland folket gick direkt emot justitieminister 

Ge i j ers bagatel 1 i ser ing av brottsl igheten och £rdnj_n£S£r£bJ_emeji 

(SvD) 

(9:21) Centern har alltid varit en garant för det J.O£Ì£la ̂ r^g^het^s^ste^ 

me_t och för j_ärn 1 J_kJhe_t^sjDoJ_i_tij< (SkD) 

Till denna kontexttyp vill jag också föra de fall av emot i vi ser ing då ett 

huvudord i en nominalfras, bestående av ett adjektiv och ett substantiv, emoti

vi serar sin bestämning. Det är ömvändningen av gruppen 5-3.2.1. Typen upplyst 

opinion (jfr. Dieckmann s. 78, not 2, och Nordberg s. 90, grupp F). Jag menar 

att det är fråga om precisering, eftersom huvudordet upplyser om bestämningens 

tillämpningsområde. Några exempel: 

(25:7) Även om en del p ositiva inslag av bestående värde kan noteras i 

dessa reformer .... (DN) 

(25:17) Hr Sträng är alltså - med högkonjunkturen i sikte - villig att ge

nomföra en skattesänkning av ungefär den omfattning som opposi

tionen förordade under djupaste Jå£k£nj_u£ktu£ 1971 (DN) 

(2A:5) Men det al 1 variiga problemet på skatteområdet, momsens förödande 

verkan på livsmedelspriserna och den hårda marginalbeskattningen 

kvarstår (Nfl) 
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(19:35) Ty planering i nnebär ett mått av bundenhet som minskar utrymmet 

för plötsliga improvisationer, och för det snabbt tillyxade har 

finansministern en oemotståndlig böjelse.(DN) 

Den syntaktiska konstruktion, som förhindra slöseriet har, skiljer sig 

från den syntaktiska konstruktionen plötsliga improvisationer. Semantiskt sett 

är typerna enligt min mening 1 ikartade, och det är faktiskt möjligt att även 

syntaktiskt formulera plötsliga improvisationer som en konstruktion med verb + 

komplement: förplötsliga improvisationer. Uttrycket förplötsliga improvisa

tioner skiljer sig dock något åt i betydelse från det ursprungliga uttrycket 

och ar konstruerat i ordets båda bemärkelser. Den principiella relationen mel

lan plötslig och improvisation kan dock skönjas. 

5.3.4 Emotivi ser ing genom motsatsställning 

Ett normalt neutralt ord eller uttryck kan tillfälligt ges emotiv bety

delse genom att det ställs upp mot en motsats eller ett komplement, som anting

en är annorlunda än man vanligen tänker sig eller som har direkt uttryckt vär

dering'^. Denna motsats kan uttryckas explicit, men den kan även vara implicit. 

Exempel p å meningar av denna typ: 

(6:23-24) Men skall man spara energi måste man ha ett helt annat synsätt 

än det £nög_t j<a£i_taj_i s^t^sj^a^ Det måste finnas en planering .(Nf 1) 

I den senare av de två ovan redovisade meningarna har jag bedömt att or

det planering, som lexikaliskt inte kan anses ha emotiv betydelse, tillfälligt 

har fått en sådan betydelse. Det har fått det därför att det står som motsats 

till en mening som innehåller flera emotiva element; spara energi är positivt, 

man måste ha något annat (och detta "annat" redovisas i nästa men ing), enögt 

kapitalistiska är starkt negativt. Som motsats till planering ställs således 

ett "enögt kapitalistiskt synsätt". 

(2:3) Svenskt utredningsväsende har ju annars på senare tid dominerats 

av politiska beställningsarbeten v ilkas sakinnehåll v arit av den 

kvalitén att de mycket snabbt underkänts av en enig expert i s. (SvD) 

I mening (2:3) är det politiska beställningsarbeten som ställs upp som 

negativ motsats till något annat. Troligen menar författaren något i stil med 

Nordberg (s. 90) har en grupp som liknar denna. 
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utredning som arbetar objektivt och som inte har förutfattadet av pol itiska 

hänsyn betingade meningar. I mening (2:5) kommer det positiva motsatsuttryck 

som han använder. 

(2:5) Energiprognosutredningen presenterar däremot (....) en saklig och 

lättläst faktaredovisning som lär komma att bli till stor nytta. 

(SvD) 

Faktaredovisning får sin positiva emotiva betydelse dels av de attribut 

som föregår, dels av det förklarande tillägget "som lär komma att bli till stor 

nytta", och dels av att det står som motsats till poli tiska beställningsarbeten 

i (2:3). 

5.3-5 övrigt (H) 

Till denna avdelning för jag sådana fall då en författare uttryckligen 

berättar vad han anser om en viss företeelse. Exempel p å sådana mening

ar: 

(3:17) Detta har förhindrats tack vare en motion från Birgitta Hambraeus 

(c), nå£o_t _som £r_a_tt_h£l_sa_m£d_t_i_lJ_f_rejds_st£lJ_eJ_S£.(SkD) 

I (3:17) medverkar även tack vare t ill att göra förhindrats positivt. 

(2:2) Det är glädjande att för en gångs skull få läsa en utredning som 

JPJ1 ' _f£ r_njîmne_t .(SvD) 

Ett annat slag av konstruktioner, som jag har valt att föra till gruppen 

övrigt, är konstruktioner med predikatsverb av typen måste3 vill ha och andra 

uttryck, t.ex. nu gäller det att dra frarrij som innebär att avsändaren önskar 

se att något blir på ett visst sätt. Eftersom man har anledning att tro, att 

det som en person gärna vill se, är positivt för den personen, kan man säga 

att dessa uttryck verkar emotiviserande. Exempel p å detta: 

(20:5*+) Nu_gäne_r dejt atjt (ira _fram_sådar>£ frågor som engagerar och angår 

den enskilde väljaren ... (SvD) 

(11:21) Samtidigt som de löneanstälIda måst£ få sitt inflytande väsent

ligt förstärkt .... (VF) 

(12:37) Rösta rätt, rösta röttJ (Nfl) 
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I mening (12:37) är det dels den inledande satsen som visar författarens 

inställning till de n senare satsen, dels imperativformen som visar författa

rens inställning till rött. 

k Ordet eller uttrycket emotiviseras med typografiska medel eller genom val 

av ski 1 jetecken (I) 

Det finns åtminstone tre metoder att med typografiska medel eller genom 

val av skiljetecken emotivisera ett ord. Det kan ske med hjälp av versaler, 

med utropstecken eller med citationstecken. 

I annonser för smör våren 1975 skrevs ordet smör med stort s. Detta inne

bar att annonsförfattarna gav uttryck för en gillande attityd gentemot smör. 

Man kan jämföra med uttrycket "han är en karl med stort k", där det framgår att 

Karl är något alldeles särskilt bra. Jämförbart är även seden att stava Gud med 

stort G, en sed som säkerligen inte enbart betyder att Gud skall uppfattas som 

ett egennamn. Om ett ord skrevs helt med versaler, skulle troligen den emotiva 

verkan bli ä nnu starkare. Några ord som emotiviserats med stor bokstav finns 

inte i de undersökta tidningsledarna. 

Bruket att med ett utropstecken efter en mening eller, inom parentes, ef

ter ett ord uttrycka en känsla, är mera vanligt. Den känsla som en författare 

vill u ttrycka med utropstecken är inte alltid en känsla av gillande eller ogil

lande; det kan också innebära att något är anmärkningsvärt i största allmänhet. 

I den mening eller det uttryck som författaren avslutar med utropstecken måste 

det finnas en antydan av gillande eller ogillande för att läsaren skall kunna 

dra slutsatsen, att utropstecknet är ett medel att uttrycka dessa känslor. Det 

kan vara fråga om ett positivt eller ett negativt ord, eller det kan vara ett 

sakförhållande som gäller en etablerad motståndare. 

Detta bruk av utropstecken kan jämföras med ett speciellt bruk av till och 

med, som finns nämnt under 5-3-3 ovan. Sven bruket av sia inom parentes efter 

ett ord eller uttryck liknar detta bruk av utropstecken. 

Utropstecken förekommer inte särskilt ofta i ledarna, i ledartexten ]k 

gånger. I de ledare som föregick valdagen finns citationstecken i fem av sex 

rubriker. Det handlar då om uppmaningar att rösta på ett visst sätt. 

I följande meningar har jag bedömt att utropstecknet sätts efter en mening 

därför att det är fråga om en uppmaning: (8:^2), (8:^3)» (8:), (10:36), 

(10:37)> (10:38). Det är de tre sista meningarna i vardera av två ledare. Upp

maningarna gäller att inte rösta på motståndaren och att rösta på tidningens 

part i. 

I de fall då utropstecknet har satts efter ett utrop har jag bedömt att 
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utropstecknet inte har emot i v iserande funktion i följande meningar: (7:42), 

(8:26). 

Det återstår således sex fall d å jag har bedömt att utropstecknet har haft 

en emot i v iserande funktion. Samtliga dessa meningar återges nedan. 

(5:19) /Det gör man (folkpartiet) enklast genom att skriva brev där man 

bl.a. kräver ett energ i i nst i tut./ Vad det nu skall va ra bra till.' 

(VK) 

Jag har bedömt (5:19) som ett uttryck för ogillande. Utropstecknet marke

rar att den åtgärd som folkpartiet föreslår är onödig; ledarförfattaren ogillar 

förslaget. Detta ogillande uttrycks även med orden i meningen. 

(8:23) Valtaktiska reträtter in p å den linje som framför allt förfäktats 

av moderaterna.' (SvD) 

Utropstecknet har här, enligt min mening, emot i viserande funktion; det bi

drar till att uttrycka ogillande över socialdemokraterna, och detta trots att 

de, enligt författaren, kommit in på tidningens partis linje. 

(15:25) Inte att undra på att Thorbjörn Fälldin och Gunnar Hedlund tycker 

att det in te går att känna ig en socialdemokratin från förr.' (SkD) 

Mening (15:25) uttrycker troligen ogillande. Jag stöder den åsikten på 

att det är två part i 1 edare från tidningens parti, som i meningen står för åsik

terna, samt att utropstecken avslutar meningen. 

(21:11) Enligt socialdemokratisk vokabulär är det alltså högervridet, att 

arbeta för likställighet i samhället, för bättre förhållanden för 

dem som har det sämst, för att skaffa flera jobb och för ökat lön

tagarinflytande.' (SkD) 

I mening (21:11) är det förvisso inte enbart utropstecknet som uttrycker 

og i 1 lande. 

(21:24) Men när den (jämlikhetspolitiken) skall genomföras, hävdar man 

(socialdemokraterna) genast att det kostar för mycket.' (SkD) 

(25:19) Vad som inte kunde göras 1971 för att öka sysselsättningen kan 

man alltså göra idag mitt under konjunkturuppgången, med baktan

ken att förbättra regeringspartiets valutsikterJ (DN) 
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I de flesta av de meningar, där jag har bedömt att utropstecknet har en 

emot i v iserande funktion, har det alltså funnits även andra ord som har haft 

emotiv betydelse. Detta innebär att man kanske kan säga, att utropstecknet 

framför allt förstärker en redan antydd, uttryckt el 1er etablerad känsla. 

Citationstecknet är ett synnerligen användbart skiljetecken, som vid sidan 

av en rad andra funktioner också kan användas för att emotivisera enstaka ord 

eller uttryck'^. I ledarna förekommer detta bruk av citationstecken jämsides 

med bruk av citationstecken för att bl.a. markera att ett ord eller uttryck av

viker ifråga om stilnivå. Även användningen av så kallad (s.k.), som även det 

kan användas emot i viserande, räknar jag in här, trots att det inte är fråga om 
2) 

ett skiljetecken . S.k. och citationstecken används emellertid så ofta som 

varandras synonymer, att jag finner det mera motiverat att räkna in det här än 

i avdelning 5-2.3-1 -

Några exempel på meningar där citationstecken eller s.k. fungerar emotivi-

serande: 

(8:31) L0:s och andra löntagarorganisationers ställningstaganden i skat

tefrågan har obarmhärtigt avslöjat hur snett det gått för "lönta

garnas regering" (SvD) 

(17:20) Fälldin är fortfarande irriterad av att alla partier (...) för

aktfullt fnyser åt centerns riksplan (VF) 

Trots att löntagarnas regering sannolikt är ett uttryck som socialdemokra

terna har använt om sig själva, och uttrycket således i princip skulle kunna 

ses som ett rent citat, är det ytterst sannolikt att uttrycket återges inom ci

tationstecken just för att man vill markera, att socialdemokraterna inte har 

löntagarnas regering. Meningen uttrycker ogillande, bl.a. på grund av citations 

tecknet. 

(27:10) Det kan man inte säga om den "skattereform" som socialdemokraterna 

tydligen skall gå till v al på (SkD) 

Man kan testa om orden inom citationstecken eller det som föregås av s.k. 

verkligen har emotiv betydelse genom att läsa meningarna och i stället för att 

1) En utförligare behandling av citationstecken finns i min uppsats i Svenskan 
beskrivning 8 (Hedquist 197*0* 

2) Reimar Lenz har uppmärksammat bruket av sogenannt i tyskan. Sogenannt an
vänds där på ett sätt som motsvarar vår användning av så kallad. 
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läsa s.k. eller citat - slut på citat, sätta in ett litet hånfullt skratt. Pas

sar detta skratt in, vilket det gör på ovanstående meningar, har ordet eller 

uttrycket emotiv betydelse. 

5.5 Sammanställning av ord med ockasionellt emotiv betydelse i ledarna 

I den följande sammanställningen redovisas orden i ledarna med ockasionellt 

emotiv betydelse samt den kontexttyp som har emotiviserat ordet. I åtskilliga 

fall anger jag flera kontexttyper. I dessa fall emotiviseras ett ord genom sam

verkan av flera kontexttyper. Vid upprättandet av sammanställningen har jag i 

många fall tv ingats göra svåra bedömningar. Det visar sig som så många gånger 

att verkligheten är komplicerad och att en teori som man ställer upp är en 

schemat i ser ing. Somliga av mina bedömningar är således tillkomna under vånda 

och måhända diskutabla. I en del fa ll h ar jag markerat osäkerhet med frågetecken. 

Sammanställningen skall lä sas på följande sätt (jag tar som exempel de 

första orden i sammanställningen): 

Ordet accepterande förekommer i l edare nummer 8 (SvD), mening I7. Det har 

emotiviserats enligt kontexttyp E, vilket innebär att ett emotivt laddat ord 

har karakteriserat ordet. Det är i sammanhanget negativt, d.v.s. författaren 

har med ordet uttryckt ogillande. 

Ordet aktiv förekommer i ledare nummer 12 (Nfl), mening 11. Det har emot i -

viserats enligt kontexttyp B, vilket innebär att det samordnats med ett annat 

ord med emotiv betydelse, eller att de tillsammans givit varandra emotiv bety

delse. Det är i sammanhanget positivt, d.v.s. författaren har velat uttrycka 

gi)lande. 

Ord Belägg 
Kon
text-
typ 

Ordets 
emot i -
va be-
tydelse 

Ord Belägg 
Kon
text
typ 

Ordets 
emot i-
va be
tydelse 

accepterande 8:17 G - angå 20:54 H + 

akt i vx 12:11 B + (ta sitt) 

aktivi tetx 12:11 ABC + ansvar 5:38 H + 

12:13 A? + avtalsfråga 29:27 G + 

12:14 AC? + bagatel1 i -
8:21 sering 8:21 F _ 

alImän 17:21 F - X 

20:35 
balans 9:27 C + 

al 1 var 20:35 H + 
9:27 

20:1 1 C + 
21 :25 AF + 

23:4 
22:34 C + 

23:4 AB + 
22:34 

26:18 
balanserande 19:42 E + 

26:18 AE + 
19:42 
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Ord Belägg 
Kon
text-
typ 

Ordets 
emot i  -
va be
tyde 1 se 

Ord Belägg 
Kon
text-
typ 

Ordets 
emot i  -
va be
tyde 1 se 

befordra 13:28 DEH + f1addra x  13 :44 A -

bekymra x  OO
 

A  + f lyta på 5:35 BF?H -

bekämpa x  16:32 EF + forma 21 :37 E + 

19:16 F + frank x  20:16 A -

beroende 20: 18 AF - fras 17:21 C? -

beskyl  1n i  ngX  19:1 C - (på)  f r i  hand 25:6 G -

bestående 25:7 F + ful l f jädrad 25:27 F -

blankt 25:18 A - fördyra 4:29 H + 

bortfal lande förhindra 3:17 EH + 
bidrag 22:28 E -

4:34 F + 
bottennote- förhoppn i ngs-

full ring 2\k F -
förhoppn i ngs-
full 1:11 A? -? 

bundenhet 19:35 G + 
för 1 i tandet 8:17 AEF -

bygga 7:29 EFG? + 
förnöj samhet 14:17 A -

djupX 25:17 F — 

förstrött* 24:20 A -

djärv 7:20 A? +? 
förstärkn i ng 25:18 AF? +? 

drast i skx 2:18 A? -? 
förstärka 13:21 FH -

2:23 AF -

18:29 AFH + 
8:8 B — 

gamla fraser* 20:57 BD -

dölja 12: A AF - X 
7:48 

dölja garant 7:48 F + 
12:6 F -

9:21 
12:6 

9:21 F + 
eftersläpande 8:2 A? -? 

10:17 F + 
elda uppX 20:6 A? - ?  X 

10:34 B 
elda uppX 

20:5^ 
gemensam 10:34 B + 

engagera 20:5^ H + 
genomföras 

-3" <N CSI 

FG + 
enkel 29:38 GH + 

21 :26 EF +? 
erfarenhet 19:47 ACF + , X 

4:33 B 
erfarenhet 19:47 ACF 

genomförbart 4:33 B + 
expandera 13:39 AF? + 

glada 1:27 AF -? 
expans ion 7:13 AF + 

glädjeutbrott 18: 1 AE? -? 
expansiv 13:15 A + 

handla 1 : 1 G + 
exper i ment* 7:29 ACE -

26:4 G? +? 
faktaredo-

hindra 19:27 CF X 
v isning 2:5 CGH + hindra 19:27 CF 

fast* 19:22 B -
"hjälpgumma" 17:17 Al -? 

19:33 B + hålla käftX 6:13 A -

23:7 B + hård 24:5 

26:35 

EF 

GEF 
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Ord Belägg 
Kon-
text
typ 

Ordets 
emot i  -
va be- Ord Belägg 

Kon
text-
typ 

hårdare 11 :20 H + 

17:13 AE? +? 

17:30 H? +? 

27:18 F? -

hämmad 13:28 

13:^1 

DE 

D -

improv i sa-
t ionX 19 = 35 

20:37 

25:5 

25:8 

25:11 

B 

B 

AG? 

A 

AG? 

-

25:36 A? 

inbi 1 la 12:4 A -

inflytandeX 11 :22 H + 

21:8 C? + 

21:11 C? + 

23:16 C? + 

informera 6:16 BE + 

ini t iativx 12:11 ABC + 

20:42 BH + 

jobbx 21:11 BC1 + ? 

kampv i 11 i g 12:11 B + 

kasta sig •• X over 20:6 A -

klamra sig 
fast 8:1 A -

klang- och 
jubel t i d 19:^7 A -

klämma fram 20:2 A -

knäck 10:17 C -

kol 1 i s ions-
kurs 23:18 A? -? 

26:4 A? »? 

kompli cerad 29:4 

29:10 

E 

E 

— 

Ordets 
emoti
va be-
tydels6 

kompl i  cerad 

ä\ CM 

11 E -

29: 37 E -

koncentrat ion 19: 25 AF -? 

krafter 7: 15 AH? +? 

(med) kraft  17: 11 AH + 

17: 13 A +? 

20: 56 A +? 

23: 

CM 

AH + 

kraft ful1 23: 

CM 

AG?H + 

krafttag 30: 22 H + 

kärvare 16: 26 E -

köper sig 30: 25 AF -

lova 10: 21 CE -

lägga beslag 
på 12: 4 ABF? -

luften har e j  
gått  ur 20: :13 AD -

långsikt igx  19: 33 B 

lättnad 7: : 12 F? +? 

10: : 16 F? +? 

28: :35 F? +? 

lättskrivna 1 : : 26 B + 

lättvindigx  4: :31 D -

1öftex  12: : 21 B -

X lönsamhet 17 : 18 D -

maktgrupp 6 : 35 GH -

makt i  nnehavet 7 : 51 AC -

maktsk i  f te 10 : 7 H + 
.. .X masspart  i  12 : 19 A + 

medvetet  20 :49 FH -

minskning 22 

L
A
 CM 

EF + 

m i l t  

r
-
CM 

: 5 AD -

mi sst  ro 13 :42 G -

motarbeta 4 : 34 F + 

motverkaX  26 : 26 F -
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Kon Ordets 
Kon Ordets 

Ord Belägg text-
typ 

emot i -
va be-
tydelse 

Ord Belägg text-
typ 

emot i -
va be
tydelse 

motvi11 igt 20:28 A - r i sktagandeX 20:42 BH + 

mäktigx 1:1 B - rubba 20:11 CF -

ny 10:27 B + rävsax 29:35 A? -? 

nymornad 13:26 A - röd i ngarnax 8:14 A -

nödvänd i gX 4:33 B + 
...X rod 12:37 H + 

oförmögen 10:19 F - sakli gx 2:5 B + 

oförmåga 7:15 

17:22 

20:22 

F 

F 

F 

-

samhäl1seko-

12:27 

21 :6 

G 

A? 

+ 

+? 

. . X / 1 —7 nomi ska opinion 6:17 C + „ X v 1 nster 19:45 EG + 
opt imi st i sk 1:4 A -? 

samlad 25:11 
opt imi st i sk -? 

samlad 25:11 AG? + 
ord 1 ek 20:27 A 

samlande 
ord 1 ek 20:27 

samlande 20:19 EF + 
otillåtna 12:28 A? + ? 

samverkan 7:42 
12:28 A? + ? 

samverkan 7:42 H + 
outtömlig 1 :4 F? 

F 

+ ? 

+ 
samverka 22:6 A? 

outtömlig 

1 :21 

F? 

F 

+ ? 

