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Talsyntax 

Av Bengt Loman 

Forskningsprojektet Talsyntax startade sin 
verksamhet 28 april 1966 då Stiftelsen Riks-
bankens Jubileumsfond beviljade en ansö-
kan om anslag för en undersökning av det 
moderna svenska talspråkets syntax. Planer 
för denna undersökning hade utarbetats 
bl. a. under diskussioner vid professor Gösta 
Holms seminarier vid Lunds universitets in-
stitution för nordiska språk, till vilken forsk-
ningsprojektet nu är anknutet. 

Talsyntax ingår som ett led i ett större 
forskningsprogram, »Svenska språket i nu-
tidens samhälle». Som samordnande organ 
för detta forskningsprogram fungerar »Forsk-
ningsnämnden för modern svenska» med 
Gösta Holm som ordförande och Bengt Lo-
man som sekreterare. Syftet med detta pro-
gram är att ge en allsidig och detaljerad be-
skrivning av modern svenska med särskild 
hänsyn till dess av olika faktorer betingade 
varianter. Forskningsprogrammet söker hån-
genom öka kunskapen om de verkningar 
som tekniska, ekonomiska och sociala för-
ändringar framkallar i samhället och hos de 
enskilda människorna. 

Projektet Talsyntax bedrivs nu 	hösten 
1968 - med en personal på sex personer: 
en projektledare, tre forskningsassistenter, 
en sekreterare samt en amerikansk gästfors-
kare. Det första arbetsmomentet - insam-
lingen av material -. är nu i stort sett av-
slutat, och bearbetningen vidtar. Detta kan 
motivera en överblick. 

1. Undersökningens syfte och 
problemställning 
Syftet med forskningsprojektet Talsyntax är 
att beskriva det moderna svenska talspråkets 
syntax. Undersökningen omfattar i första 
hand det svenska riksspråket med särskild 
hänsyn till dess sociala och stilistiska varian-
ter. 1 någon mån beaktas även speciella re-
gionala varianter detta sker dels genom en 
geografisk fördelning av det inspelade mate-
rialet, dels genom en bibliografisk samman-
ställning av data rörande syntaktiska drag i 
svenska dialekter. För jämförelsens skull in- 
går även 	i begränsad omfattning 	skrift- 

språkligt material i undersökningen. 
Huvuduppgifterna för själva beskriv- 

ningen är dels att utreda i vilka väsentliga 
avseenden det spontana talspråket avviker 
från den vedertagna skniftspråksnormen, 
dels att påvisa förekomsten av olika grupp-
språk eller stilskiftningar inom modernt 
svenskt talspråk. Arbetets huvudresultat 
kommer att redovisas dels i en publikation 
med transkriberade talspråkstexter, dels i en 
serie preliminära rapporter från olika del-
projekt och detaljundersökningar, dels i en 
sammanfattande slutrapport rörande det mo-
derna svenska talspråkets syntax. 

2. Metoder att angripa problemet 

2.1. Insamling av data 

2.1.1. Inspelning 
Arbetet med insamling (inspelning) av tal-
språkstexter är nu i stort sett slutfört; en-
dast smärre kompletteringar torde vara be-
hövliga inom ramen för det nu upplagda 
forskningsprojektet. Det inspelade materia-
let omfattar f. n. över 80 timmar spontant 
talspråk. 

Ett syfte med undersökningen är att fast-
ställa de olika syntaktiska dragens förhål-
lande till olika talsituationer och olika ty-
per av talare. Det har därför varit nödvän-
digt för forskningsgruppen att arbeta med 
egna inspelningar, där beledsagande omstän-
digheter kunnat kontrolleras och registreras. 
Sådaisa data har samlats i ett inspelnings-
register, vilket innehåller detaljerade upp-
gifter om de medverkande samt om själva 
talsituationen. En annan princip vid inspel-
ningsarhetet har varit att göra de medver-
kande mer eller mindre omedvetna om un-
dersökningens språkliga syfte. Detta har upp-
nåtts hl. a. genom samarbete med de socio-
logiska institutionerna i Lund och Helsing-
fors: vissa inspelningar har haft karaktären 
av sociologiska attitydundersökningar, var-
vid intervjutekniken satt innehållet i för-
grunden. 

Inspelningarna har vidare utförts i olika 
serier med så likartade yttre förhållanden 
som möjligt. De är för närvarande gruppe-
rade i följande sju serier: 

Studioinspelningar av arrangerade tal-
situationer: samtal (c. 12 timmar). 
Inspelningar på arbetsplatser av auten-
tiska talsituationer (c. 16 timmar). 
Inspelningar från radio och TV: upp-
läsningar. 

Nyheter från TT. 
Rapporter från Väderlekstjänst. 
Övrigt. 



D. Inspelningar från radio och TV: referat, 
intervjuer m. m. 

Referat. 
Intervjuer, samtal. 
Diskussioner, debatter. 
Övrigt. 