+ 
samverka 22:6 A? +? 

satsa 
part i pol i t i sk 19:4s EG (pengar) 12:22 EF -

pass i v 19:4 F - satsa (på 

"penndrag" 8:24 1 -
må 1 medveten 
tillväxt-

pess imi st i sk 1:1 D? + ? poli t i k) 13:46 EFH + 

planeringx 6:24 F satsa (slan

plötsligx 19:35 F -
tar t i 11 in -
vesteri ngar) 17:14 A?F? +? 

politiska be
stal ln i ngs- satsa (hårt 

X arbeten 2:3 G _ för att få X arbeten 
arbete) 21 :29 A?F? +? 

pressa på 25:20 F + 
satsa (peng

principiell ar / / 
inställning 25:31 G + per arbets

pumpa i n 18:14 EF -
plats) 18:17 A?F? +? 

påstr i d i gX 12:11 B + . 
satsn i ng 18:26 AF + 

rak 12:35 B + 21:15 AF + 

reg i msk i fte 8:28 E + 24:2 AF +? 

9:29 H + 
sent 10:14 D -

(världs) sned 8:31 AE -? 

retori k 1:3 A? -? skrämsel 5:6 AG -? 

r i kspianX 17:20 El - skyhög 20:47 BF -
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Ord Bel  ägg 
Kon
text
typ 

Ordets 
emo t  i  -
va be-
tydelse 

Ord Belägg 
Kon
text-
typ 

Ordets 
emot i -
va be
tyde 1 S3., 

skärpn i  ng 

slagkraft  

slagordx  

si  i  ten 

s  1 o g  t i l l  

sluka 

slåss 

smula x  

smäIla t i l l  
med 

snabb 

snickra t i l l  

snäl1X  

socialhjälps-

22:30 

2 2 : 1 0  

20:57 

23:27 

20:57 

1:31 

16:26 

4:26 

12:27 

12:21 

25:25 

4:6 

16:34 

19:35 

20:29 

5:36 

det senare 
av 2 

statsskräck 

stolthet 

19:42 

21:40 

22:23 

22:34 

19:4 

11:8 

E?F 

A 

BD 

G 

F 

A 

AF 

AE?F 

AB? 

B 

A 

B 

A?D 

F 

AF 

A 

tagare 18: 12 A? 

sparpoliti kx 4: :21 C 

spontan i tet 23: : 5 B 

spi i ttrad 28: : 3 A? 

26: : 8 A? 

spänning 7: : 19 E? 

stagnation 19: : 16 AB 

stark 12: : 28 AB 

12: : 32 A? 

D 

A 

D 

AF 

BE 

A 

+? 

-? 

+ 

+ 

-? 

-? 

-? 

+ 

+? 

+? 

+? 

struktur-
omvänd 1 i ng 11:16 E -

strunta 1:1 A -

sträng 5:31 B? + 

styrka 11:10 CF? + 

22:9 E? +? 

svi kta 13:23 F -? 

sådan 12:28 A? +? 

sång 19:31 A -

sänkning 22:24 AF +? 

25:13 AEF + 

"taktik-
rösta1^ 8:16 Dl -

takt i sk 5:24 AG -? 

tala 21 :23 G -

t i 11 växt-
takten 13:38 BC +? 

t i 1lyxad 19:35 BC -

tomhän t 17:23 A -

tuffa 1 :30 A? -? 

tuvhoppn i ng 
osäker mark 

på 
7:18 E -? 

underlätta 24:9 AF + 

28:22 AD?F +? 

upplysa 6:16 BE + 
X upprepa 20:57 DF -

uppskjuta 30:25 BE?F -

utredn i ngX 2:2 H + 

uttömlig 1 :2 A? -? 

verkli g 12:4 

12:6 

A? 

A? 

verkn i ngs-
ful 1 28:22 F + 

vifta bort 6:7 AF -

vifta undan * 10:13 ADF -

vågdal 7:9 A? -? 
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" Ordets ~Ordets 
Kon" * • Kon" ;  ̂ _ . .. A emot i- ~ , bi- emot i  -Ord Bel agg text- va bg_ Ord Belägg text- b&_ 

tydelse ^YP tydelsé. 

vägra 16: 29 F - öppen 6:33 F?H + 

väl 1ust 19: :31 A - 6:37 H + 

åtstramn i ng 13: :3 A? -? 20:18 AF -

äventyrare 12: : 27 B - 1ivets glada 

ödmjukhet 23: -.k AB + 
dagar 1 :22 A — 

att komma 
tillbaka till 
produktionen 13:17 E + 

Sammanställning av antalet förekomster av olika kontexttyper 

KontexttVP c Antal 
A B C D E F G H I 011113 belägg 

115 M». 25 18 kl 85 26 32 A 391 276 

därav 

29? 2? 5? 2? 7? 13? 7? 2? 

Av sammanställningen framgår att de vanligaste kontexttyperna är A och F, 

kontexten i stort respektive precisering. Kanske borde man rent av alltid räk

na med kontexttyp A. För när man läser en ledare som står i en tidning med en 

viss, känd, politisk profil, har vetskapen om denna profil alltid betydelse 

nar man skall tol ka det som står skrivet i ledaren. Det kan ibland vara mycket 

svårt att avgöra, om ett ord skall anses ha ockasionellt emotiv betydelse, el

ler om man skall anse att det är fråga om ett ord med b egränsat intersubjektiv 

emotiv betydelse. Jag har i nte satt ut några antydningar om att en del ord kan 

betraktas på det viset, men så är åtskilliga gånger fallet. 
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6 SUMMARY 

Chapter I. Introduction 

Language plays an important role in objectivity research. With the help of 

language a person can pass on his own value judgments and his position on vari

ous issues. My main reason for doing this study is to investigate this use of 

language. I have chosen to restrict myself to editorials in daily newspapers 

because it seems possible to find, in a somewhat limited selection of textual 

material, a rather large number of emotionally packed words and expressions. 

Whereas in news articles there is a general desire to be objective, in editori

als it i s allowed to have and to express one's opinions. Besides, since most of 

the newspapers used i n the present study sympathize with one or another polit

ical pa rty, the opinions expressed on various issues in the editorials are ge

nerally already well known. 

The material used in this study is taken from 30 editorials, five from 

each of six newspapers which in turn represent the five political par ties in 

parliament plus an independent newspaper. These newspapers are: Sweden's larg

est daily, Dagens Nyheter (independent); Svenska Dagbladet (Moderata Samlings

partiet); Skånska Dagbladet (Centerpartiet); Västerbottens-Kur i ren (Folkparti

et); Västerbottens Folkblad (Socialdemokraterna); Norrskensflamman (Vänsterpar

tiet Kommunisterna). 

Although the present study is synchronous it i s obvious that valuations 

and judgments undergo changes and that the language used to express these valu

ations and judgments also change. 

Chapter 2. Ed i tor i al s 

Newspaper editorials are read mainly by the highly educated and by politic

ally interested people. These people in turn serve as "opinion builders" in so

ciety as they spread the opinions they have gotten from the mass media to other 

people they meet (for example, at work). While it i s true that attitude changes 

come about mainly through personal inf luence, it i s also true that editorial 

writers, by in fluencing opinion builders out in society, have an effect on a 

much larger number of people than seems possible when a person considers how 

few people read editorials. 

Editorials have as their goals: 

1. to present and to explain the position the party or the newspaper has 

taken on a particular issue; 
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2. to reinforce the spirit of solidarity which already exists between the 

reading public and the party/newspaper; 

3. to create a spirit of unity between the reader and the party/newspaper} 

k. to avoid driving away readers who do not sympathize with the position 

the newspaper has taken; 

5. to drive home a specific opinion 

a) the party must be informed about the position the paper has taken, 

and must be made receptive to this position 

b) the reader must be convinced that the position the party/paper has 

taken is the right one; 

6. to be action oriented so that the reader will v ote for the party the 

newspaper backs. 

Chapter 3' Emotive Meaning 

This chapter deals with the concept of emotive meaning. 

I have chosen to start with Göran Hermerén's definition 14 of emotive 

meaning which he gives in "Towards a definition of emotive meaning". He main

tains here that there is a linguistic rule which ties the emotive feeling or 

attitude to the word or expression in question. This means that a person who 

uses the word or expression without regard for this linguistic rule, uses lang

uage wrongly or in a misleading manner. 

I maintain that Hermerén's linguistic rule could be an emotive semantic 

component. This component means either approval or disapproval. Other attitude 

aspects such as important-unimportant, interesting-uninteresting, necessary-

unnecessary, are not discussed. 

It i s generally accepted that words and expressions, as they are found in 

a dictionary, can have emotive meaning. But i t i s also well known that words 

and expressions, given a certain context, take on an emotive meaning. Some of 

the tests that can be used to determine whether or not a word or expression has 

emotive meaning are described in this chapter. Here is a description of the 

most important test. 

A simple sentence is constructed with the word or expression i n question. 

If the sentence expresses approval or disapproval it i s most probable that the 

word or expression has emotive meaning. One can imagine different kinds of com

ments to the test sentece, such as: "Oh, you like/dislike X"; "I do/do not like 

X"; "Bertil does/does not 1 ike X either". If these comments fit the sentence, 

then the sentence expresses either approval or disapproval. 
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It i s often taken for granted that a word with emotive meaning has this 

emotive meaning for each and every member of a certain language group. However, 

there are linguistic differences even between smaller groups in the same socie

ty. Consequently, there are linguistic expressions which convey approval or 

disapproval for certain people in society, but not for everyone. 

Another category of words are those which denote something which people 

normally like or dislike, but where the word itself cannot be said to have 

emotive meaning. A writer can use such words in an argumentation, but he should 

be aware that these words often release a feeling of approval or disapproval in 

the reader. 

It i s common that a word or expression with emotive meaning can color an 

entire clause or sentence, so that the clause or sentence expresses approval 

or disapproval. This is not always the case however, and the last section of 

chapter three discusses problems which arise when one tries to explain the re

lationship between word and sentence in this respect. 

Chapter 4: Permanent Emotive Meaning 

In this chapter I treat words which have permanent emotive meaning and 

which appear in the editorials under investigation. These words are divided in

to two groups which are treated separately. 

In the section Nomen (nouns, adjectives, adverbs), I discuss a relatively 

large number of words. The words are tested i n the manner already described in 

chapter three. I state whether or not the word has emotive meaning and I dis

cuss briefly how the word is used i n the editorial. This section is concluded 

with a series of tables showing the use of nouns, adjectives and adverbs which 

have permanent emotive meaning and which are found in these editorials. 

In the section Verb three main types of verbs are discussed which either 

have emotive meaning or convey something closely related to emotive meaning. 

They are divided into the following groups: verbs which express the speaker's 

approval or disapproval (4.2.3); verbs which express something that Is liked or 

disliked by someone other than the speaker (4.2.4); and verbs which express that 

something is positive or negative for someone or something (4.2.5). In section 

4.2.6 are discussed some other verbs with emotive relevance. 

Chapter 5: Words Which Occasionally Acquire an Emotive Meaning 

In this chapter I study different types of context which can be used to 

give normally neutral words and expressions an emotive meaning. Three main ty

pes are discussed here: where the word or expression derives an emotive meaning 
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from the general context (5.2); where an individual word or expression colors 

another word or expression with an emotive meaning (5-3Ì; where a word or ex

pression acquires emotive meaning through typographical means or through the 

choice of punctuation (5-^) - In section (5.3), I list a number of sub-categori

es: emotive meaning can be conveyed by co-ordination, characterization, speci

fication, opposition. There then follows a group called Other (övrigt). 

The chapter is concluded with a table showing words which were used in the 

editorials and which ,  because o f  the context,  acquired an e motive meaning.  
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Ledare 1 

Ledare nr 1 D N 8/9 1973 

Energiparadoxer 

1 Om man ser pessimistiskt på den s k energikrisen och handlar därefter,, 

i stället för att förlamas eller strunta i framtiden, så finns det utsik

ter att den kan klaras hyggligt - i vår lilla mäktiga och slösande värld. 

2 Knappast dock om de två tredjedelarna fattiga på jorden efter hand skulle 

mäkta genomdriva en likvärdig fördelning av dess uttömliga resurser. 

3 Men det perspektivet, i världsretoriken kallat ett hopp, upplevs ju inte 

som någon särskilt stor risk. 

4 Handlar man däremot utifrån en optimistisk syn på energiproblemen, 

förlitande sig på ständigt nya fynd av olja och gas eller på ny teknik 

som efter hand skall klara kärnkraftens avfallsprobiem eller på fusions-

och solkraft och jordvärme som outtömliga källor bortom skelskiftet, så 

är det sannolikt att de s k pessimisterna (Romklubben, Ehrenswärd, 

Alfvén och andra) får rätt mot sin önskan och sina varningar. 

5 Då bäddar man för svåra störningar och möjliga sammanbrott i den stän

diga tillväxtens ekonomi och för den sköra biologiska miljön på vår jord. 

6 Och detta även om fattigfolket inte skulle kunna, eller inte skulle till

låtas, slå in på samma energislukande ekonomi-teknik som vi på norra 

7 halvklotet och få en likvärdig "levnadsstandard". Men särskilt förstås 

om de skulle lyckas därmed. 

8,9 Ovanstående antyder en energiparadox bland flera. Handlar man framöver 

som*om en permanent energikris och permanenta miljörisker står för dörren 

och som om ett lågenergisamhälle, eller åtminstone en stabiliserad för

brukningsnivå, vore det mest realistiska, så kan de befarade påfrestning-

10 arna undvikas. Utifrån en sådan mörksyn kan framtiden göras drägligt ljus. 

11 Men handlar man som hittills i produktion och förbrukning av energi uti

från den förhoppningsfulla standardformeln den dagen - den sorgen, så 

12 kan båda komma ganska kvickt. Om inte i vår tid, så i våra barns eller 

barnbarns. 

13,14 Det finns fler besvärliga paradoxer på energiområdet. Normalt brukar 

och kan samhällsproblem lösas, eller åtminstone skjutas på framtiden, 

via avvägningar mellan motstridiga intressen, via mer eller mindre håll

bara småjusteringar och kompromisser. 

15 På energisidan är denna både-och-filosofi måhända inte lika hållbar 

men lika vanlig: Låt oss försöka spara lite här och där, låt oss öka 

förbrukningen förstås men kanske något långsammare, ta lite mer hänsyn 

till miljöskador även om det kostar mer, lita till prisernas utjämnings

effekt på tillgång-efterfrågan, vara extra försiktiga med kärnkraften 

om nu avfallet skulle vara så farligt, forska mer och mer, leta efter 
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och lita till okända fyndigheter och ännu ej uppfunnen teknik, skära 

ned prognoserna några procent, dröja något år till med beslut om nya 

kärnkraftsaggregat tills beslutsunderlaget klarnar; osv. 

16 Självklart är det befogat också på energisidan med mycket av denna 

invanda teknik, kallad politisk-teknisk-ekonomisk realism, att vid 

behov eller opinionsoro jämka på marginalerna men inte ifrågasätta eller 

17 kunna ändra huvudfåran i utvecklingens gång. Vår s k biandekonomis -

liksom de socialistiska statskapitalismernas - produktionssystem och 

medborgarnas anspråk på växande materiell standard och full sysselsätt

ning kräver ofrånkomligen, verkar det, en ständigt och enormt raskt sti

gande energiförbrukning; eftersom vi måste ha det, brukar alltså bara 

marginella omställningar och sparjusteringar tänkas och komma ifråga. 

18 Men det är här det paradoxala åter skymtar. 

19 Ty räcker detta om exempelvis de fossila bränslena verkligen sinar 

20 på allvar en bit in i framtiden, eller om kärnkraften slår slint? Eller 

vad hjälper detta, om man först när det är för sent upptäcker eller er

känner att några decenniers stordrift på olja och uppladdning av tusen

tals ton högaktivt avfall från kärnkraft har gett efterkommande genera

tioner oreparabla miljöskador och arvsmasserisker för århundraden framåt? 

21 Och, å andra sidan - om kärnkraftens förgiftningsrisker verkligen kan 

hundraprocentigt undvikas (mindre än så hjälper inte stort om aggregat-

uppladdningen världen över blir massiv) eller om den riskfriare fusions

kraften eller solkraft kommer en gång, så skulle ju det outtömliga ener

giparadiset vara uppnått (om det enbart vore en välsignelse, vilket ju 

22 också kan betvivlas). Och i så fall, fast det vet vi tyvärr inte förrän 

efteråt, har väl den rika världen råd att fortsätta leva livets glada 

dagar tills vidare på oljan, gasen, kolet? 

23 Hur man vrider sig verkar energifrågan präglas mer av antingen - eller 

24 än av både - och. Mer av tvång till ödesdigra eller omöjliga och hur som 

helst påfrestande val redan på ganska kort sikt än av chans till förlitan 

25 på småjämkningar och framtiden. Kan vi exempelvis "klara" säg tio kärn-

aggregat här i landet så kan vi också klara det dubbla; men om miljön 

inte i längden tål något « räcker det inte att eventuellt ha stannat upp 

vid de tio. 

26 Delvis utmärkta beskrivningar av problematiken och av vad som kan 

göras och bör underlåtas finns i en rad nyutkomna skrifter - låt oss 

bland de färskaste nämna Folke Hagmans, "Energi för vad?", antologin 

"Energi till döds?", Per Kågesons "Stoppa kärnkraften!", den lätt- och 

27 välskrivna fp-rapporten "Bättre energihushållning". Även energiprognos-

utredningens lägesrapport och tom vattenfalls senaste petita präglas 

av att de glada 50- och 60-talens tillväxtentusiasm och försäljar-för-
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sorjarglädje utan andra problem än tekniska och ekonomiska har gått ur 

28 modet. Riksdagen satte i våras ett ettårsstopp för beslut om nya kärn-

kraftsaggregat utöver de redan förut beslutade, som inte är så få. 

29 Och Gunnar Helén noterade häromdagen på en presskonferens - ett påpekande 

som knappast uppmärksammades - att centerpartiet faktiskt har satt ett 

enda s k oeftergivligt villkor för andras inträde i en centerregering: 

att inga fler kärnkraftverk ens får tas i drift tills vidare. 

30 Mot denna centerns tuffa antik^rnkraftshållning, vad den sedan kan 

visa sig värd om en ny regering skall skriva ihop sig, har Gunnar Sträng 

31 tagit till hårda ord vid ett möte i kärnkraftsbyggets Forsmark. Och här

omdagen slog industriminister Rune Johansson till i Höganäs på samma tema;' 

ett stopp för vidare kärnkraftsutbyggnad betyder 5 000 färre jobb omedel

bart och ett dråpslag mot vår industriella utveckling, exempelvis direkt 

mot skogsindustrins inneliggande investeringsansökningar för tre miljarder. 

32 Och förvisso, jämfört med en sålunda skönjbar sysselsättnings-, miljö-

och energistrid kring kärnkraften skulle allt tidigare bråk om Vindel-

älven, Kaitum etc te sig som en stilla fläkt. 
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Ledare nr 2 SvD 16/8 1975 

Fakta om energin 

1 Energiprognosutredningen framlade på onsdagen ett första delbetänkande 

2 - en "lägesrapport". Det är glädjande att för en gångs skulle få läsa en 

3 utredning som gör skäl för namnet. Svenskt utredningsväsende har ju an

nars på senare tid dominerats av politiska beställningsarbeten vilkas 

sakinnehåll varit av den kvalitén att de mycket snabbt underkänts av en 

4 enig expertis. Den skogspolitiska utredningen är den hittillsvarande 

bottennoteringen i denna sorgliga utveckling. 

5 Energiprognosutredningen däremot presenterar efter knappt ett års ar

bete en saklig och lättläst faktaredovisning som lär komma att bli till 

6 stor nytta i den pågående energipolitiska debatten. Utredningens ordfö

rande landshövding Bengt Lyberg förklarade på presskonferensen att utred

ningens ambition varit att i lägesrapporten ge en fullständig sammanställ-

7 ning av relevant information på energiområdet. De alternativa konsumtions

prognoserna samt de tänkbara alternativen för hur energibehoven skall 

8 tillgodoses kommer först i slutrapporten någon gång under 1974» Faktum är 

emellertid att även det nu publicerade materialet innehåller en rad in-

9 tressanta ställningstaganden och bedömningar. Så förordar utredningen 

10 exempelvis en utbyggnad av den återstående svenska vattenkraften. Utred

ningen framhåller också att energiförsörjningen inte kan klaras endast 

med hjälp av olja eller endast med kärnkraft utan att det gäller att be-

11 stämma den bästa kombinationen av båda. Utan att det sägs rent ut tar 

utredningen med detta uttalande ställning mot Hannes Alfvén som ju menar 

att kärnkraftens risker är sådana att inga verk bör byggas. 

12 Det framgår klart av utredningens redovisning att Sverige i likhet 

med många andra länder kommer att leva på en tunn marginal i energihän-

13 seende under de närmaste decennierna. Världens tillgångar på energi är 

14 begränsade och konsumtionen ökar stadigt. Fusionskraften kan inte bli 

15 en lösning förrän efter år 2000. Miljöproblemen lägger också hinder i 

16 vägen för en snabb utbyggnad av industriproduktionen. Som ett energi-

importerande land - helt inhemska resurser täcker knappt en fjärdedel 

av vår energiförsörjning - blir Sverige sårbart för störningar exempel-

17 vis på oljemarknaden. Utan att förfalla till katastrofteorier är det 

alldeles uppenbart att en klokt avvägd energipolitik som balanserar 

olika intressen på bästa möjliga sätt blir av utomordentlig betydelse 

för vårt samhälles fortsatta utveckling. 

18 Energins centrala roll i det industriella välfärdssamhället illustre

rar utredningen med sitt påpekande att besparingsåtgärder som inte inne

bär drastiska förändringar av vårt sätt att leva och i samhällsstrukturen 
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endast kan dämpa ökningstakten i energikonsumtionen från 5 till 2 pro-

19 cent. Och dessa "acceptabla" besparingsåtgärder kommer ändå att kräva 

kännbara ans t ränningar från industrins, samfärdselns och konsumenternas 

20 sida. En åtgärd som kan sättas in snabbt och få omedelbar effekt är ex

empelvis en sänkning av inomhuslfa^pearaturen till säg 18 grader. 

21 Utredningens avvisande av Alfvéns krav på stopp för kärnkraften hänger 

naturligtvis samman med ovanstående bedömning av möjligheterna att spara. 

22 En utbyggnad av kärnkraften kan med nuvarande läge på oljemarknaderna 

23 inte ersättas av en ökad oljeimport. Alternativet blir då just den dras

tiska nedskärning av energikonsumtionen som utredningen bedömer inte 

24 kunna ske utan allvarliga rubbningar i vårt samhälle. Det finns således 

all anledning att hoppas att Alfvéns farhågor kommer att visa sig över

drivna vid de utredningar i frågan som nu pågår. 

25 Energiprognosutredningen kan utarbeta alternativa handlingslinjer, 

26 politiken måste fastställas i riksdagen. Glädjande är att utredningens 

hittillsvarande arbete ger löfte om att riksdagsmännen på detta utomor*-

dentligt betydelsefulla område får ett fullgott beslutsunderlag. 
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Ledare nr 3 SkD 16/5 1973 

Tillräckligt andrum för kärnkraftsutbyggnad? 

1 Riksdagsdebatten om den fortsatt utbyggnaden av kärnkraften var 

2 nyttig, även om frågetecken kvarstår också efter denna. Näringsutskot

tets uttalande tyder pf"riksdagen inte längre slår dövörat till för 

forskarnas varningar om allvarliga risker med kärnkraftutbyggnaden, även 

om det varit berättigat att gå längre. 

Tillräckligt andrum? 

3 Riksdagens beslut, att inte fastställa den långsiktiga utbyggnadsplan, 

4 som regeringen redovisat i statsverkspropositionen, är värdefullt. Men 

5 kommer det andrum, som detta ger, att vara tillräckligt? Är det möjligt 

att under något års tid få fram tillräckliga forskningsresultat samt 

analysera och värdera dem, så att man får ett fast underlag för att fatta 

ett så långtgående beslut? 

6 Onekligen är det så, att frågan om energiförsörjningen kommer att kräva 

7 uppmärksamhet framöver. Världens oljeresurser är begränsade och ett ut

nyttjande av naturgas är inte någon långsiktig lösning. 

Behov och risker 

8 I detta läge finns det många som ser en utbyggnad av kärnkraftverk 

9 som enda lösningen. Vattenfalls planeringsdirektör, Bengt Nordström, 

sa häromdagen, att ett starkt engagemang i kärnkraftutbyggnader är den 

enda rimliga möjlighet som för dagen står till buds för svensk industri. 

10 Så ser man alltså frågan från kraftleverantörshåll. 

11 Men mot detta måste vägas de uppenbara risker som en utbyggnad av 

12 kärnkraften för med sig. Flera forskare har så starkt varnat för det 

radioaktiva avfallets strålningsrisker, att man inte kan bortse från 

13 dessa. Och man skall verkligen hålla i minnet, att beslut som fattas nu 

har långsiktiga verkningar, eftersom avfallet måste lagras i hundratals 

14»15 år. Avfallet går inte att oskadliggöra, utan endast att avskärma. Det 

är alltså ett oerhört stort ansvar mot kommande generationer de besluts

fattare har, som skall ta ställning till frågan om kärnkraftens utbyggnad. 

Varför ingen plan? 

16 Att riksdagen nu skulle kunnat gå på regeringslinjen och antagit en 

17 långsiktig utbyggnadsplan, förefaller helt orimligt. Detta har förhind

rats tack vare en motion från Birgitta Hambraéus (c), något som är att 

18,19 hälsa med tillfredsställelse. Men räcker detta? Den frågan måste man 

20 verkligen ställa sig. Centerns, folkpartiets och vpk:s ledamöter i 
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21 näringsutskottet ville ha en hushållningsplan för naturresurserna. Det är 

förvånansvärt, att socialdemokraterna och moderaterna, som gjort sällskap 

i den här viktiga frågan, inte är beredda att tillstyrka en sådan hushåll

ningsplan. 

Tar lätt på varningarna 

22 Centerreservanter och vpk i utskottet ville också, att man skulle ha ett 

23 ettårigt stopp för all utbyggnad av kärnkraftverk. I riksdagsdebatten menade 

industriminister Rune Johansson, att man inte kunde ta denna reservation på 

24 allvar. Detta tillsammans med hr Johanssons deklaration, att inget tyder på 

att man i något väsentligt avseende felbedömt säkerhetsproblemen och att det 

inte finns något alternativ till kärnkraften, som är jämförbart i fråga om 

uthållighet, ekonomi och miljö, visar att industriministern tar lätt på 

forskarnas varningar. 

Just miljörisker! 

25 Det är just för att man befarar oerhörda miljörisker med kärnkraftverken, 

26 som det finns anledning att varna för en utbyggnad. I riksdagsdebatten på

pekade fru Hambraeus, att avfallet från ett kilowatt räcker till att döda 

27 en människa. Detta är verkligen något som är värt att observera. 

28 Aftonbladet (s) skrev för ett par dagar sedan, att hela problemkomplexet 

med kärnkraften är så stort och viktigt att den lilla bromsning som närings-

29 utskottet åstadkommit ter sig som musen som röt. Men den lilla "rytningen" 

30 är alltså industriministern helt nöjd med. Krav på att man skall gå längre 

31 tar han inte på allvar. Så lätt tar alltså hr Johansson och regeringen pä 

forskarnas varningar om allvarliga risker för inte bara vår generation 

utan flera kommande generationer. 
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Ledare nr 4 

VK 3/8 1973 

1 Det var vid sitt framträdande i Vindeln den 1 j uli i år som Gunnar Helén 

2 förde fram sitt krav på en målmedveten politik för att spara energi. Tanken 

var tydligen så ny - och för många kanske så främmande - att reaktionerna 

3 mest präglades av överraskning. Vi är i det här landet inte särskilt vana 

4 att spara på något. Allra minst energi. 

5 Men nu är energikrisen inte långt borta, den visar sig redan i form av 

6 kraftiga höjningar av olje- och bensinpriserna. I ett öppet brev till stats

minister Olof Palme har Gunnar Helén på nytt aktualiserat problemet och 

efterlyser regeringens planer och vilja att på ett snabbt och effektivt 

7 sätt ingripa. Gunnar Helén framhåller också betydelsen av att man ser ener-

8 giproblemet i olika tidsperspektiv. Uppgiften är åtminstone tvåfaldig: 

att stoppa slöseriet med energiresurser och att utveckla alternativa energi

tillgångar. 

9 Att finna nya energikällor är naturligtvis ett arbete på mycket lång 

10 sikt. En alldeles självklar förutsättning för att det alls skall bli möjligt 

11 är dock en målmedveten och energisk forskning. Men när folkpartiet i det 

syftet föreslog inrättandet av ett energiinstitut var regeringen inte in-

12 tresserad. Är regeringen nu beredd att ompröva sitt ställningstagande, frå-

13 gar Gunnar Helén. En motiverad undran. 

14,15 Världens kända energiresurser är ännu ingalunda uttömda. Däremot börjar 

16 man skymta botten i oljekällorna. Trots detta har teknostrukturen i de 

flesta länder fortsatt att inriktas mot ett ständigt ökat utnyttjande av 

17 oljan. Forskningen för att finna nya och mer effektiva metoder för kolbryt

ning, vilket skulle möjliggöra utnyttjande av hittills obearbetade kolfyn-

18 digheter, har i stort sett avstannat. Folkpartiledarens förslag om svenskt 

samarbete med Polen eller något annat nordeuropeiskt land i syfte att anlägga 

ett modernt kolbrytnings- och kolhanteringskombinat, är mot den bakgrunden 

19 väl motiverat. Oljeuppvärmningen av bostäderna kan mycket snart komma att 

vara en alltför dyr bekvämlighet. 

20,21 Energiförbrukningen i Sverige ökar årligen med 4»5 procent. Det är ett 

högt tempo som inte lämnar något tvivel om att en realistisk sparpolitik 

22 behövs. Det är märkligt att man inte tidigare börjat resonera om den möjlig-

23 heten. Det kräver knappast någon ansträngning att inse att vi slösar oerhört 

24 med energi. Det sker - som Gunnar Helén påpekat - t ex genom överuppvärm-

25 ning av hus. Inte endast bostäderna utan även alla biutrymmen - trappor, 

hallar, förråd - värms upp långt utöver rimliga behov. 

26 Den överdrivna illumineringen av gator, skyltfönster och byggnader slukar 

27 också väldiga energiresurser. En avsevärd dämpning vore möjlig utan att 
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28 människor behövde treva i mörker. Det här skulle naturligtvis inte förekom-

29 ma om det vore verkligt dyrt att slösa med belysning. Men någon större 

svårighet torde det väl inte vara att finna ett sätt att fördyra reklam-

och utomhusbelysning. 

30 Om vi dessutom så småningom får råd att åka tåg och skicka frakter med 

31 tåg kan vi även där göra en betydande energibesparing. Trafikpolitiken har 

också en energipolitisk sida - men den har också en del andra sidor som gör 

talet om idiotstopp för långtradare och straffskatt på personbilar allt 

32 för lättvindigt. Men sambandet bör uppmärksammas i den trafikpolitiska 

debatten. 

33 Vad som framför allt måste fastslås är att ett energisparprogram är både 

34 genomförbart, nödvändigt och effektivt. Den årliga ökningen i energiförbruk

ning bör kunna stoppas genom att man konsekvent motarbetar och förhindrar 

35 slöseriet med energi. Fältet för åtgärder i det syftet är stort. 

36 Riksdagen beslöt klokt nog dröja med ett ställningstagande i kärnkraft-

37 frågan. Ännu vet vi alldeles för litet om vilka risker som är förenade med 

38 ett utnyttjande av kärnkraften i stor skala. Teorierna om jord-, vind- och 

39 solenengi är intressanta men befinner sig långt ifrån en lösning. Oljan, 

på vilken så mycket av vår teknologi baserats, blir knappare och dyrare, 

40,41 Kolutvinningen kan ökas men det är en process på sikt. Vindelälven skall 

sparas och bör inte mer dras upp i debatten, en älv mer eller mindre bety

der dessutom inte mycket totalt sett. 

42 Däremot växer våra skogar och våra torvmossar både i yta och produktivi-

43 tet år från år. I Finland, Grekland och Sovjetunionen har man funnit det 

44,45 lönsamt att bygga torvkraftverk. Det bör kunna löna sig här också. Och för 

mindre än 30 år sedan - under krigsårens avspärrning - värmdes städernas 

46,47 bostadshus upp med ved. Varför skulle det inte vara möjligt igen? Ju dyrare 

48 oljan blir desto mer konkurrenskraftig blir veden. Och ju mindre olja vi 

importerar desto bättre för handelsbalansen. 
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Ledare nr 5 VF 10/8 1973 

Kärnkraften ett ämne i årets val 

I Folkpartiledaren Gunnar Helén har skrivit ett brev till Olof Palme. 

2,3 Brevet handlar om energiförsörjningen. Enligt en ledarskribent i Dagens 

Nyheter skall dessutom brevet inte ha varit särskilt politiskt bundet. 

4,5 Vi tillåter oss dock tvivla på detta. Bakom brevet ligger naturligtvis 

en folkpartistisk irritation över det utspel som mittenbrodern centern äg-

6 nade sig åt i Luleå veckan före midsommar. Då eldade som bekant professor 

Hannes Alfvén de centerpartistiska skarorna och fick dessa, av ren skräm

sel, att ta ett uttalande om att kärnkraftutbyggnaden skall stoppas. 

7,8 Detta gav naturligtvis inte Gunnar Helén någon ro. När han talade i 

Vindeln i början av juli kom han med detta smått fantastiska utspel att 

skulle vi minska på bostadstemperaturen med två grader skulle vi kunna 

9,10 spara sju vindelälvar. Och det lät ju riktigt bra. Sedan tvingades general

direktör Erik Grafström dementera folkpartiledarens räkneexempel när han 

II veckan efteråt öppnade Fallens dag i Stornorrfors. Vi kan inte spara in 

sju Vindelälvar, eller ens en enda genom att sänka temperaturen i våra bo

städer med ett par grader ansåg han. 

En ordentlig portion politik 

12 Det är tydligt att folkpartiledaren Gunnar Helén ansett sommaren vara 

1J som skapt för brevskrivning. Det är möjligt att han inte nåtts av Erik 

Grafströms synpunkter eller också ansåg han dessa såpass ointressanta att 

han ändå ville kommunicera i denna, för att nu använda oss av DN:s vokabu

lär, inte särskilt stora politiska fråga. 

14*15 Men bakom det hela ligger ändå en ordentlig portion av politik. Folkpar

tiet vill naturligtvis inte låta centern ensam ståta som det borgerliga 

parti som ensam kämpar mot kärnkraften. 

16 Centerns ställningstagande i Luleå har naturligtvis inte gett folkpartiet 

17»18 någon ro. Därför vill man vara med i energidebatten. Det gör man enklast 

19 genom att skriva brev där man bl a kräver ett energiinstitut. Vad det nu 

skall vara bra tillI 

20 Visserligen skulle man som västerbottning heja fram förslaget då, man 

21 från folkpartiets sida, vill placera det i Skellefteå eller Umeå. Alltid 

skulle det väl ge några sysselsättningstillfällen. 

Moderaterna helt ointresserade 

22 Moderaterna är helt ointresserade av mittenpartiernas energiutspel. 

23 Näringslivets företrädare, som tvingas ta hänsyn till livets realiteter 

har länge skakat på huvudet. 
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Därför får Gunnar Heléns brev ses mera som ett taktiskt utspel gentemot 

mittenbrodern centern. 

Centerpartiet har haft en förunderlig förmåga att rida på opinionsvågorna. 

Därför får man ta Thorbjörn Fälldins uttalande i Luleå där han menade att 

de två övriga borgerliga partierna fick finna sig i att följa centern och 

stoppa kärnkraftsutbyggnaden, som ett utslag av partiets önskan att göra 

alla till lags. Det var inte särskilt länge sedan, när Vindelälven debatte

rades, som centern ansåg att vattenkraftsutbyggnaderna kunde stoppas. Kärn

kraften var ett acceptabelt alternativ. 

Målinriktad energipolitik krävs 

En målinriktad energipolitik måste givetvis drivas. Kärnkraften kan 

naturligtvis medföra problem. Men en vettig utbyggnad, under sträng kontroll 

kan knappast innebära någon fara för vårt land. Vi får inte låta oss dras 

med i den skräckpropaganda som professor Hannes Alfvén driver. Låt oss i 

stället lyssna på andra experter. Professor Gunnar Hambroeus, chef för 

Ingenjörsvetenskapsakademin, anser bl a att kärnkraften är .enda räddningen 

för vårt välstånd. 

Därför går det inte som centern har gjort i energifrågan att flyta på 

opinionsvågorna och vända kappan efter vinden. Vi kan möjligen acceptera 

att man som Gunnar Helén gjort, skriver snälla brev i frågan. 

Regeringen måste därför fortsätta att driva kärnkraftfrågan. Men man 

skall ta sitt ansvar och skulle det visa sig att det innebär några faror 

för vårt land får vi naturligtvis ta upp diskussionen från helt nya utgångs

punkter. 
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Frågan om våra energiresurser och hur de utnyttjas framstår som allt 

viktigare. En bredare opinion vaknar till medvetande om att vår framtid 

i stor utsträckning beror på hur vi nu hushållar med energin. Det är inte 

bara en fråga om att bevara älvarna, inte bara en fråga om att använda 

mindre svavelhaltig olja för att hindra onödig nedsmutsning av luften. 

Det är frågor av principiellt mycket större räckvidd. 

Det har sedan länge funnits små grupper som enträget varnat för att 

okritiskt ta kärnenergin i bruk i massomfattning. Kritiken har utan tvivel 

varit befogad i mycket. Från myndigheters och teknikers sida har man viftat 

bort den. Vi hade en rätt omfattande debatt för mer än ett decennium sedan 

då Ågesta atomvärmeverk var aktuellt. Det gällde riskerna för den lilla 

sjö, Magelungen, som skulle ta emot kylvatten från anläggningen. Ingen 

visste med säkerhet hur stark radioaktiviteten kunde bli. På en debatt 

där medlemmarna i intresseföreningen ställde frågor förklarade en av de 

tekniska myndighetspersonerna överlägset att han minsann inte tänkte sig 

att stå inför en "folkdomstol" på detta sätt. 

Teknikerna visste hur de ville ha det. Folket skulle hålla käft. Den 

inställningen är inte ovanlig. 

Lyckligtvis finns det emellertid människor och grupper som inte låter 

det stanna vid detta, som inte nöjer sig med åthutningar. I stället skaf

far de sig allt mer kunskaper själva, de upplyser och informerar. På så 

sätt kan slutligen en upplyst opinion sätta stopp för planer som är utfor

made uteslutande från kapitalistiska lönsamhetsprinciper. Forskare och 

vetenskapsmän kan i t ex de fall som gäller kärnenergin, spela en stor roll. 

Allmänt sett är det nödvändigt att hushålla med energin. Den är inte obe

gränsad. I riksdagsdebatten nyligen betonades hur nödvändigt det är att 

inte hetsa fram kärnkraftanläggningar. Det finns ännu många olösta säker

hetsfrågor. Men skall man spara energi måste man ha ett helt annat synsätt 

än det enögt kapitalistiska. Det måste finnas en planering. Rätt säkert 

kommer den vidare tekniska utvecklingen att kräva energitillskott. Det är 

emellertid inte alls givet att ökningen måste gå i samma takt som hittills. 

Det beror på VAD man satsar på. 

Det är med denna utgångspunkt rätt självklart att samhället skall ha hand 

om hela energisektorn. Den måste finnas i offentlig ägo om en ordentlig 

planering skall kunna göras. Det är därför beklagligt att riksdagen avslog 

den kommunistiska motionen. Utskottets talesman Svanberg (s) motiverade 

det med att samhällets inflytande redan är betydande, dessutom växande. 

dessutom nödvändigt, och det framhölls med skärpa av kommunisternas tales-

Avslaget hindrar som motionen föreslog. Det är 
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man, att utforma en ny energipolitik på basis av en öppen diskussion, 

34 inför och tillsammans med folkopinionen. Energiutnyttjandet är avgörande 

35 för framtiden. Denna sektor får inte som hittills överlåtas till en liten 

36 maktgrupp att bestämma över. Avgörandena skall inte fattas i direktörsrum 

37*38 och på Bilderbergskonferenser. Frågorna skall diskuteras öppet. I just 

denna fråga ligger argumenten för en socialistisk planhushållning starkt 

förankrade. 
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Ledare nr 7 DN 16/9 1973 

Rösta inte bori narri v ork an! 

I den här valrörelsen har debatten endast i ringa utsträckning sysslat 

med den ideologiska skiljelinjen mellan de två regeringsalternativen. 

Det anser nog åtskilliga vara en brist. 

Anledningen är förstås att uppmärksamheten i så hög grad inriktats på 

regeringens skötsel av landets affärer. Den viktigaste trygghetsfrågan av 

alla, den fulla sysselsättningen, har inte klarats av socialdemokraterna. 

De har misslyckats i sin konjunktur- och sysselsättningspolitik. 

Socialdemokraterna är inga mästare i att få fart på ekonomin - det har 

vi än en gång fått bekräftat. Produktionsökningen i Sverige har varit lägre 

än i motsvarande industriländer under senare år. Den privata konsumtionen 

har legat praktiskt taget stilla. När andra länder klättrade upp mot kon

junkturtoppen höll vi oss länge kvar i vågdalen. Det är begripligt att 

oppositionen inte vill ge regeringen ansvarsfrihet för detta resultat. 

Skattetröttheten har aldrig varit mera utbredd än nu. Det är givet att 

människorna i valrörelsen velat ha svar på frågan om någon lättnad är att 

motse åtminstone i fråga om marginalbeskattningen. 

Debatten har visat att regeringen inte har något realistiskt program 

för näringslivets expansion, som skulle kunna säkra de nya jobb som behövs. 

Den har också visat att det finns motstånd på regeringssidan mot skatte

reformer som skulle ge vanliga inkomsttagare en större chans att förbättra 

sin standard än vad de har i dag. 

Oförmågan hos regeringen att lösa de problem som många människor upp

fattar som centrala är anledning nog att låta nya krafter träda till. ' 

Men givetvis förstärks detta önskemål av den osäkerhet om kursen som alltid 

är förbunden med socialdemokratins ideologiska förankring. 

Vi har hört mycket i valdebatten om den osäkerhet socialdemokraterna 

låtsas känna därför att de borgerliga inte givit dem ett regeringsprogram 

att bläddra i. Själva är de beroende av Hermanssons stöd - det kan tvinga 

partiet till tuvhoppning på osäker mark, det vet vi. Men den verkliga 

osäkerheten i svensk politik är knuten till socialdemokraternas ideologiska 

inriktning och de spänningar inom partiet som denna skapar när det gäller 

praktiska målsättningar. 

Hur djärva blir de nya målen? Hur långt kommer partiet att gå när det 

gäller samhällsdirigering? Ja, det beror på det motstånd som möter inom 

och utom detta. Ett bra val för socialdemokratin betyder att den radikala 

falangen driver på med ökad kraft, att partiet i sin helhet blir stöddigare, 

mindre benäget att lyssna till andras meningar. Det såg vi under åren I968-

1970 då socialdemokratin hade majoritet i riksdagen. 



- 15 -
Ledare 7 

25 Det är alltid svårt att förutse hur vinden blåser på partikongresserna. 

26,27 Från dessa tar regeringen sina direktiv. Skulle kongressen förorda t ex 

banksocialisering, får en socialdemokratisk regering finna sig i att effek

tuera beställningen, även om den själv inser att skadeverkningarna blir 

betydande. 

28 Här har vi utan tvivel den största osäkerhetsfaktorn i svensk politik. 

29 Även en beprövad man som hr Sträng kan snabbt tvingas att vända kappan 

efter vinden om den är tillräckligt stark. 

30 En växling vid makten medför att vi inte riskerar några socialistiska 

experiment under valperioden utan kan bygga vidare på välfärdssamhällets 

31 grund. För näringslivet skulle detta skapa en trygghetskänsla som många 

nog vill ha i botten om de skall stimuleras till ökade insatser. 

32 Under denna valrörelse har för första gången de borgerliga partierna 

33 stått väl samlade, dissonanserna har varit få. Samlingen har motsvarat 

34 många väljares önskan inom oppositionen. Den har möjliggjorts inte minst 

genom att moderatledaren klart och entydigt anslutit sig till mittpartier-

35 nas linje. Ingen behöver tvivla på att denna kommer att läggas till grund 

för regeringspolitiken om oppositionen skulle få majoritet. 

36 Även om oppositionen inte skulle få majoritet hoppas säkert många att 

37 samarbetet inom oppositionen skall kunna upprätthållas. Men kan detta ske 

om ett av partierna skulle förlora en stor mängd väljare till de båda andra? 