E. Studioinspelningar av arrangerade tal-
situationer: dialoger (c. 15 timmar). 

F. Fältinspelningar av sociologiska inter-
vjuer: Borås (c. 16 timmar). 

G. Fältinspelningar av sociologiska inter-
vjuer: 1'relleborg (c. 16 timmar). 

Genom att analysera och jämföra material 
från dessa olika serier skall det bli möjligt 
att studera hur olika variabler i talsituatio-
nen förhåller sig till den talade textens syn-
taktiska karaktär. Ett idealiskt tillstånd är 
att kunna variera en faktor men hålla de 
övriga konstanta. Detta har framför allt va-
rit syftet med serierna E. F och G. 

Serierna F och G utgörs av vardera 64 
intervjuer, vilka utförts under för övrigt 
likartade omständigheter med personer av 
varierande social status. Här blir det möj-
ligt att studera förhållandet mellan varia-
tioner i det talade språkets syntaktiska struk-
tur och variationer i de talandes sociala sta-
tus. Genom jämförelser mellan serie F och 
serie G blir det även möjligt att beakta 
eventuella regionala differenser. 

Serie E utgör ett försök att mer systema-
tiskt studera skillnaden mellan formell och 
informell stil. De medverkande är akade-
miskt utbildade personer för vilka såväl ett 
kollegialt fackligt samtal som en mera for-
mell debatt är naturliga uttrycksformer. Av-
sikten är bl. a. att söka belysa hur samma 
informanter uttrycker sig i samma ämne 
under två olika betingelser 	dels i en av- 
spänd ledig atmosfär, dels under mera strik-
ta former. 

Serierna E—G består av inspelningar som 
är arrangerade för att ge forskningsgruppen 
material av någon viss typ. Men arrange-
manget är, särskilt i serie F och G, sam-
tidigt mer eller mindre fördolt för de med-
verkande. Det kan alltså förefalla dem som 
om hela inspelningen ingick i en autentisk 
talsituation (en sociologisk attitydundersök-
ning) och som om bandspelaren blott vore 
ett instrument för att samla in innehålls-
liga data. 

Serie A utgörs av material från speciellt 
arrangerade studioinspelningar, där perso-
ner inbjudits att medverka med det enda 
och uttryckligen framhållna syftet att förse 
forskningsgruppen med prov på »autentiskt  

talspråk». Följden är att de talande här san-
nolikt är speciellt medvetna om att inspel-
ning pågår, och följaktligen känner sig 
mindre fria och uttrycker sig mindre natur-
ligt. Det kan vidare vara svårt att identi-
fiera dessa inspelningar med typiska auten-
tiska talsituationer. Därför är det motiverat 
att behandla detta material separat. 

Serie B innehåller däremot exempel på 
olika autentiska talsituationer. Inspelnings-
apparaturen har här flyttat in på olika ar-
betsplatser, och fångat upp samtal, diskus-
sioner och anföranden, som ändå skulle ha 
hållits, oavsett om någon mikrofon lyssnat 
eller ej. Detta förhållande ändras inte i 
princip av att arbetsplatsen i något fall 
flyttat in i studion, så t. ex. vid några ten-
tamina med nordiststuderande. 

Material från radio och TV ingår i serie 
C och serie D. En särställning intar här 
serie C, som inte innehåller exempel på 
spontant talspråk. Uppläsningarna är emel-
lertid av intresse ur två synpunkter: dels ur 
prosodisk synpunkt, dels såsom material för 
jämförelser mellan spontant och uppläst tal. 
En mera ingående prosodisk analys av t. ex. 
det mer eller mindre stiliserade språket i 
nyhetsutsändriingar och väclerleksrapporter 
kan ge material för fastställande av vilka 
prosodiska mönster som hör eller kan mar-
keras i det betydligt mer svåranalyserade 
spontana talspråket Av intresse är vidare 
att undersöka hur språket i radions och 
TV:s uppläsningar förhåller sig syntaktiskt 
till olika arter och varianter av spontant 
talspråk. På samma sätt kan det vara av 
intresse att undersöka hur språket i radio-
och TV-program av typen referat, intervju 
osv, förhåller sig till olika andra typer av 
autentiskt eller arrangerat tal. 

Inspelningarna inom serierna F och G rör 
sig inom ett mycket vidsträckt socialt re-
gister, men är däremot begränsade i regio-
nalt avseende och speciellt med hänsyn till 
samhällstyp, eftersom intervjuerna utförts i 
två medelstora städer. Vidare är de begrän-
sade med avseende på informanternas ålder, 
eftersom undersökningen endast omfattar 
(förvärvsarbetande) personer i åldrarna 
mellan 30 och 45 år. Här vore det givetvis 
av intresse att kunna utsträcka undersök-
ningen till att omfatta även andra områden, 
samhällstyper och ålderskiasser. Tack vare 
anslag från Kulturfonden för Sverige och 
Finland har det varit möjligt att påbörja 
en motsvarande undersökning av svenska 
Tornedalen. Av intresse vore även att göra 
en motsvarande serie rörande något annat, 



mindre tekniskt-teoretiskt ämne. De nuva-
rande serierna F och G visar ju endast hur 
försökspersonerna reagerar språkligt i en 
mycket specifik typ av talsituation. Det synes 
emellertid vara lämpligt att inte planera 
någon större utvidgning förrän det redan 
insamlade materialet hunnit bearbetas. 