38 Vi har tillåtit oss att betvivla detta. 

39 Väljarna har själva det borgerliga samarbetets framtid i sina händer. 

40,41 Det är viktigt att de gör detta klart för sig. Trofasthet mot det parti 

man tidigare röstat på är den bästa garantin för att samarbetet kan fort-

42 sätta i framtiden. Med tanke på att partiernas politik i dag ligger så nära 

43 varandra bör hänsyn till samarbetet väga tungt vid bedömningen. Rösta inte 

bort samverkan! 

44 Med det nya valsystemet ger varje röst precis samma utdelning i mandat 

antingen man röstar på ett litet eller stort parti som är representerat i 

45 riksdagen. Rent valmatematiskt har det - tack vare tilläggsmandaten - inte 

längre någon betydelse på vilket av de tre borgerliga partierna rösten avges. 

46 Även om ett parti regionalt inte får någon representant så kommer rösten 

till sin rätt vid den centrala fördelningen av tilläggsmandaten. 

47 När folk i dag går till valurnorna är det verkligen inte fråga om något 

48 ödesval. Utgången kan leda till regeringsbyte, men den kommer inte att leda 

till någon förändring av trygghetspolitiken i det svenska välfärdssamhälllet. 

49 De tre oppositionspartierna har medverkat till och står i dag som garant 

50 för denna i likhet med socialdemokratin. Däremot kan nya män som inte sitter 
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fast i belåtenhet över egna prestationer bidra till en mera effektiv 

näringspolitik som kommer hela landet till godo genom att öka sysselsätt

ning och resurser. 

51 Det är unikt i en demokrati att - som hos oss - den ena åsiktshalvan 

av nationen regerat i fyrtio år och den andra stått utanför landets styrelse. 

52 Palme menar att detta är som det skall vara, han har utvecklat en teori 

53 för det permanenta socialdemokratiska maktinnehavet. Men Sverige är ingen 

54 enpartistat. Väljarna har i dag chansen att låta även personer som inte 

har socialdemokratisk partibok få visa vad de duger till. 
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Ledare nr 8 SvD 16/9 1973 

Nu kan det ske I 

1 Inför andrakammarvalet I968 gjorde dåvarande statsminister Tage Erlander 

med all önskvärd tydlighet klart att han ämnade göra sitt yttersta för ätt 

klamra sig fast vid makten även om valet skulle bli en socialdemokratisk 

2 motgång. Med hjälp av den eftersläpande majoriteten i första kammaren 

skulle socialdemokraterna i gemensamma voteringar kontrollera även den 

3 folkvalda. Att första kammaren avspeglade stämningar i väljarkåren som 

4 var upp till tio år gamla bekymrade inte hr Erlander. Nu finns det inte 

5 längre någon sådan räddningsplanka. Från och med 1970 ger valet direkt 

6 utslag också i regeringsfrågan. I ett avseende har emellertid ingen för-

7 ändring skett. Den socialdemokratiska makthungern inför valet är lika stor 

8 som någonsin inom det parti som dominerat landets politik i 4I år. Både i 

riksdagen och under valkampanjen har taburetthäftan tagit sig lika dras

tiska som beklämmande uttryck. 

9 I högtidliga stunder uttalar sig de socialdemokratiska ledarna nedlå-

10 tände om kommunisterna. Vi går vår egen väg och vill kommunisterna ansluta 

11 sig till den så är det, har det hetat, deras egen sak. Verkligheten i riks-

12 dagen har talat ett annat språk. Vpk har inte bara vid flera tillfällen 

räddat regeringen från nederlag på ett sätt som kommit hr Hermansson att 

13 framstå som den verklige triumfatorn. Finansminister Strängs avhopp från 
? 

den egna linjen och anammande av det kommunistiska förslaget om fördubblad 

14 löneskatt är det mest flagranta exemplet. Är det att betrakta som ett 

tack för den ovärderliga hjälpen att regeringspartiets talesmän helt av-

15 hållit sig från att kritisera rödingarna till vänster? Eller är det rent 

av ett tack för att kommunisterna 1970 med 0,8 procent tog sig över 4~ 

16 procentspärren och därmed räddade regeringen Palme? För tre år sedan fanns 

det ju tecken på att socialdemokrater till och med "taktikröstat" på kommu

nisterna. 

17 Det öppna förlitandet på kommunisterna i vissa fall, det tysta accep

terandet av dem i största allmänhet tillhör det mest komprometterande 

18,19 för regeringspartiet. Men det finns mycket annat. Om fortsatt regerings

makt och fortsatt omdaning av samhället i socialistisk riktning är fix-

stjärnor för socialdemokraterna så drar de sig inte för den ohöljda oppor-

20 tunismen när det gäller att nå dessa mål. Hr Palmes bedyranden att alla 

beslut om rånardramat fattades av polisen och hans blixtsnabba uppdykande 

på Norrmalmstorg - bildligt talat iförd polismössa - när den oblodiga upp

lösningen var ett faktum är en lika närliggande som träffande illustration. 

21 Anläggandet av rollen som polisens hjärtevän är ett led i den kriminalpoli

tiska omkostymering som sent omsider inleddes vid årsskiftet när det stod 
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klart att stämningen ute blan d folket gick direkt emot justitieminister 

22 Geijers bagatellisering av brottsligheten och ordningsproblemen. Och hur 

var det med äktenskapslagen, stat och kyrka, abortfrågan och skogsutred-

23 ningen? Valtaktiska reträtter av regeringen in på den linje som framför 

allt förfäktats av moderaterna! 

24 Och beträffande det lilla "penndrag" som enligt hr Palme kommer att 

behövas för att göra Sverige till republik har det rått total tystnad. 

25 Att få bort ett parti som suttit vid makten mera än fyra decennier är 

ett elementärt krav redan av den anledningen att en sund parlamentarisk 

26 demokrati förutsätter en rimlig växling vid makten. Nu måste det lyckas -

inför hur många val har inte borgerliga väljare redan sagt sig dettai 

2.7 När det nu sagts igen har det skett med ett eftertryck som kanske aldrig 

28 tidigare. Det innebär heller inte något önsketänkande att konstatera att 

utsikterna att få ett regimskifte till stånd tett sig ljusare än vid 

29 något tidigare efterkrigsval. Sedan början av 1972 har opinionssiffrorna -

och det har i stort sett gällt oavsett vem som utfört mätningarna - ända 

fram till de senaste dagarna pekat på absolut majoritet för de tre icke-

30 socialistiska partierna. Utspel har följt på utspel från regeringens sida 

31 men väljarkåren har tyckts förbli opåverkad. LO:s och andra löntagarorga

nisationers ställningstaganden i skattefrågan har obarmhärtigt avslöjat 

32 hur snett det gått för "löntagarnas regering". Och med jämna mellanrum 

har statistiken över arbetslösheten kommit som ett makabert ackompanjemang 

till regeringens lovsjungande av sin egen förträfflighet. 

33 Det är alltså inte förvånande att man på sina håll tagit ett regerings-

34 skifte för givet. Om det behövdes någon påminnelse om att denna optimism 

från borgerlig synpunkt varit förhastad och farlig så har den kommit genom 

35 de opinionsmätningar som offentliggjorts de senaste dagarna. Rapports un

dersökning visade fortsatt övertag för det borgerliga blocket trots en 

viss frammarsch för socialdemokraterna och på siffror under spärren för 

36 kommunisterna. Sifos siffror däremot tydde på dött lopp mellan blocken och 

på den fortsatta representation för kommunisterna som måste anses vara en 

förutsättning för regeringen Palmes fortbestånd. 

37 Någon defaitism på borgerligt håll borde dock dessa siffror inte ge 

38 upphov till. Trots en uppgång till 43»1 procent enligt Sifo ligger social

demokraterna fortfarande 2,2 procent under sitt resultat vid det val 1970 

som de skulle förlorat om inte kommunisterna med knapp nöd tagit sig in i 

39 riksdagen. De 43 procenten är därtill om man får tro de mätningar av 

stämningarna inom regeringspartiet som Sifo utfört mycket urholkade. 

40 Utsikterna att bryta det socialdemokratiska maktmonopolet är - det kan 

41 inte nog kraftigt understrykas - fortfarande goda. Förutsättningen är att 

ingen av de tre oppositionspartiernas sympatisörer sviker sin plikt. 



- 19 -
Ledare 8 

42,43 Därför: Rösta på söndagen! Rösta mot socialdemokraterna och deras 

44 kommunistiska hjälptrupp! Rösta borgerligt! 
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Ledare nr 9 • SkD 15/9 1973 

Det viktiga valet 

1,2 I morgon går svenska folket till val. Riksdagsledamöter, landstings-

3 Ledamöter och kommunfullmäktigeledamöter skall väljas för tre år. Let är 

människor som kommer att besluta på olika områden av samhällslivet under 

4 de närmaste åren. Därför är självklart valet viktigt. 

Hög arbetslöshet 

5 I en valrörelse i ett demokratiskt land bryts olika åsikter mot varandra. 

6,7 Så har i hög grad skett i årets valrörelse. Sakdebatten har dock koncen-

8 trerats till några viktiga huvudfrågor. Sysselsättningen är en av de frå

gor som med rätta stått i fokus. 

9 Sverige har under de senaste årens lågkonjunktur haft hög arbetslöshet 

och även när konjunkturen nu håller på att vända är arbetslösheten oaccep

tabelt hög. 

100.000 nya jobb 

10 Regeringen har inte med sin politik lyckats bemästra arbetslösheten. 

11 Trots detta är den inte bereddd att sätta in några nya åtgärder för att 

12 få till stånd en högre sysselsättning. Däremot har centern föreslagit ett 

åtgärdsprogram, som enligt vår mening skulle leda till avsevärt högre sys-

13 selsättning. 100.000 nya jobb är centerns första målsättning, och det är 

sannerligen ett angeläget mål att uppnå. 

14 Men från socialdemokratiskt håll har man mött centerns krav på åtgärder 

för ökad sysselsättning med hånfulla uttryck, bl a att de medför subvention 

15 till företagen. När den socialdemokratiska regeringen för en politik som 

innebär att främst storföretag får skattelättnader med miljardbelopp, är 

detta riktigt enligt den socialdemokratiska propagandan, men när centern 

kräver att små och medelstora företag skall ges bättre möjligheter att 

16 utvecklas och öka sysselsättningen kallas detta "subventioner". En mycket 

märklig agitationsmetod. 

Social* tryggheten 

17 Det har under årets valrörelse också förekommit annan propaganda på 

18 mycket låg nivå. Från socialdemokratiskt håll har man talat om att "andra 

svartmålar", samtidigt som man själv - i varje fall i buskpropagandan -

velat göra gällande att en del sociala reformer skulle vara i fara, om det 

19,20 blir regimskifte. Detta är en fullkomligt osaklig propaganda. Tvärtom torde 

det vara så, att en ny politik, som leder till högre sysselsättning, ger 

bättre möjligheter till nya reformer. 
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21 Centern har alltid varit en garant för det sociala trygghetssystemet 

22 och för jämlikhetspolitik. Därför kräver man också nu lika pensionsålder 

för alla och allmän arbetslöshetsförsäkring. 

Decentralisering 

23,24 En viktig fråga är decentraliseringspolitiken. Den har väljarna att 

25 ta ställning till på söndag. Regeringens politik har medfört centralisering 

26 på olika områden. Människor och näringsliv har koncentrerats, beslutande-

27 funktioner är i stor utsträckning centraliserade. Mot den socialdemokra-

28 tiska politiken står centerns decentraliseringspolitik. Ett realiserande 

av denna skulle innebära bättre befolkningsmässig balans, men också att 

människor ute i länen och kommunerna finge större möjligheter att besluta 

i frågor som rör länen respektive kommunerna. 

Väljaren suverän 

29 Valet på söndag gäller i hög grad om den nuvarande regeringen skall 

fortsätta med stöd av kommunisterna, eller det skall bildas en icke-socia-

listisk regering med centern som den starkaste faktorn, 

30,31 För vår del tror vi att ett regimskifte skulle vara värdefullt. Det 

skulle innebära att centerns idéer om decentralisering kunde realiseras. 

32 Detta skulle vara till fördel för människor både i koncentrationsorterna 

33 och i de övriga regionerna. Men det skulle också innebära att vissa vik-

34 tiga beslutsfunktioner lades närmare människorna. Ett förverkligande av 

centerpolitiken skulle också medföra att flera människor finge trygg sys

selsättning. 

35,36 Nu är det väljarna som skall säga sitt. Det är detta som är avgörande. 

37»38 På valdagen är den enskilde väljaren suverän. Detta är demokratins grund-

39 val. Därför är maningen till våra läsare: utnyttja möjligheten att bestämma 

hur vårt land skall styras under den närmaste treårsperioden. 
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Ledare nr 10 VK 15/9 1973 

Rösta liberal11 

1 Allt tyder på att riksdagsvalet på söndagen blir en mycket jämn affär. 

2 Vem som skall regera landet de närmaste tre åren kan mycket väl avgöras 

3 av bara något fåtal röster. Inte på mycket länge har möjligheterna till 

ett byte vid makten varit så stora som denna gång om alla de väljare som 

är kritiska mot regeringen Palmes handhavande av rikets affärer lägger 

sin röst på något av de tre borgerliga oppositionspartierna i morgon. 

4 Få regeringar har heller gjort sig mer förtjänta av ett nederlag än 

5 vår nuvarande socialdemokratiska regering. Den har nämligen klart miss

lyckats med sin politik på framför allt två huvudområdens sysselsättningen 

6 och skatterna. Resultatet har blivit den högsta arbetslösheten under efter

krigstiden och ett skatte- och bidragssystem som direkt straffar folk som 

gör extra arbetsinsatser. 

7 För vår samhällsekonomi skulle det vara mycket nyttigt med ett maktskifte. 

8,9 Men också för vår demokrati. Efter, över 40 års socialdemokratiskt styre 

är det dags att nya män och kvinnor får överta regeringsansvaret. 

10 De tre oppostionspartierna folkpartiet, centern och moderaterna har 

11 också gjort sig förtjänta av en valseger i år. Under den gångna valperioden 

har de visat en betydligt större framsynthet och initiativkraft än den 

regerande socialdemokratin. 

12 Mycket tidigt varnade de för den höga arbetslöshet som skulle drabba 

oss om inte regeringen tidigt grep in med stimulansåtgärder när lågkonjunk-

13 turen kom 1971• Men finansminister Gunnar Sträng viftade bara undan var-

14,15 ningarna. För sent insåg regeringen lägets allvar. För litet var den be— 

16 redd att göra. Det breda stimulanspaket med temporärt sänkt moms och arbets

givaravgift och andra lättnader som oppostionen föreslog på hösten 1971 

avvisades. 

17 Tron på socialdemokratin som garanten för full sysselsättning fick sig 

18 en mycket allvarlig knäck. Försöken att vinna tillbaka den tidigare till-

19 tron har också misslyckats för partiet. Arbetslöshetsproblemen har nämligen 

fortsatt att vara stora och regeringen har visat sig oförmögen att lösa 

20 dem. Inte heller har den kunnat prestera ett program som verkligen kan 

21 bota det onda som en stor arbetslöshet är. Den lovar bara att fortsätta 

med sin hittillsvarande politik som visat sig otillräcklig. 

22 På skatteområdet står socialdemokratin lika tomhänt efter att ha tving

ats till två snabbt improviserade lösningar sedan den stora skattereformen 

I97O visat sig innehålla just de svagheter som redan då påpekades från 

23 oppositionens sida. Ingen som i morgon röstar på socialdemokratin vet hur 

24 skattefrågorna kommer att lösas de närmaste åren. Risken är stor om Palme 
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och Sträng får for boatta att regera att pensionärer och inkomsttagare i 

mellangrupperna även i framtiden dras med samma stora marginaleffekter 

som drabbar dem hårt i dag. 

25 Alla de tre borgerliga partiledarna har klart deklarerat att de snabbt 

tänker angripa problemet med marginaleffekter som äter upp ibland över 

26 hundra procent av lönehöjningar eller andra inkomstförstärkningar. Här 

som på sysselsättningsområdet är det oppostionen som är aktiv och anvisar 

lösningar. 

27 Årets val bör därför vara lätt för alla som vill ha fram friskare grepp 

och nya tag för att komma tillrätta med arbetslösheten och skevheterna och 

28 orimligheterna i skatte- och bidragssystemet. De tre icke-socialistiska 

partierna har presenterat konstruktiva program medan socialdemokratin bara 

hänvisar till sin hittillsvarande misslyckade politik. 

29 Inom oppositionen är det folkpartiet som hårdast och ihärdigast arbetat 

för att till årets val få fram ett trovärdigt alternativ till socialdemo-

30 kratin. Det är ett arbete som begynte redan i mitten .av 60-talet då mitten

samverkan på allvar inleddes, något som i år lett till att alla de tre bor

gerliga partierna kunnat ange det gemensamma mittenprogrammet som grund 

för en ny regeringspolitik. 

31 Utan ett hårt arbete från folkpartiledaren Gunnar Heléns sida hade 

aldrig det inte minst psykologiskt betydelsefulla gemensamma borgerliga 

32 utspelet i november I97I kommit till stånd. Detta gav främst centerledaren 

33 Pälldin en mycket god skjuts framåt i väljaropinionen. Det förtroendekapi

tal centerledaren då skaffade sig har han förvaltat väl, det skall klart 

sägas. 

34 Det vore djupt olyckligt om de på oppositionen röstande väljarna i morgon 

lönade folkpartiet så dåligt, som opinionssiffrorna antyder, för de uppoff

rande insatser partiet gjort inte bara för att hålla ihop de tre partierna 

35 utan också för att få fram en gemensam slagkraftig politik. Om resultatet 

av valet blir det som vi hoppas, en ny regering, så behöver denna ett 

36 starkt liberalt inslag. Och skulle resultatet bli det olyckliga att social

demokratin ensam kan regera vidare, så kommer det också att finnas behov 

37 av ett starkt liberalt parti. Därför bör väljarna i morgon rösta med folk

partiet. 
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Ledare nr 11 VF 15/9 1973 

Vi säger nej till en borgerlig regering! 

1,2 1973 års valrörelse är över. Nu återstår bara för väljarna att säga sitt 

och sent på söndagskvällen vet vi om vårt land även under de tre kommande 

åren skall styras av socialdemokraterna eller om de tre borgerliga partierna 

får ta över. 

3 Det har sagts om årets valrörelse att den varit matt och att det skulle 

4 ha varit svårare än förr att fånga medborgarnas intresse. Huruvida detta 

är riktigt är svårt att avgöra, men obestridligen är det så att andra 

dramatiska händelser i själva slutskedet av valrörelsen bjudit på hård 

konkurrens om väljarnas uppmärksamhet. 

Har klargjort var frontlinjen går 

5 Hur valrörelsen än skall bedömas i förhållande till de föregående råder 

det emellertid ingen tvekan om att den klargjort valets huvudfråga och 

var den avgörande frontlinjen går. 

6 Morgondagens val gäller om det är arbetarrörelsens värderingar som 

skall prägla utformningen av vårt samhälle eller om det är borgerlighetens. 

7 Det är ett stort och genomgripande reformarbete som förverkligats i 

vårt land under de mer än 40 år som socialdemokratin haft det avgörande 

8 inflytandet över regeringspolitiken. Armodet och nöden i det gamla Fattig-

Sverige har utrotats och ett välfärdssystem som i många stycken framstår 

som ett internationellt föredöme har byggts upp. 

9 Detta är något som arbetarrörelsens folk har anledning känna stolthet 

10 över. Nu i efterhand är många visserligen beredda att vara med och dela 

äran av det uträttade, men att det är arbetarrörelsen som fått gå i bräschen 

för de avgörande reformerna är ett faktum som inte låter sig bestridas. 

11 Det är bara arbetarrörelsen som haft den ideologiska beredskap och den 

organisatoriska styrka som möjliggjort ingrepp i marknadskrafternas spel 

när detta varit nödvändigt för att skapa social rättvisa och ökad trygghet 

12 för de stora löntagargrupperna. Så har det varit genom åren och så för

håller det sig alltjämt. 

13 Det är framför allt detta som det är nödvändigt att vara klar över 

inför ställningstagandet vid valurnorna i morgon. 

Många svåra problem återstår ännu 

14 För även om 1970-talets Sverige är ett samhälle som står sig väl - inte 

bara vid en tillbakablick på de förhållanden som rådde för några årtioden 

sedan inom våra egna gränser utan också vid en internationell jämförelse -

så betyder inte detta, att alla problem skulle vara slutgiltigt lösta. 
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15» 16 Tvärtom, alla är medvetna om att så inte är fallet. Socialdemokratin 

har lyckats råda bot på många av det kapitalistiska systemets avigsidor, 

men dess grundläggande drag är i stort sett orubbade och det är detta för

hållande som betingar de problem som vi nu dras med. 

17 Det gäller framför allt den s k strukturomvandlingen av vårt näringsliv, 

med de smärtsamma konsekvenser den medför i skilda avseenden, men även 

sådant som sysselsättningssvårigheterna och de aktuella kristendenserna 

på bostadsmarknaden. 

18 Dessa problem vill borgerligheten lösa genom att ge de s k marknadskraf-

19 terna ökat spelrum i vår samhällsekonomi. Detta är huvudlinjen för dem, 

oavsett om det gäller sysselsättningen strukturomvandlingen eller bostads

politiken. 

Hårdare grepp över ekonomin krävs 

20 Men kapitalismens problem kan inte lösas med mera kapitalism, lika litet 

21 nu som i början av 1930-talet. Vad som krävs är i stället ett hårdare sam

hälleligt grepp över ekonomin och därmed också över samhällsutvecklingen 

22 i övrigt. Samtidigt som de löneanställda måste få sitt inflytande över 

arbetsplatserna väsentligt förstärkt genom en fortsatt demokratisering av 

arbetslivet. 

23 Detta är den politik som arbetarrörelsen står för och som måste drivas 

24 vidare under resten av 1970-talet. Bara den kan lösa de uppgifter vi står 

25 inför. Och det är därför som det är så nödvändigt att vi slår vakt om 

socialdemokratins regeringsinnehav i valet i morgon. 
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Ledare nr 12 Nfl 15/9 1973 

Rösta rätt! Rösta rötti 

Den stora frågan för många av dem som i morgon skall använda sin röst

sedel är: lönar det sig? 

Denna negativa frågeställning uppmuntras av SAC och i realiteten av 

de båda sekter som lagt sig till med det kommunistiska namnet och endast 

ställer upp för att försvaga kommunisternas parti, VPK. 