Till skillnad mot F och G rör sig serierna 
A, B och E inom tämligen snäva sociala 
cirklar, eftersom informanterna här huvud-
sakligen hämtats från (den akademiskt ut-
bildade) medelklassen. Detta sammanhänger 
naturligtvis nära med de typer av talsitua-
tioner (diskussioner, föredrag o. d.) som 
finns representerade här och som endast i 
mera begränsad omfattning är karakteris-
tiska eller naturliga för talare ur andra 
samhällsgrupper. Även här blir det emeller-
tid på längre sikt önskvärt att kunna utvidga 
materialet. 

2.1.2. Transkribering 
Gången i transkriptionen av de olika tex-
terna har som regel varit följande: 

Först har texterna »glossats», dvs. utskri-
vits på maskin med normalortografi och med 
markering av pauser (p). 

Därefter har texterna »fintranskriberats». 
Detta innebär att utskriften kontrolleras och 
korrigeras med avseende på ordalydelsen, 
liksom att ortografien modifieras så att ka-
rakteristiska ordformer (speciellt sådana med 
konsonantreduktioner) återges adekvat (t.ex. 
riktit i stället för riktigt). Vidare utsätts 
konsekvent tecknet för paus (p), och dess- 
utom tillkommer junkturtecknen (I 	, 4-) 
samt tecknet för avslappnande artikulation 
(+). Det förhållandet att två eller flera 
personer talar samtidigt anges genom under-
strykningar av ifrågavarande ordsekvenser. 
Slutligen markeras också vissa ickespråkliga 
ljud, t. ex. skratt och harkling. 

1 samband med fintranskriptionen indelas 
texten syntaktiskt i »makrosyntagmer», dvs. 
de största syntaktiskt sammanhängande se-
kvenser av ord i vilka en text kan indelas. 
En makrosyntagm är således en sekvens av 
ord vilka sammanhålls av vissa syntaktiska 
relationer, så att sekvensen kan analyseras 
som ett system av samordnade, överordnade 
eller underordnade led. 

Principerna för transkription av texterna 
har huvudsakligen utarbetats på praktisk ba-
sis, dvs. i samband med den första prelimi-
nära analysen av olika texter. Syftet har 
varit att finna en modell som snabbt kan 
tillämpas vid transkriberingen av en omfat-
tande textmassa, som beaktar fenomen av  

primärt intresse vid en syntaktisk analys av 
talspråk samt som är anpassad efter de olika 
transkriptörernas perceptuella förmåga. De 
valda markeringarna har visat sig nödvän-
diga bl. a. för att man vid analysen skall 
förstå var gränser går mellan olika syntak-
tiska enheter (t. ex. meningar). 

De inspelade texterna transkriberas nu en-
ligt de här antydda principerna. Syftet är 
att allt inspelat material skall transkriberas 
på detta sätt; en del av materialet kommer 
dessutom att underkastas en mer detaljerad 
prosodisk analys, varvid eventuellt även in-
strumentella metoder kan komma till an-
vändning. 

Materialet är indelat i inspelningsserier 
(se 2.1.1), och varje forskningsassistent är 
nu sysselsatt med att avsluta transkribering-
en av den serie han närmast ansvarar för. 
1 princip kontrolleras varje transkription av 
ytterligare minst en medarbetare. Transkrip-
tionerna stencileras därefter, så att varje 
text föreligger i minst 25 exemplar. Dessa 
exemplar används sedan vid den fortsatta 
bearbetningen av materialet. 

2.2. Analys och beskrivning 

Undersökningen är upplagd som en analys 
av olika nivåer inom det talade språkets 
syntaktiska struktur. Avsikten är att först 
undersöka karaktären hos »makrosyntag-
merna» (dvs, de största syntaktiska sam-
manhängande enheter som en text kan in-
delas i), samt att därefter undersöka vissa 
makrosyntagmers (dvs. i första hand me-
ningarnas) interna struktur (t. ex. ordföljd), 
och att slutligen studera olika mindre kon-
struktioners (»mikrosyntagmers») struktur 
och distribution inom makrosyntagmernas 
ram. Undersökningen kommer vidare att 
kompletteras dels med en mera ingående 
analys av förhållandet mellan talets proso-
diska och syntaktiska element, dels med 
språksociologiska attitydundersökningar där 
grupper av försökspersoner avger spontana 
reaktioner gentemot olika typer av talare 
samt olika syntaktiska företeelser. 

2.2.1. Makrosyntagmernas karaktär 
Analysen av makrosyntagmernas karaktär 
avser att belysa olika meningstypers pro-
centuella fördelning hos olika talare. 1 förs-
ta hand analyseras här varje talare och varje 
text separat; därefter sammanställs data 
från olika grupper av talare och texter. 
Man kan på detta sätt närmare precisera 
t. ex. skillnaden mellan formell och infor- 
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mell stil samt skillnader mellan olika typer 
av talare. 

Denna del av undersökningen kan besva-. 
ra frågor rörande t. ex. meningarnas medel-
längd, antalet bisatser, de välbildade me-
ningarnas procentuella andel av totala an-
talet meningssegment samt den procentuella 
fördelningen av olika konstruktionsfel på 
meningsplanet. 

1 detta liksom i följande arbetsmoment 
(2.2.2---2.2.5) gäller det att sammanställa 
data rörande olika språkliga fenomens fre-
kvens med data rörande de talandes sociala 
status in. ni. Flera slags kombinationer av 
olika enheter är här av intresse; en bearbet-
ning med datamaskinella metoder skulle va-
ra i hög grad tidsbesparande. 

2.2.2. Meningarnas interna struktur 
Meningens och satsens byggnad undersöks 
med tillämpande och utvecklande av den 
»satsschema-analys» som Paul Diderichsen 
utformat i »Elementr dansk grammatik» 
(2 udg., 1957). Någon mer omfattande 
svensk (eller dansk) text har, såvitt bekant, 
hittills icke blivit analyserad efter denna 
uppenbarligen ytterst givande metod för 
satsanalys. 

Satsschema-analysen bygger på iakttagel-
ser rörande ordföljden inom normala danska 
satser. Olika regler gäller för huvudsatsens 
och bisatsens ordföljd, och ordföljden blir 
därför ett viktigt kriterium vid definitionen 
av huvudsats resp. bisats. Utifrån ordfölj-
den kan en sats indelas i olika fält eller po-
sitioner, vilka kan fyllas med olika satsled. 
Dessa satslcd svarar ungefär mot den veder-
tagna indelningen i satsdelar. Satserna ana-
lyseras på detta sätt ur samtidigt tre aspek-
ter: ledens funktion och form samt deras 
position i helheten. T. ex.: 

k 	f 	v 	s 	a 
men han har - inte 
men 	hunden har 	han 	inte 
men 	än 	har 	han 	inte 

V 	Al 	S 	A2  
släppt ut 	hunden än 
släppt 	ut 	-. 	än 
släppt ut 	hunden - 

Av det enkla exemplet framgår att sub-
jektet (han) kan placeras i (minst) två oli-
ka positioner (s och fl; att objektet (hun-
den) likaså kan placeras i (minst) två olika 
positioner (S och fl; samt att adverbial kan 
förekomma i minst fyra positioner (a, Al, 
A2, fl. 

Centrala uppgifter för analysen av mate-
rialet blir att fastställa: 

satsschema-mönster för svenska satser 
med särskild hänsyn till förekomsten av 
eventuella varianter eller avvikelser från 
grundschemat 
tendenser i fråga om subjektets place-
ring (s resp. f), ohjektets och predikati-
vets placering (S resp. fl, samt adver-
hialets placering (a, A', A2, resp. fl 
frekvenser för olika typer av satsleds-
kombinationer, t. ex. k (konjunktion) + 
f (subjekt) +v (predikat) +S (objekt) 

+ A2  (adverbial) resp. f (adverbial) +v 
(predikat) +s (subjekt) +S (predikativ) 
frekvenser för olika typer av underord-
nade satser med särskild hänsyn till de-
ras form, funktion och position. 

Som resultat av denna bearbetning erhål-
ler man en översikt över olika meningsstruk-
turers statistiska fördelning, dels ur allmän 
talspråklig synpunkt, dels med hänsyn till 
olika typer av talare och talsituationer. Av 
särskilt intresse är här möjligheterna att på 
svenskt material pröva den engelske språk-
sociologen Basil Bernsteins teori om de två 
»koder» som karakteriserar den engelska 
medelklassens resp. arbetarklassens sätt att 
tala: »the elaborated code», som utmärks 
av en rik och nyanserad variation i fråga 
om ordval och syntaktiska konstruktioner, 
samt »the restricted code», som karakteri-
seras av ett begränsat, ofta stereotypt förråd 
av ord, fraser och syntaktiska mönster. 

Den planerade analysen av meningens och 
satsens byggnad är lämpad för en datama-
skinell undersökning. Själva programme-
ringen är jämförelsevis enkel men kan ändå 
utgöra utgångspunkt för beräkningen av ett 
stort antal kombinationer, vilka endast med 
svårighet kan överblickas vid ett manuellt 
förfarande. Programmeringen måste emeller-
tid bygga på erfarenheter från en analys av 
ett mera begränsat och delvis tillrättalagt 
material. För detta syfte kommer menings-
strukturen först att analyseras manuellt i två 
korta prosastycken, nämligen Tage Aurells 
novell »Vice pastor» och Harry Martinsons 
essä »Indien». Stilistiskt står dessa båda pro-
sastycken det talade språket nära, och de 
ger därför i sin egenskap av »redigerat tal-
språk» en intressant parallell till det auten-
tiska, spontana talspråket. 