Den uppmuntras också av de borgerliga partiernas fräcka och förljugna 

valpropaganda. De döljer sina verkliga avsikter och har lagt beslag på 

viktiga arbetarkrav för att skapa förvirring bland arbetarväljarna och 

inbilla dem att de företräder deras intressen. De utnyttjar samtidigt de

magogiskt regeringens svek mot arbetarna och tillmötesgåenden mot dem i 

pris-, hyres-, ränte-, skatte- och militärfrågorna. Samtidigt utvecklar 

de en rotvälska i de politiska frågorna för att dölja sina verkliga åsik

ter och gärningar, så att väljarna klagar över att de inte förstår det 

politiska språket. 

Men Norrbotten i dag är ett lysande bevis för att det lönar sig att 

stödja kommunisterna och ge VPK-kandidaterna sina röster: I Norrbotten är 

alla storföretag utom Munksundsföretagen statsägda. Det gäller gruvorna, 

och gruvdriften, skogarna och skogsförädlingen, vattenfallen och vatten

energin, järnförädlingen och Norrbottens Järnverk, kommunikationerna, 

särskilt järnvägarna. 

Varför? På grund av kommunistiska initiativ och den kommunistiska akti

viteten via Norrskensflamman, i riksdag, landsting, kommuner, fackföreningar 

och andra massorganisationer och genom den aktiva, påstridiga och kampvil

liga folkopinionen. 

Det var en aktivitet underifrån och på alla nivåer som drev genom beslu

tet om lapplandsgruvornas förstatligande. 

Det var samma aktivitet och kommunistiska interpellationer i riksdagen 

som ledde till besluten om bygget av NJA och utbyggnaden av Harsprånget, 

som sedan ledde till ytterligare ett tiotal vattenkraftverk i Luleåälven 

som sänder elektrisk energi till alla delar av Sverige. 

Det var den kommunistiska och socialdemokratiska aktiviteten som ledde 

till skapandet av ASSI. 

Norrbotten bevisar för Sveriges arbetare att statsdrift inte bara lönar 

sig utan är mycket fördelaktig. 

På grund av statsdriftens omfattning är Norrbotten som förr var det 

mest utpräglade jordbrukarlänet i landet nu det mest industrialiserade i 

Norrland. Det skiljer sig i dessa avseenden markant från större delen av 

det övriga Norrland. 



19 

2 1  

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

>35 

36 

37 

- 27 -
Ledare 1 2 

Varför? Därför att Norrbotten kämpar, därför att VPK är ett massparti, 

därför att Norrskensflamman går i spetsen i kampen för det nya Norrbotten. 

Norrbotten kapitulerar aldrig. Norrbotten låter sig inte avspisas med 

smulor, löften och halvmesyrer. 

"Vi har tvingats satsa pengar på att bygga ut NJA därför att kommunis

terna är så starka och Norrbotten är ett gränslän". Det var dåvarande ord

föranden i NJA, bruksdisponent de Geer, som sade detta inför den riksdags

delegation som i början av 60-talet besökte Norrbotten. Detsamma hade då

varande landshövdingen David Hansen sagt många gånger, bland annat i sam

band med ett riksdagsbesök i samband med Suorvadammens invigning. Liknande 

har många gånger försäkrats i Sveriges riksdag. 

Norrbottningarna känner kommunisterna. De vet att kommunisterna inte 

är några äventyrare eller våldsverkare, inga frasmakare utan sakligt arbe

tande människor, som slåss för sina idéer och anser kampen för Norrbotten 

vara ett led i denna kamp. 

Ingen kunde föreställa sig att den stora otillåtna gruvstrejken för 

tre år sedan varit möjlig och lett till sådana resultat, om inte kommunis

terna varit så starka och utnyttjat sitt inflytande så klokt. Den segern 

blev en seger för hela den svenska arbetarklassen. Den svåraste av alla 

fackliga frågor, att övergå från ackord till fast lön, löstes inte bara 

för gruvarbetarna, den löstes i princip för hela den svenska arbetarklassen. 

Det är bara en tidsfråga när ackorden helt försvinner och ersattes av den 

fasta lönen. 

I dag bygger folken i en tredjedel av världen socialismen, men det sker 

bara där kommunisterna är starka. 

Det finns ett fåtal länder där socialdemokratin ännu är stark, men det 

finns inte ett enda sådant som slagit in på det socialistiska uppbyggets 

väg. 

Allt detta är lättkontrollerade fakta. Det är raka ord, sanna och lätt

förståeliga. Minns detta när Du i morgon lägger ner Dina valsedlar för 

valen till riksdagen, landstinget och kommunerna! 

Rösta rätt, rösta rött! 

Rösta på VPKs kandidaterl 
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Ledare nr 13 DN 26/8 1973 

Den nya tryggheten 

Vad är regeringens största misslyckande under den gångna valperioden? 

Utan tvivel att den inte kunnat få bukt med arbetslösheten. 1971 kom det 

stora omslaget med friställningar och hård åtstramning på arbetsmarknaden. 

1972 nådde arbetslösheten sin kulmen med de högsta siffror som noterats 

sedan den nuvarande statistiken infördes. Ett par månader innevarande år 

har arbetslösheten tom varit högre än under fjolåret, men totalt har 

den i år fram till augusti legat något lägre - det rör sig dock om en 

obetydlig förbättring. I augusti endast ett par tusen färre arbetslösa än 

i fjolI Under dessa tre år har socialdemokratin helt enkelt inte kunnat 

lösa det största trygghetsproblemet av alla. 

Vi skall inte här fördjupa oss i de faktiska misstag och försummelser 

inom ramen för den traditionella konjunktur- och sysselsättningspolitiken 

som regeringen gjort sig skyldig till - de är notoriska och flitigt omde

batterade. Självfallet ifrågasätter ingen regeringspartiets ambition att 

få bukt med arbetslösheten - för varje regering måste detta vara en ytterst 

angelägen sak. Men det märkliga är att regeringen inte givit denna ambition 

prioritet utan efter 1970 års val främst inriktat sig på åtstramningspolitik 

i syfte att förstärka betalningsbalansen. Man genomförde en hårdare kon

junkturdämpning än i andra länder. Visst fick vi god betalningsbalans och 

en betydande valutareserv, men till priset av en efter våra förhållanden 

rekordhög arbetslöshet. Medan i en del andra industriländer högkonjunkturen 

redan passerat sin kulmen har Sverige ännu inte fått känning av den på all

var. Vi kom på efterkälken genom regeringens politik. 

Regeringens ovilja mot en expansiv politik har naturligtvis inte varit 

särskilt löntagarvänlig. Den har bidragit till friställningar och företags-

nedläggelser och har därigenom förstärkt oron för sysselsättningen bland 

arbetare och tjänstemän. Det tragiska är att en stor del av de äldre som 

friställs aldrig har någon chans att komma tillbaka i produktionen sedan 

de en gång mist jobbet. Inte minst av detta skäl framhåller en intern rap

port från näringspolitiska arbetsgruppen inom socialdemokratiska partiet 

vådan av så djupa konjunktursvackor som 1971/72. I rapporten sägs direkt 

ut att för de äldres anställningstrygghet är en effektiv konjunkturpolitik 

mycket viktigare "än de olika lagstiftningsåtgärder som under senare år 

kommit att vidtagas". Udden av den kritiken går det inte att ta fel på. 

Den är direkt riktad mot regeringen, som inför den äldre arbetskraften 

vill briljera med lagstiftningsåtgärder för anställningstrygghet men som 

genom sin ekonomiska politik förstärkt konjunktursvackan och därmed också 

arbetslösheten. 
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Det har alltid varit något statiskt över den socialdemokratiska syssel

sättningspolitiken. Den har främst inriktats på selektiva åtgärder inom 

områden där sysselsättningen börjar svikta och på olika arbetsmarknadspoli

tiska insatser - omskolning, flyttningsbidrag och liknande - för att så 

snabbt som möjligt återföra friställd arbetskraft till andra produktiva 

insatser. Allt detta är nödvändiga ingredienser i en sysselsättningspolitik 

som arbetar på bred front, men erfarenheterna från de senaste åren har 

visat att det räcker inte med sådana beredskapsinsatser. Det måste också 

skapas nya jobb om vi skall möta det växande sysselsättningsbehovet. 

Här verkar socialdemokratin trots sina många år vid makten helt nymornad. 

Den dynamiska sidan av sysselsättningspolitiken har man ägnat mycket liten 

uppmärksamhet. Det värsta av allt är att partiet tycks alltför hämmat av 

sin doktrinära inställning för att föra en realistisk näringspolitik som 

kan befordra tillkomsten av de nya jobb som erfordras. 

Den ovannämnda socialdemokratiska rapporten är oroad av den ökade struk

turarbetslösheten under senare år. Vi har inte fått tillräckligt många nya 

arbetsplatser för att möta sysselsättningsbehovet. Tillkomsten av nya jobb 

blir en alltmer central fråga i sysselsättningspolitiken. Enligt rappor

tens sammanställning behövs det under 1970-talet 400 000 nya heltidsarbeten 

om - som regionalpolitiken förutsätter - likvärdiga sysselsättningsförhål— 

landen skall skapas i hela landet. Som jämförelse kan nämnas att åren 195-

19761 ökade sysselsättningen endast med 75 000 nya heltidsarbeten. Det 

behövs alltså en, väsentligt stegrad takt i tillkomsten av nya arbetsplat

ser om en rimlig målsättning för den fulla sysselsättningen skall uppnås. 

Vem är bäst ägnad att befordra tillkomsten av dessa nya arbetstillfällen' 

Det är valets kanske mest centrala fråga. Trygghetsproblemet har kommit in 

i en ny fas där det inte räcker med gamla meriter i fråga om solidaritet 

och hjälp till de svaga. Den nya tryggheten förutsätter framför allt nä

ringspolitiska insatser som kan öka dynamiken och tillväxttakten i samhäl

let. Denna skapar inte bara direkt fler arbetstillfällen utan även indirekt 

genom att den offentliga sektorn får resurser att expandera på servicesidan 

utan de skatteökningar som i dagens läge skulle bli erforderliga. 

Vi tror inte att socialdemokratin är bäst ägnad att lägga grunden för 

den nya tryggheten. Partiet är alltför hämmat i sin näringspolitik. TJnder 

de senaste lågkonjunkturåren skapade regeringen misstro när företagen 

skulle behövt stimulans för att komma ur svackan. Handlaget är för dåligt. 

På regeringssidan fladdrar man från samförstånd till konfrontation alldeles 

beroende på styrkan av det radikala vinddraget inom partiet. Det inger inte 

förtroende. Vi behöver en regering som vågar satsa på en målmedveten till

växtpolitik för nya jobb. På oppositionssidan har man satt denna fråga i 

centrum. Att lägga grunden för den framtida tryggheten för löntagarna är 

valets viktigaste fråga. 
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Ledare nr 14 Sv D 22/8 1975 

Fler arbetslösa 

1 Socialdemokraterna har som bekant ersatt sitt gamla slagord "full sys-

2 selsättning" med "arbete åt alla". Vad det förra innebar kunde ingen ta 

3 miste på: alla skulle ha arbete. Det var också ett utomordentligt slagord 

4 under 1950-talet med dess brist på arbetskraft. När det gäller "arbete 

5 åt alla" svävar socialdemokraterna mera på målet. Den vanlige löntagaren 

6 menar väl att det är ett löfte om att alla skall få arbete. Vid sin press

konferens i Malmö i fredags tonade statsminister Palme, tydligen medvetet, 

7 ned innebörden. Regeringen skulle göra sitt bästa men det skulle ändå 

alltid finnas grupper som var arbetslösa. 

8 Det är inte svårt att förstå att socialdemokraterna mera talar om hur 

många människor som är i arbete än om hur många som saknar sysselsättning. 

9 Statistiska centralbyråns junisiffror visade för kort tid sedan att arbets

lösheten då ökade från 74 000 till 82 000, medan den vid motsvarande tid 

10 i fjol sjönk med 9 000 till 78 000. På måndagen kom den senaste rapporten 

från AMS - för socialdemokratin tursamt nog dagen efter att de många parti

li vännerna åkt hem från sitt uppladdningsmöte i Malmö. Enligt denna ökade 

arbetslösheten säsongsmässigt mellan juli och augusti med 7 900 personer. 

12 Totalt är det visserligen nu något tusental färre arbetslösa än vid mot-

13 svarande tid i fjol - i runt tal 59 000 mot 61 000. De siffrorna säger som 

14 bekant inte hela sanningen. Antalet i beredskapsarbeten sysselsatta ökade 

15 från 19 100 i augusti i fjol till 21 500 för samma månad i år. Även siffran 

för dem som deltog i omskolningsutbildning steg något till 23 917» 

16 Visst ökar tillgången på lediga platser - men vad hjälper det när de 

17 sysaelsättningslösas antal också gör det? AMS förnöjsamhet förefaller också 

18 ibland överraskande. Visst har byggarbetslösheten "säsongsmässigt ökat den 

19 senaste månaden till 6 000" men det är ändå "1 3OO färre" än i fjol. Även 

när det gäller Metalls arbetslöshetsförsäkringskassa minskar antalet behö

vande - men är det med den högkonjunktur som statsråden i varje valtal åbe

ropar något att skryta med att den nu är nere i 5 800 mot 6 9OO i juli och 

20 6 500 för ett år sedan? Och vad är det för ursäkt att arbetslösheten beror 

på en ökad tillströmning av nya arbetssökande, i första hand kvinnor och 

21 ungdomar? Erinrar sig inte regeringen Palme att en av motiveringarna för 

den misslyckade skattereformen 1970 var att stimulera kvinnornas intåg på 

en arbetsmarknad där det förelåg ett stort behov av deras insatser? 
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I/O'l aro nr 1 ̂  Skb 7/9 1973 

l'alino framhär'Jar om "övorbu'J" troto den ökade arbetslösheten 

1 Att skaffa fram nya jobb, måste vara den viktigaste uppgiften för 

2 närvarande. Den höga arbetslösheten i Sverige är inte acceptabel ur några 

synpunkter, detta måste slås fast med skärpa. 

3 Därför är det naturligt, att just sysselsättningsfrågan dominerar de-

4 batten i valrörelsens slutskede. Med den förda regeringspolitiken har 

5 inte arbetslösheten gått att bemästra. Den har länge varit oacceptabelt 

6 hög. Regeringen måste också ställas till ansvar för détta, något som cen

terledaren Thorbjörn Fälldin också gjorde vid onsdagens debatt i Malmö. 

7 Som Fälldin underströk har regeringens insatser för att stimulera närings-

8 livet ensidigt inriktats på de större företagen. Som exempel kan nämnas, 

att ett 10-tal stora företag kunnat göra investeringsavdrag, som givit 

9 dem skattelättnader på ca 75 miljoner kr. Vi skall inte misstänkliggöra 

regeringen och hävda, att den gjort detta för att öka aktieägarnas vinster. 

10 Man har självklart använt sig av den här metoden för att man räknat med 

att företagen skulle stimuleras att investera. 

11 Men när centern kräver, att de små och medelstora företagen, skall få 

bättre möjligheter att se om sitt hus och därigenom också ökade möjligheter 

att nyanställa människor hävdar hr Palme att centern vill öka företagens 

vinster. 

12 Han slår^^ o m för bröstet och hävdar att här går en skiljelinje: 

centern har valt att ta parti för företagarna och socialdemokraterna för 

13 löntagarna. Den här argumentationstekniken från hr Palmes sida bevisar 

endast, att han är i en så trängd situation som han någonsin kan vara. 

14 Den skiljelinje han försökte att dra upp existerar helt enkelt inte. 

15 Men det är ju så - som Fälldin med eftertryck klargjorde i Malmödebatten -

att Palme inte håller sig till verkligheten i den här valrörelsen. 

16 Däremot går det en klar skiljelinje mellan regeringens politik och den 

centern förespråkar på det sättet att regeringens insatser ensidigt gynnar 

de stora företagen medan centern vill att också de små och medelstora skall 

17 utvecklas. Regeringen >har alltså tagit storföretagarnas parti. 

18 Det är inte särskilt märkligt, att människornas tilltro till den social 

19 demokratiska sysselsättningspolitiken minskar. En ny. Sifo-undersökning visai 

nämligen att väljarna tror mera på centerns paroll "100.000 nya jobb" än 

20 på regeringens löfte "Arbete åt alla". Detta förvånar inte på något sätt. 

21 Regeringen har nämligen med eftertryck bevisat att den inte klarar upp 

arbetslösheten. 

22 De av Statistiska Centralbyrån på torsdagen redovisade arbetslöshets-

23 siffrorna understryker detta faktum. Ökningen av antalet arbetslösa från 
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juli till augusti ökade nämligen med 22.000. 

24 * Trots denna allvarliga situation, är Palme fräck nog att kalla centerns 

25 krav på åtgärder för att skapa ökad sysselsättning för "överbud". Inte att 

undra på att Thorbjörn Pälldin och Gunnar Hedlund tycker att det inte går 

att känna igen socialdemokratin från förrj 
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Ledare nr 16 VK 7/8 1973 

Jobben som fattas 

1 Sysselsättningsfrågorna intresserar enligt Sifo i hög grad de svenska 

2,3 väljarna. Intresset har också ökat vilket inte är svårförklarligt. Medan 

grannländer som Finland och Danmark kämpar med allmän arbetskraftsbrist 

är arbetslösheten hos oss ett bra mycket större problem än den brist på 

4 en del specialarbetare som börjat märkas. Detta kan bl a avläsas i den 

5 låga ökningen av den privata konsumtionen hos oss. Som tidningen Köpmannen 

framhåller i sitt senaste nummer så är det svårt att finna någon anr^n 

förklaring till denna än en utbredd osäkerhet om den framtida anställnings

tryggheten. 

6 Det finns också anledning att hysa bekymmer för sysselsättningen i 

7 landet. På måndagen framlade folkpartiet en rapport om jobben nu och i 

8 framtiden vari många oroande fakta presenteras. De senaste årens misslyck

ade ekonomiska politik har lett fram till en alltför hög arbetslöshet. 

9 Detta visas klart i de många siffror som rapportförfattarna plockat 

10 fram ur den officiella statistiken. Vi skall nöja oss med att referera 

några av dem. 

11 Andelen sysselsatta i procent av befolkningen i arbetsför ålder har 

sjunkit från 71»3 procent I97O till 70,7 procent 1972/73. 

12 Antalet personer som inte fått arbete på öppna arbetsmarknaden var 

1964 46.805, 1970 93.304 och i fjol 154.579. 

13 1964 arbetade drygt 84 procent av alla män i åldrarna 55 till 66 år. 

14 I dag är det bara drygt 76 procent. 

15 Från 1970 till 1972 gick sysselsättningsgraden för äldre ogifta kvinnor 

ner från 48 till 44 procent. 

16,17 Arbetslösheten bland tjänstemän har tiodubblats på 10 år. I juli i år 

fanns det 7.160 tjänstemän registrerade arbetslösa vilket är 18 procent 

mer än samma månad i fjol. 

18 Till det mest intressanta i rapporten hör en redovisning av de stora 

förändringar som skett på den svenska arbetsmarknaden under de senaste 

19 årtiondena. Av denna redovisning kan bl a följande utläsas: 

20 De sysselsatta inom varuproduktionen uppgick 1950 till drygt 60 procent 

av arbetskraften, I965 till knappt 55 procent och 1970 till bara drygt 

48 procent. 

21 Andelen sysselsatta i tjänsteproduktionen ökade från knappt 40 procent 

1950 till nära 52 procent 1970. 

22 1950 sysselsatte offentlig förvaltning och andra tjänster bara något 

över hälften så många människor som "tillverknings-gruvdrift, industri, 

23 industri m m". 1972 var de båda näringsgrenarna nästan lika stora med 
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vardera omkring en miljon människor sysselsatta. 

24 Denna väldiga ökning av tjänstesektorn tillsammans med en sjunkande 

andel sysselsatta i varuproduktionen har lett till att arbetslöshetspro-

25 blemen i mycket ändrat karaktär. Utvecklingen har bl a resulterat i att 

allt fler valt att utbilda sig för tjänstemannayrken. 

26 Vid en tidpunkt när många av dessa varit färdiga med sin utbildning 

och gett sig ut på arbetsmarknaden slog regeringen till med en kärvare 

27 ekonomisk politik. Statens egen stora rekrytering av arbetskraft stoppa-

28 des upp. Ett kommunalt skattestopp proklamerades som gjorde att kommuner 

och landsting inte längre efterfrågade arbetskraft i samma omfattning som 

tidigare. 

29 Under samma tid vägrade regeringen att med generella stimulansmedel 

30 söka hjälpa den industriella sektorn upp ur en låg konjunktur. Denna blev 

31 därför kraftigare hos oss än i något annat land. Resultatet har vi avläst 

i höga arbetslöshetssiffror. 

32 Fortfarande vägrar socialdemokratin istadigt att använda generella 

metoder för att öka efterfrågan och därigenom bekämpa arbetslösheten 

trots att den så sent som i I969 års jämlikhetsrapport förfäktade meningen 

att den ekonomiska efterfrågan måste vara hög om en framgångsrik ^ämlik-

hetspolitik skall kunna föras. 

33 En regering som inte ens är mäktig att följa sina egna rekommendationer 

34 är inte värd ett fortsatt förtroende. Skall vi lyckas klara upp de svåra 

sysselsättningsfrågorna i fortsättningen måste vi ha styrande i det här 

landet som förstår att det är nödvändigt att stimulera varuproduktionen 

så att arbetskraftminskningen inom denna inte går för snabbt och resurser 

skapas för fortsatt expansion inom både den privata och offentliga tjänste

sektorn. 

35 Mycket kommer att krävas. Bara för att öka sysselsättningsgraden i samt

liga län till riksgenomsnittet för 1970 - 65»7 procent - skulle det behövas 

en kvarts miljon nya jobb, varav omkring 4O.OOO i skogslänen. 
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Ledare nr 17 VF 28/8 1973 

Arbete åt alla kräver aktiv statlig styrning 

I Metalls ordförande Bert Lundin framförde vid förbundets kongressöppnande 

det angelägna kravet att regeringen bör utarbeta en plan för hur syssel

sättningen ska utvecklas under resten av 70-talet. 

2, 3 Ett krav som LO-ordföranden Gunnar Nilsson instämde i. Metall har i 

sitt handlingsprogram, som underställs kongressen, krävt denna planering. 