Utifrån denna analys av skriftspråkstexter 
utarbetas en modell för motsvarande analys 
av meningshyggnaden i talspråk; dessutom 



utarbetas plan och program för den data-
maskinella behandlingen av ett urval tal-
språkstexter. Detta urval kommer att bestå 
av texter ur inspelningsserierna E. F och G, 
valda så att de representerar dels variatio-
nen mellan formell och informell stil (serie 
E), dels variationen mellan olika socialgrup-
pers språkbruk (serie F och G), dels även 
en eventuell regional variation (serie F och 
G). Ur de valda texterna analyseras och in-
matas makrosegment av kategorien mening-
ar; interjektioner, tilltal och meningsfrag-
ment ingår således inte i denna analys. 

2.2.3. Mikros)'ntagmernas struktur, distribu-
tion och frekrens 
De transkriberade texterna utgör ett rikt 
material för studiet av olika syntaktiska fe-
nomen. En systematisk bearbetning av detta 
material förutsätter en preliminär översikt 
över svenska språkets syntaktiska struktur, 
med registrering av de olika (enkla och 
sammansatta) mikrosyntagmer som kan in-
gå som led i meningar och satser eller som 
kan utgöra egna syntagmer utanför mening-
arnas ram. Denna preliminära översikt utar-
betas bl. a. genom en genomgång av veten-
skaplig litteratur rörande modern svensk 
(och nordisk) syntax. Genomgången resul-
terar bl. a. i ett kortregister med bibliogra-
fiska uppgifter (inkl. definitioner och exem-
pel) rörande olika syntaktiska enheter. Det-
ta kortregister indelas efter olika större syn-
taktiska kategorier: vcrhets, substantivets, 
adjektivets, adverbets syntax etc. Utifrån 
detta klassifikationssystem utarbetas sedan tre 
mera omfattande specialundersökningar rö-
rande verbaifrasens, nominaifrasens och ad-
verhialets syntaktiska struktur; bland plane-
rade tilläggsundersökningar må särskilt näm-
nas en rörande prepositionsbruket. 

2.2.4. Förhållandet mellan prosodi och syn-
tax 
Förhålla ndet mellan talets prosodiska och 
syntaktiska enheter är av speciellt intresse 
vid en analys och beskrivning av det talade 
språket. För en specialundersökning är det 
här nödvändigt att utföra en mer detaljerad 
prosodisk analys och notation. Härvid bör 
beaktas inte bara förekomsten av pauser och 
junkturer utan även växlingen mellan olika 
intonationsnivåer och tryckgrader. Denna 
undersökning avser bl. a. att ge svar på frå-
gor av följande typ: 

vilket samband föreligger mellan den pro-
sodiska sekvensens (t. ex. frasens) längd och 
dess syntaktiska innehåll? 

var infaller pauser och andra gränssignaler 
i talet? mellan satser? mellan satsdclar? 
mellan bestämningar och huvudord? 

vilken ordklass tillhör det ord på vilket 
frasens tryckcentrum eller intonationstopp 
faller? vilken satsdel utgör eller tillhör detta 
ord? 

För denna undersökning måste ett urval 
göras ur den inspelade och transkriherade 
textmassan. Sannolikt är det lämpligt att 
även här använda det texturval som gett 
material till analysen av meningens och sat-
sens interna struktur (Se 2.2.2). Men under-
sökningen måste nu även omfatta andra ty-
per av makrosyntagmer (interjektioner, till-
tal och meningsfragment). 

Den statistiska bearbetningen av materi-
alet torde även här med fördel kunna ske 
mcd datamaskinella metoder. En god före-
bild för en sådan undersökning ger »Studies 
in the correspondence of prosodic to gram-
matical features in English» av en forskar-
grupp vid University College London under 
ledning av Randolph Quirk. 

2.2.5. Språksociologiska attitydunder- 
sökningar 
Den syntaktiska analysen kommer att kom-
pletteras mccl två språksociologiska attityd-
undersökningar. Den ena av dessa kommer 
att belysa den socialt och regionalt varieran-
de värderingen av olika syntaktiska möns-
ters »grammatikslitct» (t. ex. jag mötte han 
på gatan, han är större än mej). Den andra 
kommer att belysa hur olika socialt och re-
gionalt differentierade testgrupper reagerar 
på och bedömer korta talprov från infor-
manter med vixlande social status. Syftet 
med dessa kompletterande undersökningar 
är att utröna i vilken utstrackning medlem-
mar av den större språkgemenskapen är 
medvetna oro och reagerar (negativt eller 
positivt) på de sociala och regionala diffe-
renser som klarlagts genom den ingående 
språkliga analysen. 

2.2.5.1. Grammatikalitet 
Ur undersökningar av svenskt riksspråk i 
regionala skiftningar har framgått att vissa 
drag med vid spridning inom ett område 
bör kunna accepteras som tillötna varianter, 
t. ex. i undervisningen. Uppgiften blir nu 
att närmare hestimma i vilken utsträckning 
sådana avvikelser kan betraktas som accep-
tabla eller icke-acceptabla enligt de normer 
som gäller för olika socialt och regionalt av-
gränsade grupper. 

Från inspelningar med spontant talspråk 



kan man på särskilda band överföra kortare 
yttranden eller fraser, vilka innehåller av-
vikelser från riksspråkets standardnorin. Un-
dersökningen utföres så att olika grupper 
av försökspersoner får lyssna på ett antal 
sådana fraser (de får däremot inte se dem i 
skrift). De får så försöka bedöma om frasen 
i sin helhet, enligt deras uppfattning, kan 
anses som acceptabel eller icke-korrekt 
svenska. 1 andra hand får försökspersonerna 
försöka precisera vad det är för drag som de 
inte kan acceptera i sansmanhanget. 

2.2.5.2. Språk och yrke 
Ur inspelningsserie F (sociologiska intervju-
er Borås) utväljs åtta korta avsnitt (om var-
dera c. 90 sekunders längd), vilka repre-
senterar fyra män och fyra kvinnor av va-
rierande social status. På samma sätt sam-
manställs material ur serie G (Trelleborg). 
Testbandet spelas upp för socialt differen-
tierade försöksgrupper i Borås, Trelleborg 
och Stockholm (sammanlagt c. 300 perso-
ner), vilka bedömer röstproven ur fyra olika 
synpunkter och efter en tregradig skala. 
Synpunkterna är artikulation, uttal och »för-
måga att uttrycka sig» samt troligt yrke. 
Yrke väljs ur en lista omfattande 18 olika 
förslag, vilka kan indelas i tre grupper efter 
graden av boklig-teoretisk utbildning. De 
korta avsnitten utsätts för en ingående språk-
lig och sociologisk analys. vars resultat järn-
förs med de olika gruppernas spontana re-
aktioner. 

3. Projektets vetenskapliga och 
praktiska betydelse 

Forskningsprojektct Talsyntax ger en mång-
sidig beskrivning av det svenska talspråkets 
syntax. Det kommer da• rernot inte att direkt 
resultera i en ny svensk grammatik. Pro-
jektets inventering och preliminära syste-
matisering av olika uttrycksformer kan 
emellertid utnyttjas för fortsatt arbete på 
en utförlig, systematisk svensk grammatik, 
t. ex. uppstalld efter den generativa gram-
matikens modell. Förutom de olika detalj-
undersökningarna kommer även arkivmate-
rialet att göras tillgängligt för fortsatt forsk-
ning, liksom de syntaktiska bihliografier som 
forskningsgruppen utarbetat. 

Projektets vetenskapliga betydelse ligger 
även däri att (i varje fall för Sverige) nya 
metoder för språkbeskrivning tillämpas. Sär-
skilt må här nämnas metoderna för språk-
ligt fältarbete, enligt vilka talsituationer kan 
regisseras med avseende på önskade kon- 

stanter och variabler utan att informanterna 
är direkt medvetna om arrangemangen eller 
syftet. En nyhet inom svensk dialektforsk-
ning är även de sociologiska urvalsprinciper 
som tillämpats, liksom den sociala klassifi-
ceringen av informanterna. Projektet an-
knyter här i sin sociala stratifiering av ma-
terialet till moderna språksociologiska skolor 
i England och USA. 

För den grammatiska analysen är pro-
jektet av intresse, eftersom här för första 
gången tillämpas Paul Diderichsens satssche-
snametod på ett större material. Undersök-
ningen kan här påvisa denna metods möj-
ligheter och begränsning, samtidigt som den 
konkreta tillämpningen frarntvingar åtskil-
liga kompletteringar och modifieringar av 
Diderichsens analytiska modell. 

Vidare må nämnas att projektet ansluter 
sig till den nya riktning inom språkforsk-
ningen som tillämpar datamaskinella meto-
der och samtidigt söker utröna datamaski-
nens möjligheter för bearbetningen av i 
första hand ett syntaktiskt material. 