4 Mycket tyder också på att regeringen ställer sig positiv till förslaget. 

5,6 LO är inne på samma tankegångar. Gunnar Nilsson var mycket bestämd på 

7 den punkten. När han talade till kongressen underströk han vikten av att 

samhället skaffar sig betydligt större möjligheter att styra och planera. 

Ett viktigt krav värt att genomföras 

8 Kravet från fackföreningsrörelsen följer helt de linjer som regeringen 

9 arbetar efter. Man har redan genom sin lokaliserings- och regionalpolitik 

visat att man genom samhällsstyrning kan tillskapa nya arbetstillfällen. 

10 En planering inför 70-talets fortsättning är naturligtvis även viktig. 

II Det måste därför te sig som en självklarhet att man med kraft även i fort

sättningen inriktar sig på att samhället går in och styr i större ut-

12 sträckning än tidigare. Den som kan göra detta är givetvis en socialdemo-

13 kratisk regering. Socialdemokraterna har trots allt i handling visat att 

man med kraft kan utveckla samhället genom en hårdare statlig styrning. 

14 Det finns inga företag i vårt land som är beredda att satsa slantar till 

15»l6investeringar på s k osäkra kort. Då kräver man statlig hjälp. Företagens 

motprestation måste då vara att staten ges en större möjlighet till att 

styra och skapa sig insyn i företagen. 

17 Vi har många exempel, t o m på nära håll, som visar att statens roll 

18 som företagens "hjälpgumma" kvarstår. Företagens gyllene regel är tyvärr 

fortfarande kravet på lönsamhet och helst då en stor sådan. 

De borgerliga anvisar inga vägar 

19,20 De borgerliga partierna har inte förmått anvisa några vägar. Center

ledaren Thorbjörn Fälldin är fortfarande irriterad över att alla partier, 

inklusive hans borgerliga kollegor, föraktfullt fnyser åt centerns s k 

21 riksplan. Han pratar i allmänna fraser om hur man vill tillskapa mera 

arbete, 

22 Västerbottens Kuriren (fp) försöker i måndagens tidning att bortför

klara de borgerliga partiernas oförmåga att komma med vettiga förslag. 

23 Det gör tidningen genom att påstå att regeringen är tomhänt och menar 

att det är därför oppositionen kritiseras. , 
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24 Det är klart att man kan, som VK gör gällande, påstå att det inte 

är sant att de borgerliga bara förlitar sig till generella stiaulansmedel 

25 för att minska arbetslösheten. Som exempel tar tidningen vad partierna 

sagt i riksdagen där man talat om båda selektiva och generella lösningar. 

26 Eftersom det för närvarande är svårt att bilda sig en uppfattning ofll 

vad de borgerliga vill då vi fortfarande saknar ett regeringsprogram 

27 måste man lita till vad som sägs i valrörelsen. Det har i huvudsak varit 

tal om generella åtgärder som inte ger staten någon möjlighet att styra 

28 företagen. Lån och företagsbidrag ger verkligen inga garantier för en ökad 

sysselsättning. 

En hård statlig planering krävs 

29,30 Metall och LO:s krav förutsätter en hård statlig styrning. Man ska inte 

vara rädd från statens sida att göra en sysselsättningsplanering som hår

dare styr företagsamheten här i landet. 

31 Under de sista månaderna har vi nästan dagligen fått ta del av rappor-

32 ter som talar om jättevinster för företagen. Samtidigt har vi fortfarande 

33 inte sysselsättningsläget helt under kontroll. Staten kan därför inte 

stillatigande finna sig i att företagen gör jättevinster utan att ge 

34 något tillbaka. Kravet på en statlig styrning av sysselsättningen under 

35 70-talet är därför i högsta grad motiverad. Det är klart att borgerlig

heten kommer att tala om socialisering, men det kan socialdemokraterna 

36 verkligen ta med ro. En statlig styrning och planering krävs för att mål

sättningen, arbete åt alla, ska bli verklighet. 



- 37 -
Ledare 18 

Ledare nr 18 Nfl 22/8 1973 

De verkliga understödstagarna 

1 I går påvisade vi det riskabla i att dra alltför stora växlar på finans

minister Strängs glädjeutbrott över en säsongsmässig ökning av antalet 

2 förvärvsarbetande i detta land. Vi noterade att en ökning av antalet 

sysselsatta under semestertiden är något helt naturligt och att det 

allvarliga fortfarande består: arbetslösheten är hög, tiotusen och åter 

tiotusen människor i detta land vill ha men får inget jobb och många 

tusentals andra går i daglig fruktan för att mista sina anställningar. 

5 Nu har också de månadssiffror som belyser utvecklingen med hjälp av 

4 arbetsmarknadsmyndigheternas statistik kommit fram. De visar att över 

59.000 människor för några dagar sedan stod som arbetssökande vid för-

5 medlingarna landet runt. Ökningen från juli månad uppgår till närmare 

6 8.000. En viss minskning är att notera vid en jämförelse med augusti 

7 1972 - styvt 2.000. Men för att få riktigt perspektiv även i den frågan 

bör det påtalas att antalet människor i beredskapsarbeten, arbetsmarknads

utbildning och sådana som sysselsätts i s k halvskyddad sysselsättning, 

på skyddade verkstäder och i arkivarbeten har ökat jämfört med augusti 

3 förra året med cirka 8.500. Dessa skulle med stor sannolikhet ha varit 

arbetslösa nu om de inte sysselsatts på ett eller annat sätt genom stat

liga insatser. 

9 Hur man än vrider och vänder på denna fråga med arbetslösheten kvarstår 

1Q alltså att den utgör ett även under högkonjunkturen växande problem. Den 

tenderar att bli kronisk. 

11,12 Vad kan då göras? De borgerligas recept är att låta vårt lands största 

socialhjälpstagare, de privatkapitalistiska företagen, få ännu större 

13 förmåner än hittills. I sin omtanke om det kapitalistiska system som 

alstrar arbetslösheten gäller det enligt de borgerliga recepten att på 

olika vägar ge privatföretagen ökade ekonomiska resurser, som dessa 

självklart i första hand söker, slussa över till kupongklipparna i form 

av ökade vinster. 

14 Även regeringen har anammat den tokiga "filosofin" om att det gäller 

15 att pumpa in pengar i de privatkapita listiaka företagen. Beslutet att 

köpa aktier för medel ur pensionsfonderna är uttryck för denna felak-

16 tiga åsikt. Och man godtar helt okritiskt kapitalisternas av profit

intressen präglade beräkningar om hur många tiotusen och hundratusen 

kronor som måste tillskjutas av allmänna medel för varje nytt jobb. 

17 Industriminister Rune Johansson fann härom dagen inget anmärkningsvärt 

i att staten satsat en enorm summa per arbetsplats i samband med pri

vatföretaget Algots etablering i Västerbotten. 

18 Arbeten i AMS-regi och åtgärder för omskolning är alltså enligt 
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regeringen vara ett första led i att förse kapitalisterna med den 

arbetskraft de högljutt kräver, och till kostnaderna för dessa åtgär

der ska sedan läggas vad kapitalisterna begär för att sätta nya armar 

i rörelse. 

-)9 För varje dag blir det allt klarare att vare sig de borgerliga par

tiernas eller regeringens recept för kampen mot arbetslösheten är håll-

20 bara. Det är inte genom penninginjektioner i de företag som styrs av 

21 profitintressen problemen kan lösas. En slutgiltig lösning kan uppnås 

först i ett socialistiskt produktionssystem där lönsamheten bedömes 

utifrån hela samhällets intressen och inte utifrån smärre gruppers 

vinstanspråk. 

22 Men även under kapitalistiska förhållanden kan arbetslösheten be-

23 kämpas bättre än som nu sker. I sitt valmanifest kräver Vänsterpartiet 

kommunisterna att medel ur AP-fondernasättes in för att skapa och ut-

24 veckla statliga industrier. En med statliga medel bekostad utbyggnad 

av järnförädlingen i Norrbotten är ett gammalt kommunistiskt krav som 

fått förnyad aktualitet på senare tid, och det är exempel p3 steg i 

25 rätt riktning. Samtidigt finns det en mängd brister överallt i vårt 

26 land som kräver människor i arbete för att bli avhjälpta. Dit hör -

som kommunisterna också påpekat - satsningar för att få £ler barndag

hem, bostäder, förbättra sjuk- och åldringsvården, den allmänna miljön 

och trafiksituationen. 

27 Att de borgerliga partierna inte har något ordentligt att erbjuda 

de i dag arbetslösa och de som hotas av arbetslöshet är de flesta säkert 

28 klara över. Men att regeringspartiet i hög grad tänker likadant i dessa 

29 frågor som de borgerliga är också ett faktum. Ett förstärkt kommunistiskt 

inslag i riksdagsmajoriteten är alltså nödvändigt för att driva in poli

tiken i rätta fåror när det gäller kampen mot arbetslösheten. 
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Ledare nr 19 DN 23/'3 1973 

"Borgarna och staten" 

Falska beskyllningar hör valrörelserna till. De utgår från alla partier, 

och alla partier drabbas av dem. Ett av de slitstarka numren i genren 

är den socialdemokratiska mytbildningen om borgarna och staten. Det är 

ett tema med många variationer, men gemensamt är påståendet att de 

borgerliga partierna skulle lida av statsskräck och längta åter till den 

passiva nattväktarstaten. Bara marknadskrafterna får sköta sig själva 

löser sig allt till det bäata; ungefär så lyder oppositionens budskap i 

den socialdemokratiska tappningen. 

Sådana påståenden är dock kvalificerat nonsens. Det är en vrångbild, 

som projiceras. De borgerliga partierna accepterar rader av statliga in

skränkningar av företagens, organisationernas och medborgarnas frihet. 

I vissa fall förespråkar de, eller något av dem^ mer långtgående interven

tioner än socialdemokraterna, i andra är socialdemokraterna mer stats-

tillvända. Några exempel från nu och då kan illustrera. 

Jordbrukspolitiken är av tradition ett område där bondeförbundet -

ofta i sällskap med högern - varit långt mer interventionistiskt än socia] 

demokratin och folkpartiet. De senare har varit konsumentpartierna. 

Länge drevs socialdemokratin, och än mer bondeförbundet, av en doktri

när misstro mot räntan som ett konjunkturstabiliserande vapen. Men efter 

segt motstånd mot folkpartiets och högerns kamp för en aktiv räntepolitik 

vek sig de dåvarande koalitionspartierna vid mitten av 1950-talet. De 

accepterade de hårdare styrmedlen. 

Ingen kan bestrida att oppositionen, liksom LO, under den senaste låg

konjunkturen förespråkat en mer aktiv statlig finanspolitik för att be» 

kämpa stagnationen och arbetslösheten. Om någon nödvändigtvis skall lastas 

för en ängslig låt-gå-politik 1971-72 "blir det regeringen. 

Det senaste året är det, vad vi kunnat se av riksdagstrycket, bara 

folkpartiet som rest kravet på en mer ingripande lagstiftning mot monopol 

och andra konkurrensbegränsningar. Helt följdriktigt har också Gunnar 

Helén, med instämmande av Thorbjörn Fälldin, kritiserat den stora cement-

fusionen. Men från regeringen har de monopolivrande direktörerna i Euroc 

och Gullhögen inte besvärats av några missljud. 

Inom regionalpolitiken är det uppenbart att centern kräver långt 

starkare statliga ingripanden än något av de andra stora partierna. 

Centern föreslår fasta och föga realistiska befolkningsramar för de olika 

länen. Partiet tycks nu också ha bundit sig för en fysisk etableringskon-

troll i storstadsregionerna. På goda grunder har socialdemokratin, 
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folkpartiet och moderaterna avvisat dessa propåer. Sådana reformer förut

sätter en koncentration av makt och beslutanderätt till staten som inget 

annat parti, vpk möjligen undantaget, kan tillstyrka. 

Sedan länge accepterar alla partier en stark progressivitet i beskatt

ningen både av inkomster, arv och förmögenheter, de borgerliga dock med 

mindre entusiasm än socialdemokraterna. Oppositionen betonar starkare än 

regeringen att också andra krav än de fördelningspolisiska måste ställas 

på skattesystemet; det får inte allvarligt hindra de ekonomiska framstegen 

eller sabotera löneförhandlingarna. Men ingen, inte ens den mest inbitne 

högerman, sätter längre ifråga att beskattningen bör vara progressiv. 

Ungefär på samma sätt är det ifråga om skattetrycket. Alla partier 

står bakom en stor offentlig sektor - stor både vid en jämförelse med 

utlandet och med förgången tid i Sverige. Men oppositionen går inte som 

socialdemokratin med nång och vällust mot nya allt högre skatter. Skill

nader finns, men alla bejakar en stor offentlig sektor och den makt .detta 

ger statsorganen. 

Vid varje riksdag lägger oppositionen fram motioner om en fastare och 

mer långsiktig ekonomisk planering. Varje gång får Sträng något lidande 

i blicken. Ty planering innebär ett mått av bundenhet som minskar utrymmet 

för plötsliga improvisationer, och för det snabbt tillyxade har finans

ministern en oemotståndlig böjelse. Alltså sätts planeringen av den 

statliga verksamheten, främst reformpolitiken, på undantag. 

Den viktigaste skiljelinjen när det gäller synen på staten återfinns 

dock på ett annat område. Oppositionen föredrar vanligen att påverka 

näringslivet genom allmänna, generellt verkande åtgärder. Regeringen är 

mer benägen att tillgripa beslut från fall till fall. Oppositionen för

ordar en ramhushållning som företagen själva får anpassa sig efter. 

Socialdemokratin vill gärna styra och ställa i de enskilda branscherna, 

ibland också i enskilda företag. 

Att oppositionspartierna väjer för enstarkt selektiv näringspolitik 

kan delvis förklaras av rädsla för att statsmakten skall växa sig för 

stark på bekostnad av andra balanserande krafter i samhället. Men väsent

ligare är sannolikt att de betvivlar den nuvarande, och varje regerings 

kompetens att gå in med detaljerade näringspolitiska beslut på bransch-

och företagsnivå. 

De har noterat raden av statliga företagsfi askon alltifrån Durox till 

Kalmar Verkstad och SMT. De har sett hur lätt ansvariga politiker faller 

för frestelsen att nyttja en selektiv näringspolitik mer med sikte på 

partipolitisk utdelning än samhällsekonomiska vinster. 
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Framför allt vet de att den giltiga kunskapen när det gäller indivi-^ 

duella beslut om företag och branscher finns på platsen, i de berörda 

företagen och branscherna, inte i departement och ämbetsverk. Det var mer 

än en slump att industridepartementet under den nya näringspolitikens 

klang- och jubeltid inte hade en enda person med praktisk erfarenhet av 

f ö r e t a g s l e d n i n g .  D e t  v a r  e n  f i n g e r v i s n i n g  o m  v a r  f ö r e t a g s b e s l u t  i n t e  

bör fattas. 
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Ledare nr 20 SvD 19/8 1973 

Fyra veckor kvar 

1 Den gångna, veckan - den femte före valet - har i hög grad varit sooial-

2 demokraternas. Efter mycken vånda och svåra inte motsättningar lyckades 

5 de klämma fram ännu ett utspel, kanske deras sista före valet. Det var 

de slopade folkpensicnsavg.ifterna och tillägget om 2J7 kronor till folk-

4 pensionärerna. Mottagandet präglades av varken entusiasm eller negati

li vism. Inställningen pu oppositionssidan får väl närmast betecknas som 

avvaktande, vilket skapat en viss osäkerhet bland socialdemokraterna. 

g De frågar sig vad oppositionen egentligen har i bakficken ich hoppas vol 

att det skall vara något som de ivrigt kan kasta sig över i syfte att 

elda upp de egna fram t.i.11 valdagen. 

7 Socialdemokraterna har också i Malmö haft sir? "officiella" valupptakt, 

8 som av valuppropet att döma måste betecknas som en antiklimax. Något mer 

9 intetsägande får man leta efter. Det var också en helt annan Palme som 

framträdde i Malmö än den som stod upp i Visby. 

10 Tydligt är att den skarpa reaktion som semestertalet väckte har åt

minstone för tillfället gjort visst intryck på statsministern och fått 

11 honom att ändra taktik. Det är slut på talet om att bara socialdemokra

terna kan företräda de anställda i detta land, att oppositionen springer 

arbetsgivarnas ärenden och att ett regeringsskifte i september skulle 

12 allvarligt rubba balansen i vårt samhälle. Den goda viljan hos borgerlig

heten när det gäller att lösa sysselsättningsfrågorna vill statsministern 

15 nu inte bestrida. Helt har dock naturligtvis inte luften gått ur Palme; 

moderaterna och centerpartiet fick kritik, de förra för sin begäran om 

14 högre försvarsanslag o<;h de senare för sin "konstiga" riksplan. Endast 

folkpartiet lämnades därhän; om det finns en djupare innebörd i detta 

skall lämnas osagt. 

15, 16 Svårt har Palme det när han skall försvara minoritetsstyret. Han 

17 säger helt frankt att erfarenheterna är goda. Regeringen skulle ha fått 

igenom sina "stora" förslag efter mindre justeringar, och han upprepar 

för säkerhets skull än en gång att det gått bra även om det varit 

18 "jobbigt och slitsamt". Sanningen är ju den att regeringen i den ena stora 

frågan ef tei' den andra öppet har demonstrerat sitt beroende av hr Hermans-

19 son och vpk. Det mest betänkliga med den nuvarande regeringen är ju dess 

oförmåga att skapa underlag för samlande lösningar av de politiska 

20 frågorna. Den har gång efter annan på ett utmanande och ofta helt onö-

21 digt sätt valt konfrontationens väg i stället för samarbetets. Det är 
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också främst därför den bör bytas ut. 

Handläggningen av det senaste förslaget om folkpensionsavgifterna 

illustrerar denna oförmåga utomordentligt väl. Det har sagts att det 

åstadkom förvirring på oppositionssidan. Detta är ingenting annat än en 

klyscha, och Gösta Bohman hade rätt när han omgående deklarerade att 

förslaget var väntat. Att regeringen dock i hög grad förvirrat de sina 

har tidigare blivit belyst. Det är inte heller underligt när man ena 

dagen talar om att det rör sig om ett skattepaket och nästa om att det 

i stället är fråga om ett inslag i avtalsrörelsen. Sådan ordlek tjänar 

ingenting till. Det är klart att förslaget är av den karaktären att det 

hade bort tillsammans med andra uppslag dryftas i den statliga skatteut

redning som regeringen motvilligt fått sätta till. Men i stället före

drog regeringen även denna gång i sin maktfullkomlighet att på egen hand 

bakom lyckta dörrar snickra till ett provisorium, som den tror skall 

rädda den över valdagen. Att som Sträng åberopa reaktionen bland lön

tagarorganisationerna som bevis för att regeringen inte agerat på egen 

hand går ju inte. Vilken löntagarorganisation skulle falla på tanken 

att säga nej till förmåner för medlemmarna, vare sig dessa ges av en 

arbetsgivare eller av en regering? Hej - hela taktiken att försöka få 

löntagarorganisationerna att dra kärran i skattefrågan har i verklig

heten gjort fiasko. Löntagarna har inte begärt det som regeringen nu 

föreslår - vad de har krävt är att marginalskattefrågan löses. Där står 

regeringen fyra veckor före valet alltjämt tomhänt. Det behövs en ny 

regering aom på allvar tar i håll med verkningarna av högskattepolitiken 

och sätter fart på skatteutredningen. 

I skattefrågan - på riksplanet och ute i kommuner och landsting -

föreligger det en klar skillnad mellan socialdemokraterna och opposi

tionen. Regeringen har efter sina improvisationer och svikna löften inte 

längre något förtroende hos väljarna. Inte heller regeringens sätt 

att sköta sysselsättningsfrågorna har ingett förtroende. På det området 

avfärdas problemen så lättfärdigt och cyniskt att det är häpnadsväckande. 

I grunden skiljer sig också inställningen mellan regering och opposition 

på så sätt att oppositionen på ett helt annat sätt än regeringen vill 

skapa förutsättningar för företagen, i synnerhet de mindre och medel

stora., att behålla sin arbetskraft och nyrekrytera.. Att som regeringen 

förlita sig på AMS går inte i längden. I stället måste vi få en ny eko

nomisk politik, soin främjar initiativ och risktagande och som förmår 

företagen att ta tillvara de möjligheter som erbjuder sig. Trots en 

förbättrad konjunktur har vi fortfarande ett näringslivsklimat som 

framför allt är präglat av olust. Detta skulle en ny regering snabbt 

kunna ändra på, vilket vore ti]1 glädje främst för dem som är syssel

satta .i företagen och dem som är utan arbete. 

Det är inte svårt att gå vidare på område efter område där regeringen 
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kört fast, där missförhållandena är påtagliga och missnöjet utbrett. 

Det är oppositionens sak att under de fyra veckor som återstår dra 

fram och belysa situationen på områden som uppfattas som väsentliga 

för flertalet väljare. Hit hör bostadspolitiken med den felaktiga in

riktningen av byggande", de skyhöga hyrorna och de outhyrda lägenheterna. 

Utvecklingen på undervisningens områ,de oroar också många och det gäller 

både den högre och den lägre. Akademikeröverskottet bar inte föranlett 

några egentliga insatser och U 68 uppfattas som ett allvarligt hot mot 

våra självständiga universitet. Att genomföra en undervisningspolitik 

med helt annan inriktning än den medvetet socialistiska som Ingvar 

Carlsson stått för hör till de mest angelägna uppgifterna för en ny 

regering. Att försummelserna är stora också inom ett område som justitie

departementets under hr Geijers ledning kan inte de förstärkningar som 

brottskommissionens arbete ledde till dölja. Situationen på narkotika

området räcker som bevisning. 

Den femte veckan före valet var socialdemokraternas. Skall det bli 

en ändring den 16 september måste de återstående fyra bli oppositionens. 

Ku gäller det att dra fram frågor som engagerar och angår den enskilde 

väljaren och där han är övertygad om att en annan regering kan ordna 

det bättre än den nuvarande. Sammanhållningen har hittills varit opposi

tionens stora styrka. Den utgör inget hinder för att vart och ett av 

oppositionspartierna nu med kraft för ut sitt budskap och talar om vad 

man vill åstadkomma. Det väntar de väljare p-". som tappat förtroendet för 

en sliten regering, som i sitt valupprop endast upprepar gamla fraser 

och slagord. 
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Ledare nr 21 SkD 11/8 1973 

Ett program för decentralisering 

1, 2 Centern och folkpartiet har nu. presenterat sina valprogram. Det är dessa 

som utgör grunden för det arbete en eventuell ny regering skall bedriva. 