Projektets praktiska betydelse ligger i 
första hand i möjligheterna att tillämpa dess 
resultat inom undervisningen. Detta kan ske 
i särskilt tre avseenden: 

a) Vid undervisningen i svenska för utlän-
ningar skjuts alltmer det talade språket i 
förgrunden. En rationell undervisning i 
svenska bör därför vara baserad på en ut-
redning av olika syntaktiska strukturers före-
komst och frekvens i det autentiska talsprå-
ket; man kan på detta sätt överblicka vilka 
mönster som hör särskilt inövas. Likaså kan 
undersökningen fästa uppmärksamheten på 
de stilskillnader som gäller för olika talsi-
tuationer. Dessa stilskillnader, som infödda 
tillämpar mer eller mindre automatiskt, 
måste utredas och utläras för att underlätta 
t. ex. invandrares språkliga och sociala assi-
milering med det svenska samhället. 
h) Undervisningen i muntlig svenska vid 
våra skolor har hittills framför allt beaktat 
ämnets icke-språkliga sidor: det personliga 
uppträdandet, röstvård, insamling av data, 
användning av tekniska hjälpmedel, disposi-
tion rn. m. De grammatiska övningarna har 
som regel inskränkt sig till lösa jämförelser 
mellan tal och skrift; det allmänna rådet 
har för övrigt varit att man skall tala »na-
turligt och ledigt» och undvika skriftspråks-
konstruktioner. Här är det hög tid att tal-
träningen kompletteras med en systematisk 
övning i att snabbt och säkert behärska det 
syntaktiska systemet, t. ex. så att talaren - 



när så kräves .- kan uttrycka sina tankar 
flytande och utan alltför hög procent av 
ofullbordade eller omtagna meningar. Forsk-
ningsgruppen analyserar bl. a. olika typer 
av felkonstruerade meningar i det spontana 
talspråket; härigenom kan man kartlägga 
vilka meningsstrukturer som vållar olika ta-
lande speciella svårigheter, och detta mate-
rial kan sedan utgöra en grund för utarhe-
tandet av rationella syntaktiska övningar. 

c) Framför allt i England och USA har ad-
ministrativa och politiska organ kommit att 
i stigande grad uppmärksamma språkets roll 
som social faktor. Speciellt studerar man 
vilken roll språket spelar för att skapa och 
fixera motsättningar mellan olika socio-eko-
nomiska och etniska grupper. .merikanska 
och engelska språksociologer har bl. a. på-
visat en verklig klyfta mellan medelklassens 
och arbetarklassens språkbruk. 

Det är ännu svårt att säga i vad mån de 
teorier och metoder som tillämpats i de 
anglosaxiska länderna även är tillämpliga på 
svenska förhållanden. Dock har resultat från 
forskningsprojektet Talsyntax redan antytt 
att även Sverige är ett språkligt klassam-
hälle, även om kontrasterna och konflikterna 
inte är så drastiska som i USA:s storstäder 
eller Englands fabriksområden. 

1 och för sig är det inte överraskande att 
en man som har språket till yrke har en 
större verbal förmåga och ordrikedom än en 
man som tillbringar sin arbetsdag med hårt 
eller monotont manuellt arbete. I'den man 
måste i detta sammanhang även beakta vil-
ken effekt föräldrarnas yrke och hemmets 
möjligheter har på den nya generationen. 
Engelska och amerikanska undersökningar 
över förhållandet mellan hem och skola har 
starkt understrukit det intellektuella och in-
te minst språkliga handikapp som barn ur 
lägre samhällskiasser upplever inom under-
visning och utbildning. Den ökande demo-
kratiseringen av skola och samhälle kräver 
att forskningen finner medel för att utjämna 
eller neutralisera dessa motsättningar. En 
angelägen primär uppgift är att utreda vil-
ken roll språkliga hinder spelar för den so-
cialt ojämna rekryteringen till svenska gym-
nasier och universitet. Talsyntax' undersök-
ningar kan utgöra ett förarbete inom detta 
komplicerade forskningsfält. 

Nya upplagor av 
Nämndens skrifter 

Senska ornansn med uttalsuppgifter av 
J öran Sahlgren och Gösta Bergman har ut-
sänts i en ny, utvidgad upplaga hösten 1968. 
Priset är 4 kronor. 
Dansk-svensk ordbok, utarbetad av Bertil 
Molde under medverkan av Niels Ferlov, 
har kommit i en andra upplaga sommaren 
1968. Denna nya upplaga skiljer sig från 
den första genom ett tjugosidigt tillägg med 
nya uppslagsord, kompletteringar och rät-
telser. Priset är 42: 50 kronor. 

Nordiskt språkmöte 1968 

Språknämnderna i Danmark, Finland, Is-
land, Norge och Sverige höll sitt femtonde 
gemensamma möte på Danmarks Lrer-
forenings kursgård Gammel Averns på Fyn 
den 26--28 augusti 1968. Vid detta möte 
diskuterades bl. a. undersökningen av ord-
förrådets tillväxt under efterkrigstiden och 
nämndernas förhållande till allmänheten och 
till myndigheter, institutioner och företag. 
Nämndernas arbete för att åstadkomma en-
hetliga regler för transkription av kyrillisk 
skrift i Danmark, Norge och Sverige kunde 
i allt väsentligt avslutas vid mötet, och re-
sultatet kommer under 1969 att framläg-
gas i ett häfte som för Sveriges del kom-
mer att utges i serien Skrifter utgivna av 
Nämnden för svensk språkvård. Listan över 
nordiska turisttermer (jfr Språkvård 1966, 
nr 4) förelåg färdig vid mötet, sedan även 
färöiska termer kunnat införas i den. Denna 
lista kommer också att publiceras under 
1969. 