3, 4 Därför är de speciellt intressanta. Särskilt intressant är förstås 

centerns program, eftersom detta parti enligt färska opinionsundersök

ningar stöds av ungefär hälften av de icke-socialistiska väljarna. 

5 Vissa socialdemokratiska tidningar har redan hunnit att fördöma 

6 centerns program. Detta är omöjligt att förstå, om dessa tidningars 

7 ledarskribenter hade en strävan att sakligt granska programmet. Det är 

däremot lättare att förstå, om man tar fördömandet som ett utslag av 

den stora oron, som just nu präglar socialdemokratin. 

Högervridet? 

8 Krav på en för alla sänkt pensionsålder till 65 år, allmän arbets

löshetsförsäkring, vårdnadsbidrag till familjer med små baril, ökad trygg

het i arbetslivet, större inflytande för anställda, förbättrade möjlig

heter till jobb, ett större inflytande för länen och kommunerna och 

9 lägre skatter för låginkomsttagarna. Detta är några huvudpunkter i 

10 centerns program. Men en del socialdemokratiska tidningar kallar program-

11 met för högervridet. Enligt socialdemokratisk vokabulär är det alltså 

högervridet, att arbeta för likställighet i samhället, för bättre för

hållanden för dem so.m har det sämst för att skaffa flera jobb och för 

12 ökat löntagarinflytandei Vi skulle tro, att detta försök att skrämma 

13 väljarna helt misslyckas. Man skall nämligen inte underskatta väljarnas 

förmåga att själva bilda sig en uppfattning om den politik de olika 

partierna står fcr. 

•Jämlikhetspolitik 

14 Socialdemokraterna har länge anklagat centern för att föra överbuds-

15 politik. Det har man gjort, när partiet krävt sänkt pensionsålder, och 

16 när man krävt satsningar för a,tt ge flera människor arbete. Givetvis 

måste man från det hållet - precis som Aftonbladet gör - fullfölja den 

17 linjen. Men samtidigt menar man att med Fälldins reservation att reformer 

får genomdra?, al] t efter som reeirrserna växer till, "kan man lova allt". 

18, 19 Thorbjörn Fälldin har givit klara besked till väljarna. En sänkning 

av pensionsåldern till 65 år för alla är den angelägnaste sociala refor-

20 men. Fälldin hävdar, att om man är bärare av jämlikhetsideal, kan man 

21 inte vara nöjd med att flertalet har denna rättighet. Självklart är detta 

22 riktigt. Men hur känns det för socialdemokraterna, som är efter år gått 
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ut och hävdat att det är "överbudspoli tik1' att sänka pensionsåldern 

för alla? Från det hållet brukar man ju gärna tala om Jämlikhetspolitik. 

Hen när den skall genomföras, hävdar man genast att det kostar för 

mycketJ 

100.000 nya jobbi 

26 Givetvis menar centern allvar med alla sina reformkrav. Men inget 

parti kan lova att reformer skall genomföras om det inte finns resurser 

28 härför. Detta är en självklarhet. Hen centern kommer att arbeta hårt 

för att det skall finnas resurser. Därför är man också beredd att satsa 

håx^t för att flera människor skall få arbete. 

Den oerhört höga arbetslöshet, som vårt land drabbats av de senaste 

åren, är helt oacceptabel. Därför har också Thorbjörn Fälldin förklarat 

att det viktigaste för en eventuell ny regering är att ordna 100»000 nya 

j obb. 

Från socialdemokratiskt häll framhärdar man med påståendet att det 

inte finns något program härför, något som är helt felaktigt. Centern 

har redovisat en rad åtgärder för att åstadkomma just flera jobb. Det 

gjorde också Fälldin i Falun. 

Skiljelinjen 

Centerns politik är decentralistisk, medan socialdemokraternas är 

centralistisk. Det är där den stora skiljelinjen går mellan de båda 

största partierna i Sverige. Centern tror att människor i län och kommuner 

i högre grad kan anförtros uppgiften att forma framtiden på olika områ

den, medan socialdemokratin tror på en centraldirigering. Det har visat 

sig att allt flera människor tror på ett decentraliserat samhälle. 

- Ju förr vi får ta itu med uppgiften att genomföra detta samhälle 

desto bättre är det, sa Thorbjörn Fälldin i Falun. Han har en utomor

dentligt stark grund att stå på i centerns program. Därför kan han också 

med tillförsikt möta väljarna i sin första valrörelse som centerledare. 
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Ledare nr 22 VK 13/8 1973 

Avspark i mitten 

1 Mittenpartierna, centern och folkpartiet var först med att "officiellt" 

2 starta årets valrörelse. Centern gjorde det genom att vid ett förtrotlidé-

3 rådsmöte i Falun anta sitt valmanifest i torsdags. Dagen efter samman

trädde motsvarande organ i folkpartiet i Örebro och lade fast det libe

rala valprogrammet. 

4 Det mest slående när man lägger de båda dokumenten bredvid varandra 

5 är den stora överensstämmelsen i åsikter och krav. Men det är naturligt 

6 att det är så. De båda partierna har på riksplanet samverkat intimt 

7 under nästan ett decennium. Flera gemensamma program har utarbetats. De 

8 båda partierna har kommit varandra allt närmare. 

9 Utan tvivel är det en stor styrka för oppositionen att de båda mitten-

partierna, som tillsammans enligt opinionsundersökningarna represen

terar nästan lika många väljare som det regerande socialdemokratiska 

partiet, på detta sätt kunnat lägga grunderi för ett slagkraftigt och 

10 trovärdigt alternativ till socialdemokratin. Slagkraften i det har 

ytterligare ökat genom att moderatledaren Gösta Bohman varit realistisk 

nog att deklarera att hans parti accepterar den gemensamma mittenpolitik 

som grund för en borgerlig trepartiregering. 

11 Folkpartiledaren Gunnar Helén framhöll vid en presskonferens i sam

band med förtroenderådets möte i Örebro att i de tunga, stora ekonomiska 

12 frågorna är de tre partierna överens. Det visade de i det gemensamma 

dokument de offentliggjorde vid vårriksdagens slut i år. 

13 Men han konstaterade vid samma tillfälle att det finns skillnader 

14 mellan de tre partierna. Störst är de för folkpartiets del naturligtvis 

15 i förhållande till moderaterna. Men även när det gäller centern finns det 

nyansskillnader även om de är små. 

16 Dessa skillnader kommer främst fram vid prioriteringen av de olika 

17 kraven i valmanifesten. Centerledaren Thorbjörn Fälldin gav i Falun 

absolut förtur för en sänkning av pensionsåldern till 65 3r för alla. 

18, 19 Det var naturligt. Hans parti har under ganska många år arbetet h£rt 

för ett förverkligande av detta krav. 

20 Folkpartiet har också detta krav i sitt valmanifest men kompletterat 

21 med att pensionsåldern samtidigt skall vara rörlig. Däri ligger en 

22 nyansskillnad mellan de båda partierna som är värd att notera. För 

23 liberalismen har alltid valfrihet varit ett starkt betonat krav. Därför 

vill dess företrädare se till att människorna får större möjlighet att 

själv välja sin pensionsålder utan att deras personliga ekonomi påverkas 

alltför starkx samtidigt som det görs en sänkning av pensionsåldern till 

65 år för alla. 
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Det första folkpartiet vill se realiserat efter valet är dock inte 

sänkningen av pensionsåldern. Som första punkt på folkpartiets önske

lista står en minskning av de sk marginaleffekterna som drabbar särskilt 

mellaninkornstgrupperna, Denna prioritering som folkpartiet här gör är 

lika naturlig som centerns. Folkpartiet har i årtionden arbetat för att 

det måste löna sig att arbeta. För att stora medborgargrupper skall 

stimuleras i sitt arbete måsxe något göras åt problemet med marginal

skatterna och bortfallande bidrag. 

Detta inser också centern. Denna har i sitt valmanifest tagit med 

krav på skattereformer som motverkar den successiva skärpningen av skatte

trycket i mellaninkomstlägena, Fälldin deklarerade i Falun att han helt 

delar LO-ordföranden Gunnar Nillsons mening om behov av åtgärder på 

skatteområdet före vinterns avtalsrörelse, 

I realiteten befinner sig de båda mittenpartierna här helt på samma 

linje. För den skull saknar det inte sitt intresse att notera den något 

olika tyngd de ger olika reformer, 

Gunnar Helén framhöll vid ett par tillfällen i Örebro att för den 

rätta balansen i en ny regering behövs det ett starkt liberalt parti, 

I lägen då de partier som deltar i en regering prioriterar reformönske

mål något olika får detta betydelse liksom det naturligtvis också på

verkar den allmänna inriktningen av politiken. 
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Ledare nr 23 VP 20/8 1973 

Sysselsättningen blir en aktuell fråga i valet 

1 Socialdemokraterna startade officiellt årets valrörelse under fredagen 

2 i Malmö. Vid en presskonferens som var inledningen till denna tre dagars 

manifestation, underströk statsminister Olof Palme att årets val är ut

omordentligt viktigt. 

3 - Det är ett av de viktigaste vi någonsin stått inför, ansåg han. 

4 Statsministern underströk också att det är med stor ödmjukhet och allvar 

5 som socialdemokraterna går ut till valet. Samtidigt betonade han att 

partiet möter en glädje och spontanitet i valrörelsen som står i bjärt 

kontrast till skildringar av Sverige som ett land med urusel ekonomi 

och där katastrofen hotar. 

Sex konkreta och viktiga punkter 

6 Socialdemokratiska partistyrelsen har gjort ett uttalande där föl

jande punkter betonas inför valets 

8, 9 En fast och konsekvent neutralitetspolitik. Arbete åt alla. Arbets-

10 livets reformering cch demokratisering. Solidarisk fördelning av de 

11 ekonomiska framstegen. Fullföljandet av den sociala reformpolitiken» 

12 Jämställdhet mellan kvinnor och män. 

13 Anledningen till att socialdemokraterna till skillnad mot de borger

liga partierna nöjer sig med att peka på några punkter och gå till val 

på dem är naturligtvis uteslutande beroende på att regeringen har sin 

14 politik klart redovisad i program- och regeringsförslag. Vad vill nu 

socialdemokraterna med detta program? 

Arbete åt alla - fortfarande viktigt 

15 I sitt uttalande säger partistyrelsen att socialdemokraterna hävdar 

att samhället måste bygga på solidaritet och samverkan mellan människor. 

16 Man säger också att den viktigaste uppgiften för partiet är att hävda 

allas rätt till arbete och att ge arbetare och tjänstemän större infly-

17 tände och en ökad trygghet i arbetslivet. Socialdemokraterna godtar inte 

att de ekonomiska krafternas fria spel ska bestämma över människors 

arbete, hälsa och trygghet. 

18, 19 Det är grundläggande frågor för socialdemokraterna. Redan här är man 

20 på rak kollisionskurs med de borgerliga partierna. Som bekant vill dessa, 

t ex när det gäller sysselsättningspolitiken genom olika stimulerande 

åtgärder ge företagen möjligheter att få lån och stöd för att därigenom 

öka produktionen. 
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Socialdemokraterna anvisar emellertid en annan väg där staten genom 

punktinsatser är med och styr utvecklingen. 

Sysselsättningen vlir en valfråga 

Mycket tyder också på att sysselsättningen trots allt kommer att bli 

en valfråga, trots att vi för första gången i detta land passerat fyra-

mil;) oners-strecket när det gäller antalet sysselsatta personer hade vi 

ju vid senaste räkningen en något ökad arbetslöshet. Vid presskonferen

sen kom därför en del av frågorna att kretsa kring just tesen "arbete 

åt alla"• 

Statsminister Olof Palme fick därvid tillfälle a+t klart deklarera 

att bra konjunkturer löser inte dagens arbetslöshet. Han pekade på sam

hällets ansträngningar att ge handikappade jobb, regeringens önskan att 

genom regionalpolitiken ge möjlighet för inte ijiinst kvinnorna i gles

bygden att få ett arbete. Därvid plockade han fram som så många gånger 

tidigare, lokaliseringen av Algots till Västerbotten. Ett illustrativt 

exempel då mem statistiskt kunde registrera en ökad arbetslöshet i 

Västerbotten just på grund av att många kvinnor som trott att de inte 

skulle kunna få 1obb på arbetsmarknaden nu anmält sig till arbetsför

medlingen. 

Det är givetvis viktigt för socialdemokraterna att med kraft driva 

sin sysselsättningspolitik, samtidigt som vi idag kan notera att 

124 000 fler är i arbete än tidigare, måste man med kraftfulla åtgärde"" 

- inte med slagord - arbeta vidare. Endast genom målmedvetet arbete 

lyckas man med målsättningen "arbete åt alla". 

Mycket tyder på a+t sysselsättningen blir en större valfråga än 

åtgärden att lägga folVpensionsavgiften på arbetsgivarna. Man är på 

borgerligt håll ganska tveksamma till hur man ska angripa folkpensions-

avgiftsfrågan. Därför skjuter man in sig på sysselsättningen, övriga 

frågor i uttalandet är heller inte särskilt fruktbara för oppositionen. 

Möjligen kan moderaterna känna sig föranlåtna att ta till orda i neutra

litetspolitiken. Men som ett säkert tips får vi räkna med att syssel

sättningen, trots att vi idag har flera i arbete i det här landet än 

någonsin tidigare, Vommer att bli en huvudfråga valet. 
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Ledare nr 24 Nfl 20/8 1973 

Huvudfrågor inför valet 

1 De borgerliga har nu slutit upp bakom regeringen i dess åsikt att 

slopandet av folkpensionsavgifterna ska bidra till en "lugn" avtals-

2 rörelse efter valet» Därmed är också från hela den partikvartett som 

också innefattar socialdemokratin utsagt att det inte blir fråga om 

att ge stöd åt någon sådan satsning som ger de sämst betalda mest utan 

att avsikten är att gynna de som befinner sig mer på mitten av löne

skalan* 

3 Vi har redan tidigare deklarerat att den skatteomläggning regeringen 

4 föreslagit är ett steg i rätt riktning. Det blir en viss reell in-

5 komstförbättring för löntagarna. Men det allvarliga problemet på 

skatteområdet^ momsens förödande verkan på livsmedelspriserna och den 

6 hårda marginalbeskattningen, kvarstår. Och man måste självklart bestämt 

vända sig emot att genom statliga åtgärder på skatteområdet söka styra 

en avtalsrörelse. 

7 De fackligt organiserade måste ha rätten att inom sina organisa

tioner bestämma hur kraven ska ställas med hänsyn till styrkeförhållan-

8 dena på arbetsmarknaden. Styrkeförhållandet mellan kapital och arbete 

och löntagarnas kamp för att förbättra sina villkor på vinsternas be

kostnad måste självklart vara det centrala i varje avtalsrörelse. 

9 Men politisk kamp och politiska åtgärder kan självklart underlätta 

10 den fackliga kampen. Därtill krävs att sådana frågor som direkt berör 

11 levnadsstandarden ställs i förgrunden. Och detta sker genom några av 

de frågor som kommunistiska partiet tar upp i den nu inledda valrörel

sen. 

12 Dit hör krav på åtgärder mot den galloperande inflationen. 

13 Det prisstopp som nu omfattar en del av livsmedelssortimentet måste 

14 byggas ut till att omfatta alla så kallade dagligvaror. Och det är 

15 nödvändigt att införa hyresstopp. Om dessa av kommunisterna krävda åt

gärder inte genomförs kommer tyvärr snart värdet av att pensionsav-

16 gifterna slopas för den enskilde att ha spolierats. Tendenserna till 

prisstegringar på olika områden är kraftigare än på mycket lång tid, 

och det är nödvändigt att i tid vidta motåtgärder. 

17, 18 Vidare är det nödvändigt att avskaffa matmomsen. Det är den reform 

som verkligen direkt skulle bidra till att öka köpkraften hos de som 

har det svårast i vårt samhälle, barnfamiljer med deras höga matkost

nader. pensionärer och andra där just maten kräver en särskilt dryg 

tribut av inkomsterna. 
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19 Vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti som i valrörelsen 

20 tar upp dessa för levnadsstandarden så väsentliga krav. Vare sig re

geringspartiet eller de borgerliga har hittills visat annat än ett 

21 fö rstrött intresse för desamma. Men valrörelsens debatt kan tvinga dem 

till omprövningar, ty det är problem av detta slag som vid sidan av 

arbetslösheten skapar bekymmer och oro i arbetarhemmen. 

22 Men det faktum att kommunistiska partiet som enda parti aktuali

serar dessa frågor klargör också hur viktigt det är att dess posi-

23 tioner stärks. Många nya kommunistiska röster och mandat den 16 

september ger ny aktualitet åt de viktiga frågor som berör främst 

24 arbetarväljarnas vardag. Och en kommunistisk framgång kommer att bidra 

till att på dessa liksom andra områden driva politiken åt vänster. 
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Ledare nr 25 DN 22/8 1973 

Opportunisten 

Att långsiktigt planera resursanvändningen har aldrig tilltalat hr 

Sträng. Han har velat ha rörelsefrihet att improvisera, att laga efter 

läglighet, att opportunistiskt följa svängningarna i den politiska 

opinionen. Det har blivit dyrt för landet, det kan konstatera 

efter hans långa tid som finansminister. Hr Sträng har skaffat sig 

handlingsutrymme genom att kraftigt höja den indirekta beskattningen 

och nu senast arbetsgivarpålagorna. 

Sedan 1970 har han, pressad av oppositionens krav på skatterefor

mer, gjort tre skatteimprovisationer som tagit i anspråk drygt 11 

miljarder kr i form av höjd moms, höjd löneskatt och höjda socialav

gifter. Hela denna väldiga omfördelning inom skattesystemet har han 

så att säga gjort på fri hand utan föregående parlamentariska utred-* 

ningar och i syfte att nå vissa politiska effekter för stunden. Även 

om en del positiva inslag av bestående värde kan noteras i dessa re

former är det uppenbart att resurserna i alltför hög grad plottrats 

bort på lösningar som bara i begränsad utsträckning eliminerat de 

svagheter som är mest påfallande i skattesystemet och som lön

tagarnas organisationer och oppositionen i växande utsträckning kri

tiserat. Vad blir det kvar av handlingsutrymme åt skatteutredningen 

sedan finansministern tagit i anspråk större delen av de potentiella 

inkomstmöjligheterna för sina improvisationer? 

Inför ett val kan det vara populärt att visa upp engångseffekter 

som slopande av pensionsavgiften, men är detta på sikt den reform som 

löntagarna - låt oss säga i LO: s inkomstlägen - skulle vara bäst be-* 

tjänta av? Vi betvivlar detta. En samlad bedömning i skattefrågan har 

inte föregått regeringens improvisation. 

Något liknande kan sägas om den extra höjning av folkpensionen 

som också ingår i hr Strängs utspel. Den är naturligtvis alltid väl

kommen, men hur angelägen är den jämfört med en sänkning av folk

pensionsåldern? Den senare reformen har fått skjutas på framtiden av 

brist på resurser. Improvisationer kan medföra ytterligare fördröj

ning. 

För stat och kommun har man räknat med att den samlade effekten 

av hr Strängs senaste utspel kan bli ett skattebortfall på omkring 

två miljarden kr. Hr Sträng är alltså - med högjonjunkturen i sikte -

villig att genomföra en skattesänkning av ungefär den omfattning som 

oppositionen förordade under djupaste lågkonjunktur 1971. Trots att 
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vid den tidpunkten köpkraften mer än väl behövde denna förstärkning 

avvisades förslaget blankt av regeringen under motivering att risk 

förelåg för en snabb konjunkturomsvängning. Vad som inte kunde göras 

1971 för att öka sysselsättningen kan man alltså göra i dag mitt 

Under konjunkturuppgången med baktanken att förbättra regeringspartiets 

valutsikter1. Oppositionen som hela tiden pressat på för skatterefor

mer har naturligtvis ingen anledning att gå mot regeringsförslaget, 

men för hr Strängs del representerar detta en opportunistisk om

svängning. 

När det gäller förbättringen av folkpensionerna ökar hr Sträng 

statsutgifterna med 350 milj utan att förstärka statskassans intäkter. 

Skulle oppositionen kräva några miljoner mer för en angelägen reform 

utan att anvisa motsvarande inkomstförstärkning brukar Sträng i de 

mest magistrala tonfall avvisa vad han betecknar som lättsinne. Men 

själv är han beredd att svälja kameler om det kan förbättra valut

sikterna. 

Här kanske någon invänder att hr Sträng måhända har en hemlig 

skattehöjningsplan i skrivbordslådan. Omedelbart efter 1970 års val 

smällde han ju till med en skattehöjning på närmare två miljarder som 

väljarna före valet hölls i fullständig okunnighet om. Vi får se om 

det blir något liknande i år. Hr Sträng har bevisat att han kan vara 

den fullfjädrade opportunisten både före och efter ett val. 

Borttagandet av folkpensionsavgiften är ingen jämlikhetsreform, 

bedyrar LO-Nilsson. Nej, förvisso inte. Men den som erinrar sig den 

kritik som brukar riktas från socialdemokratiskt håll mot varje skatte

förslag från oppositionssidan som ter sig angeläget för mellanskikten -

vi tänker t ex på indexregleringen av skatteskalorna - kan inte annat 

än förvånas över hur partipressen blundar när regeringen lägger fram 

sitt förslag så att säga över låginkomsttagarnas huvud. Även här tar 

opportunismen över den principiella inställningen. 

Kravet på bättre planering har ständigt framförts i riksdagen 

bl a i folkpartimotioner. Men Sträng och regeringen har slagit dövörat 

till, Ben hållningen har blivit dyr för skattebetalarna. Resurserna 

skulle ha kunnat utnyttjas bättre om vi fått en prioritering inom 

ramen för en plan. Ingenting blir i längden dyrare än improvisationer 

som ständigt anpassas till det politiska konjunkturläget* Social

demokratin har lätt för att plussa på så länge ökade skatteuttag är 

möjliga. 

Ingen skall tro att den politiken kommer att ändras om regeringen 

sitter kvar efter valet. Skattelättnaden inför detta kommer snabbt att 
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ätas upp av nya skattehöjningar. Även i framtiden kommer socialdemo

kratin att representera högskattelinjen i svensk politik. 
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Ledare nr 26 SvD 16/0 1973 

I flygande fläng 

1 Pinansminister Gunnar Sträng upplevde en ovanligt jäktig onsdag: 

tvingades att flyga i ett chartrat jetplan - gick räkningen till parti

kassan eller statsverket? - Norrköping tur och retur för att på efter

middagen hinna med att presentera sitt skatteförslag i Stockholm» 

2 Brådskan berodde inte bara på att regeringen, sedan den äntligen kunnat 

ena sig, med hänsyn till valet ville få ut förslaget så snart som 

3 möjligt. För socialdemokraterna blev det en tvingande nödvändighet att 

ordna rättningen i de egna ledenj allt fler tidningar (s) ville inte se 

något konkret skatteförslag före valdagen, frågan är om inte rent av 

majoriteten av socialdemokratiska tidningar antingen velat ha endast 

ett principuttalande eller önskat att skattefrågan skulle läggas på 

4 is till efter den 16 september, legeringen och den socialdemokratiska 

partipressen befann sig inför öppen ridå på kollisionskurs; det gällde 

att handla innan större skada var skedd. 

5 I måndags sammanträdde det socialdemokratiska partiets verkställande 

6 utskott och på tisdagen ex t ra inkall ad e s partistyrelsen. Det var, för-» 

klarade statsminister Palme i ett uttalande, av hänsyn till demokratin 

7 önskvärt att den fick säga sin mening. För någon ter sig kanske denna 

hans omsorg en smula motsägelsefull: partidemokratin har visserligen 

fått vad den tillhör, men den av riksdagen begärda och av regeringen -

om än med motvilja - tillsatta skatteutredningen förhindrades att 

8 befatta sig med saken. Regeringen fick den önskade fullmakten att fort

sätta sitt arbete med skattepaketet; bakom detta står alltså en enig 

9 partistyrelse och ett splittrat parti som nu skall enas. Västerbottens 

Folkblad (s) inledde redan på onsdagsmorgonen botgörelsen: i måndags 

avrådde tidningen bestämt från ett skatteutspel före valdagen, nu 

var det högsta visdom eftersom det i själva verket rörde sig om en 

avtalsfråga. 

10 Nu råkade emellertid statsminister Palme själv efter partistyrelse-

11 mötet använda beteckningen "skattepaket". Socialdemokraterna får väl 

12 inbördes fortsätta trätan om vad det egentligen är. Så särskilt svårt 

lär det däremot inte vara att övertyga löntagarna att det alls inte är 

13 frågan om någon total skattelättnad. Vad regeringen föreslår är en 

skatteomläggning: folkpensionsavgiften slopas, folkpensionärerna skall 

få ett extra tillskott och det hela finansieras med en socialför

säkringsavgift om drygt tre procent - folkpensionstillskotten tas dock 

direkt över budgeten. 
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Ledare 26 

Metodiken är med andra ord typiskt socialdemokratisk: de som förvän

tar sig att få en skattelättnad, måste själva mer eller mindre vara med 

och betala den. Sedan prisstoppet infördes på vissa baslivsmedel, be

talas en del av mjölkpriset vid bensinpumpen. De som åtnjuter familje

bostadsbidrag ger också sin tribut på skattsedeln. Så fungerar den 

socialdemokratiska bokföringen. 

Som SvD tidigare framhållit är det allvarliga med de socialdemokra

tiska skattereformerna - Gunnar Strängs trenne på lika många år lär bli 

ett svårslaget rekord - att de inte på allvar angriper det verkligt onda, 

nämligen de höga marginalskatterna. Både TCO och SACO vill ha åtgärder 

emot dem - men de kraven har Sträng inte lyssnat till. Vid en årsinkomst 

av 35 000 kr blir den alltfort drygt 60 procent och vid 30 000 kr om 

året inemot 50 procent. Om ett år kan man inte med hjälp av en redan 

slopad folkpensionsavgift hyfsa ekvationen. En och annan socialdemo

krat 1er väl också litet generat: i kronor räknat får den högre inkomst

tagaren mera glädje av förslaget än den lägre. Efter alla de år som 

socialdemokratiska agitatorer sökt skrämma väljarna med detta utslag 

av "högerpolitik", skall det bli intressant att se om de hinner att 

omskolas före valdagen. 

Den nya socialförsäkringsavgiften skall utgå på såväl företagens 

lönesumma - med vissa reduktioner - som företagarnas egna inkomster. 

Egenföretagarna kan drabbas hårt och mycket beror i övrigt på om lön

tagarorganisationerna verkligen avstår från lika mycket i sina lönekrav. 

Risken finns som alltid att en införd avgift permanentas och snabbt 

stiger i höjden och därmed motverkar tryggheten i anställningen. 

I sina första uttalanden har de tre oppositionsledarna vägrat att 

binda sig för förslaget. Det är klokt} de är ju i den situationen att 

de själva kan befinna sig i regeringsställning efter den 16 september. 

Naturligtvis måste de fråga sig om det finns skäl att understödja 

ett socialdemokratiskt förslag i dag, om de själva kan lägga fram ett 

bättre i morgon. När det gäller folkpensionsförstärkningen behöver dock 

ingen diskussion uppstå. Den finansieras ju över budgeten och ter sig 

rimlig även om det inte skulle råka vara valår i år. 

Vad organisationerna beträffar kan väl - även med positiva uttalanden -

endast LO vara helt nöjd. LO kan ju också sägas ha stått fadder till 

förslaget. TCO:s och SACO:s medlemmar måste rimligen känna sig besvik

na över att .ingenting rejält gjorts åt marginalskatteproblemet. De 

lönehöjningar som utgår direkt som ett resultat av avtalsrörelsen drabbas 

ju av hård beskattning. Pinansminister Sträng medgav också vid press

konferensen villigt att det hela borde ses som en engångsoperation, 
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märkligt nog utan all kontakt med beskattningskomplexet. 

Till sist skall en annan aspekt, som många inte tycks ha ägnat en 

tanke, läggas på förslaget: om regeringen får som den vill försvinner 

också det sista försäkringsmässiga inslaget i folkpensionen, den 

grundval som Karl Staaff och Hjalmar Branting, när pensionen infördes, 

fäste så avgörande vikt vid. 
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Ledare nr 27 SkD 18/8 1973 

Jämlikheten - vart tog den vägen? 

Piera socialdemokratieka tidningar ställde sig för några dagar sedan 

kritiska till ett utspel i skattefrågan, bl a Aftonbladet^ som uppmana» 

de "Gör inte skatten till en valfråga". 

AB menade att skattekverulansen tyvärr "fått ett visst understöd från 

vissa i och för sig ansvarskännande socialdemokrater" och slog fast att 

"småkrafsiga reformer före ett val har vi inte behov av. En social

demokratisk skattepolitik får bara inte kunna kallas opportunistisk". 

Visserligen svängde Aftonbladet snabbt, när regeringsutspelet väl var 

ett faktum och blev ganska positiv till detta, även om tidningen kons

taterade att "givetvis kan det invändas mot reformen att den inte 

speciellt gynnar de lågavlönade". 

Detta Aftonbladets omdöme måste verkligen sägas vara milt. Iy som 

vi påtalade redan i vår första kommentar till regeringens utspel miss

gynnar detta de lägre inkomsttagarna. Som SkD redogör för på nyhets

plats gynnar (s)-utspelet verkligen de högre inkomsttagarna på de låg

avlönades bekostnad. För en löntagare som tjänar 15.000 kr om året, 

motsvarar den föreslagna skattesänkningen ca 750 kr i löneökning, för 

den som tjänar 36.000 kr, motsvarar den ca 3.950 kr medan den motsvarar 

5.500 kr i löneökning för den eom tjänar 75.000 kr. 

Hr Sträng sa om den förra skatteomläggningen, att den var "fördel

ningspol itiskt neutral". Det kan man inte säga om den "skattereform" 

som socialdemokraterna tydligen skall gå till val på. Den direkt miss

gynnar låglönegrupperna. Och det är de som tjänar omkring 75.000 kr, 

som verkligen gynnas av den. 

Hr Palme brukar tala om att det finns risk för högerpolitik om det 

blir ett regimskifte. Man måste verkligen fråga hr Palme vad han vill 

kalla en skatteomläggning, som i realiteten ger 750 kr till 15.000-

kronorsinkomsttagaren och 5*500 kr till 75.000-kronorsink omsttagaren? 

Påminner inte den om högerpolitik av gammalt märke? 

Låginkomsttagarna och barnfamiljerna bör inte låta lura sig av 

regeringens skatteomläggning. I stället bör den ge dem en allvarlig 

tankeställare. De kommer tydligen hårdare i kläm, desto fler skatte

omläggningar en socialdemokratisk regering får göra. Däremot har 

centerledaren Thorbjörn Fälldin deklarerat att det viktigaste i en 

skattereform är att låginkomsttagarna gynnas. 
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20 Man måste verkligen fråga vart den mångomtalade socialdemokratiska 

21 jämlikhetspolitiken tagit vägen. I skattefrågan existerar den tydligen 

22 inte. Eller är det socialdemokratisk jämlikhet att ge förbättringar 

motsvarande 750 kr för den som tjänar 15.000 kr och motsvarande 5*500 

kr för den som tjänar 75.000 kr? 
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Ledare nr 28 VK 15/8 1973 

Skattokortet spelas ut 

1 Socialdemokraterna tycks ha blivit inbördes osams redan inrmn val-

2 rörelsen riktigt tagit fart. För några dagar sedan avslöjades det att 

partistyrelsen fått en rapport från näringspolitiska gruppen vari 

3 partiets ekonomiska politik hårt kritiseras. De allra senaste dagarna 

har de socialdemokratiska tidningarna visat sig vara mycket splittrade 

i frågan om ett skatteutspel från regeringen redan före valet är 

lämpligt eller inte. 

4 Flera av dem, däribland Västerbottens Folkblad och Aftonbladet, 

anser att regeringen skall vänta med att lägga fram ett konkret utformat 

5 skatteförslag till efter valet. Andra s-märkta tidningar tycker däremot 

att väljarna har rätt att få besked före valdagen inte bara hur rege

ringen i princip ser på skattefrågan utan hur den vill lösa den rent 

konkret. 

6 Det är begripligt att olustkänslor infinner sig hos många social

demokrater inför perspektivet att endast fyra veckor före valet få sig 

serverade ett skatteförslag som de i sin tur skall förklara och för-

7 svara inför skeptiska väljare. Dessa kommer utan tvivel att i stor ut

sträckning uppfatta utspelet som ett sista desperat försök av social

demokratin att rädda regeringsinnehavet. 

8 Men nu har den socialdemokratiska partiledningen ändå valt att 

9 låta finansminister Gunnar Sträng komina med ett konkret förslag. Ett 

skäl kan vara att den fruktar att efter den 16 september blir det en 

10 icke-socialistisk regering som får presentera ett sådant förslag. Inför 

framtiden kan det vara betydelsefuD.lt att kunna peka på att det förslag 

som den lade fram före valet den 16 september 1973 var i stort detsamma 

som en borgerlig regering strax efter valet presenterade riksdagen som 

en proposition. 

11 Vi tycker också att det är riktigt av regeringen att nu framlägga 

12 ett konkret utformat skatteförslag. Ty det är ju uppenbarligen så att 

13 ett sådant finns utarbetat i finsnsdepartementet. Då skulle det inte -

som några socialdemokratiska organ påpekat - vara rätt handlat mot 

14 väljarna att underlåta att ta fram det före valet. Dessa måste få en 

möjlighet att 3äga sin mening om det på valdagen. 

15 Vad regeringen med rätta kan kritiseras för är att den inte tidigare 

i år presenterat ett 3katteförslag eller gett skatteutredningen i upp-. 

16 drag att snabbt utarbeta ett sådant. Länge har den nämligen varit med-

17 veten om att något måste göras före vinterns avtalsrörelse. Oppositionen 
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18 har påpekat det men även 10:s och ICO;s ledningar. LO-ordföranden 

gjorde det mycket klart i ett tal här i Umeå i början av året. 

19 Men inom regeringen och partiledningen har man uppenbarligen haft 

20 mycket svårt för att bestämma sig. Därför finne det ockeå anledning 

att frukta att det förslag, som nu kommer, i mycket är ett hastverk. 

21 Men så kort tid återstår nu till avtalsrörelsens start att alldeles 

oavsett vem som kommer att regera efter den 16 september så får vi 

nöja oss med ett sådant. 

22 Det bör också sägas att ett slopande av den personliga folkpen

sionsavgiften som kan väntas bli huvudpunkten i ett förslag, kan på 

ett verkningsfullt sätt bidra till att underlätta årets avtalsför-

23 handlingar. Den skattelättnad på 1.000-1.500 kr det stora flertalet 

löntagare skulle få, har nämligen på grund av den höga marginalskatten 

för den enskilde samma värde som en lönehöjning på 3.000-4.000 kr. 

24 Detta kan också uttryckas på ett annat sätt: om arbetsgivaren 

betalar fyra procent mer på lönesumman i sitt företag för att finan

sieringen av ett avskaffande av folkpensionsavgiften skall kunna klaras» 

25 så kan han undgå att punga ut med ca tio proc. i höjd lön. Den anställde 

får nämligen ungefär lika mycket mer i sin plånbok genom att fokkpen-

sionsavgiften slopas som om lönen höjs med tio procent. 

26 Åtgärden bör således kunna leda till att lönekraven avsevärt redu-

27 ceras. Det är också mycket viktigt att de stora löntagarorganisatio

nerna LO, TCO och SACO klart deklarerar att de med anledning av slopan

det av folkpension3avgiften och den därmed följande höjningen av av

gifterna för arbetsgivarna är beredda att iaktta stor återhållsamhet i 

28 lönerörelsen. Annars blir en av effekterna av skatteförslaget att 

arbetsgivarna på allt sätt söker bromsa nyanställningen av folk varav 

följer förvärrad arbetslöshet. 

Det finns nackdelar också med folkpensionsavgiftens slopande. En är 

att kommunerna riskerar att drabbas av minskat skatteunderlag. Någon 

form av kompensation från staten måste övervägas. 

32 Pensionärarna får ingen del av skattelättnaden då de inte betalar 

33 folkpensionsavgift. Därför bör de i stället få t ex ett extra pen

sionstillskott. 

34 En avhyvling med förslagsvis fem procent borde ockeå omedelbart göras 

35 av marginalakatten mellan 35»000 och 50.000 i årsinkomst, över 35*000 

sker nämligen ingen lättnad i marginalskatten genom folkpensionsav-

36 giftens avskaffande. Angeläget är även att redan från årsskiftet få nya 

avtrappningsregler för familjebostadsbidragen. 

37 Mycket snabbt behövs också en indexreglering av hela skattesystemet. 

38 Annars är läget på skatteområdet mycket snart lika eländigt som det är 

just nu. 
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Ledare nr 29 VF 17/8 1973 

Inte avbön utan ett accepterande av realiteter 

Svenska Dagbladet (m) påstår i sin torsdagoledare att det för social

demokraterna blev en tvingande nödvändighet att ordna rättning i leden, 

då allt fler socialdemokratiska tidningar inte ville se någon konkret 

skatteförslag före valdagen. Tidningen tror till och med att det skulle 

vara majoriteten av de socialdemokratiska tidningarna som var inne på 

vår linje. Att det skulle räcka med ett principuttalande i skattefrågan. 

Det är riktigt att många socialdemokratiska tidningar varnat för 

ett komplicerat skatteförslag. Det skulle kunna snedvrida debatten i 

valrörelsen har bl a vi och flera med oss hävdat. 

Svenska Dagbladet menade också att vi helt svängt i vår uppfattning. 

Ingenting kan vara mera felaktigt. I själva verket har vi inte alls 

ändrat oss. I måndagens ledare hävdade vi att det skulle räcka med 

ett principuttalande från regeringen. 

Vi varnade då för komplicerade skatteförslag. När nu regeringen 

presenterat sitt förslag visar det sig också att det inte längre var 

fråga om en komplicerad skattereform. Det är, som vi också framhöll i 

gårdagens ledare en anpassning till kraven från löntagarnas organisa

tioner. Förslaget är inte heller något hastverk, som Västerbottens-

Kuriren (fp) gör gällande. Det är grundat på fem månader långa diskus

sioner med löntagarnas organisationer. De uttalanden som gjorts från 

deras håll tyder även på att man är ganska nöjda med förslaget. 

Inte fråga om någon rättning i leden 

Det är ganska självklart att de borgerliga tidningarna anförda av 

Svenska Dagbladet (m) och Expressen (fp) går ut med påståenden att 

oenigheten är stor inom de socialdemokratiska leden. 

I Expressen talas det på nyhetsplats om att finansminister Gunnar 

Strängs hemresa från ett tal i Norrköping i onsdags skulla vara ett 

tecken på att partiet skulle vara splittrat. Det är ju ett helt löjligt 

påstående. I själva verket är man ganska eniga bakom regeringen. Att 

de socialdemokratiska tidningarna ägnat frågan sin uppmärksamhet är 

väl ändå ganska rimligt. De är ju ändå partiets språkrör och ännu har 

ingen förbjudit oss att tycka i för oss väsentliga frågor. 

Det har varit självklart inom SAP och det har också varit styrkan. 

Så är fallet även denna gång. 

Svenska Dagbladet utpekar VF som en av de tidningar som tvingats göra 

avbön. Vi har ingalunda gjort någon avbön. För oss är förslaget 
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acceptabelt just beroende på att det inte längre är fråga om ett skatte

utspel. Det är rätt och slätt en avtalsfråga, nen en betydeloefull 

sådan. Förslaget innebär ju trots allt att löntagarna i mellangrupperna 

får en lönehöjning på mellan 8-10 procent. 

Borgerlig vånda inför reformen 

De läsare som ägnade sig åt TV-tittande på onsdagskvällen kunde med 

egna ögon se hur oppositionen våndades framför kamerorna. Det är klart 

att man inte tycker om det här utspelet från regeringen. Det märkliga 

är att man ändå så klart deklarerade glädjen över att pensionärerna 

kompenserades. När det gäller borttagandet av pensionsavgiften var man 

mera svävande och ville ha mera tid på sig innan man skulle komma med 

kommentarerna. I och för sig måste ju oppositionen ges möjligheter att 

ingående studera förslaget, men det är inte särskilt svårt att begripa. 

Vad som i dag är besvärligt för oppositionen är de tre stora löntagar

organisationernas klart positiva uttalanden om förslaget. Därför kommer 

det att bli verkligt intressant att se hur man försöker komma ur den 

här rävsaxen. 

Vi accepterar regeringens åtgärder 

Låt oss också slutligen, för säkerhets skull, poängtera följande så 

att inga missförstånd uppstår, vi har inte gjort någon avbön. Vår 

rädsla för ett komplicerat skattepaket var befogad. När regeringen 

kom med det slutliga förslaget presenterades ju en enkel lösning, som 

till och med vi kan acceptera. 

Ett klart faktum är ju att efter den 1 januari 1974 får majoriteten 

av svenska folket mer i börsen. 

Vi accepterar därför regeringens åtgärder utan att det för den skull 

ska tas som en avbön eller att vi ändrat uppfattning. 

För oss är nämligen inte det här utspelet en skattefråga längre. Det 

är en avtalsfråga. 
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ledare nr 30 Nfl 16/3 1973 

Begeringsförslaget och avtalsfrågorna 

1 Regeringens nya skatteutspel är fördelaktigast för inkomsttagare som 

2 uppnått 35.000 kr. Slopandet av folkpensionsavgiften innebär nämligen 

3 för denne en skattelättnad med 1.500 kronor. Om man i stället med 

nuvarande marginalskatteuttag, alltså 63,1 procent på merinkomst, 

skulle erhålla en motsvarande löneförbättring behöver man en direkt 

4 löneförbättring med 4.300 kronor. Har man dessutom bostadsbidrag 

skulle en sådan nominell lönehöjning leda till att detta slopades. 

5 1,500 kr blir skattelättnaden inte bara för dem som förtjänar 

35.000 kr utan dessutom för alla som har en högre inkomst. 

6 Vid 30.000 kr blir skattelättnaden 1.239 kr och vid 25.000 kr 

991 kronor. 

7 Från 20.000 kr och nedåt tillkommer en sänkning av marginalskatten 

8 med 5 procent. Den utgår då till 37,6 procent på löneförbättringen, vid 

15.000 till 32,1 procent och vid 10.000 kr till 31,9 procent. 

9 En kategori är helt undantagen från denna tänkta skattelättnad, 

nä,ml igen folkpensionärer med högre pension eller inkomst över folk-

10 pensionen. De behöver som bekant inte betala folkpensionsavgift och 

11 deras läge påverkas alltså inte av reformen. Förslaget innehåller dock 

ett särskilt pensionstillägg på 231 kr för ensamstående och 474 för 

makar. 

12, 13 Förslaget ges en krass lönepolitisk motivering. Det avser att dämpa 

löntagarorganisationernas lönekrav inför de förhandlingar om nya avtal 

14 som inledes i höst. Det är därför meningen att reformen skall betalas 

15 genom höjde, s k arbetsgivareavgifter. Detta anser naturligtvis lön-

16 tagarorganisatioaerna vara riktigt. Det bäddar emellertid för ökade 

kommunala och statliga lönekostnader som aktualiserar nya skattehöj

ningar. 

17 Vi har alltid varit motståndare till folkpensionsavgifterna på 

18 grund av deras klassmässiga verkningar. Oaväett motiveringen är vi 

19 därför anhängare av att dom slopas i sin nuvarande utformning. Men vi 

är bestämd motståndare till att detta skall tillåtas påverka avtals-

20 rörelsen. Arbetarna har under de senaste åren påtvingats en reallöne-

21 sänkning som de månte kompenseras för. Den nuvarande högkonjunkturen, 

de våldsamma kapitalistiska vinsterna och den fortgående prisstegringen 

nödvändiggör verkliga lönepolitiska krafttag för att höja reallönerna. 

22 Med detta utspel försöker regeringen rädda marginalskattens grymma 

23 verkningar på ganska vanliga inkomster. Samtidigt försöker de undkomma 

det allt bredare kravet om en momssänkning på livsmedlen. 
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24 Och framför allt: den köper sig en galgenfrist och uppskjuter abso

lut ofrånkomliga nya avgöranden i skattefrågan, som kan föra ut ur 

25 den nuvarande återvändsgränden. Det står alltmera klart att finansie

ringen av det allmännas utgifter på ett helt annat sätt än nu måste 

läggas på produktionen i stället för konsumtionen. 