Språkvård 1969 

Tidskriften Språkvård kommer att utges 
med fyra nummer också under 1968, och 
prenunserationspriset är oförändrat 8 kronor 
vid prenumeration direkt hos Nämnden för 
svensk språkvård, Box 2056, 103 12 Stock-
holm 2 (postgiro 19 74 75). Vid prenunsera-
tion genom bokhandeln är priset 10 kronor. 

Prenumerationsavgiften för 1969 bör helst 
vara inbetald före utgången av januari 1969. 
Första numret för 1969 beräknas kunna ut-
sändas i februari. 



Ord med suffixet -is i 
svenskan 

Av Göran Inghult 

Ord som buskis, kompis, kändis, poppis är 
mycket vanliga i familjärt talspråk och 
slang. Flur dessa is-ord bildas och används 
i det nutida språket har därför ansetts värt 
en undersökning. Eftersom ordbildningsty-
pcn ingalunda är ny i svenskan, kan inled-
ningsvis en orientering om dess ursprung 
och historia vara av intresse. Materialet till 
undersökningen har hämtats främst ur ord-
böcker och slangordlistor men även direkt 
ur skönlitteratur och tidningar. Översikten 
baserar sig på ca 600 insamlade is-ord av 
olika ålder och från skilda språkarter. 

De äldsta beläggen är från 1700-talet och 
återfinns i västgötaknallarnas hemliga språk, 
månsingen: rökis 'tobak' (1719), kanis 
'hund' (1719), nabis 'intet' (1774) och 
skurrcis 'skurk' (1774). Från 1800-talet 
finns sedan följande månsingord på -is upp-
tecknade: bögis 'bonde', jamis 'katt', louis 
'vante', provis 'kniv'. tomis 'kamrat'; tons 
'stor', hålis 'bra' (bildat till hård, uttalat 
med kakuminalt 1), kontis 'kontant'. Mån-
singorden med suffixet -is återspeglar en 
mycket speciell miljö. De betecknar mest 
konkreta, vardagliga företeelser, förknippade 
med knallarnas gårdfarihandel. Inget av or-
den finns heller helagt i andra former av 
svenskt talspråk. Flera ord ter sig dunkla 
för en utomstående, och detta sammanhäng-
er med att is-orden i månsingen, jämte sin 
humoristiska karaktär, även har en stark prä-
gel av hemligt språk. 

Att bestämt avgöra varifrån månsingen 
hämtat sitt is-suffix är genom bristen på 
äldre belägg mycket svårt. Något inhemskt 
suffix kan det knappast vara frågan om. 
Gösta Bergman, som utförligt redogjort för 
månsingens ordförråd (Nysvenska studier 
1929), anser att -is är en latinsk ändelse, 
som i canis, finis, panis etc, och att den 
tillförts månsingen via vandrande djäknar, 
som knallarna kommit i kontakt med under 
sina handelsresor runt landet. Denna teori 
är förmodligen riktig. Latinska inslag i mer 
eller mindre förvrängd form har sedan gam-
malt varit vanliga i alla former av rotvälska. 
Latinismerna har varit ett utmärkt medel 
att skapa ett för utomstående obegripligt 
språk. Dessutom bidrar de till att framkalla  

den skämtsamma och expressiva effekt, som 
också är utmärkande för rotvälska Andra 
latinska inslag i månsingen är ändelserna 
-om och -iis i ord som naktum 'natt', verum 
'fin'; pickus och repus 'tjuv', rotus 'gris', 
vidare ord som pan 'bröd', hick 'här', habe-
ra 'ha'. 

Sons Bergman framhåller, har månsingen 
övertagit ett flertal ord från tysk och dansk 
rotvälska, och eventuellt kan den danska 
rotvälskan ha haft en betydelse för upp-
komsten av ordbildningen med -is i mån-
singeil. 1 dansk rotvälska finner man näm-
ligen bildningar av precis samma typ, fast 
med suffixet -es, t. ex. klippes 'sax'. kite'ppes 
'knapp'. Det är dock onsöjligt att bevisa, att 
en påverkan har skett. 

Det äldsta exemplet på is-ord i svenskan 
utanför månsingen är kypris 'kypare', som 
förekommer i en dikt av C. F. Dahlgren 
från 1828: »Kj'pris! gif mig prompt lactuca! 
Sill och lök.» Från mitten av århundradet 
finns följande ord belagda i svenskan: 

Appellativa substantiv: bodis 
'bodhetjänt' (Stockholm 1840-50-talen). 
bondis 'hondånger' (Uppsala 1859), borstir 
'skoborstare' (F. Hodell 1865), bultts 'bult-
öl' (1854), bysis 'bysättningshäkte' (1856), 
cham pir 'champagne' (E. Sehlstedt 1857). 
gästis 'gästgivaregård' (G. Wennerberg 
1847). klubbis 'klubhnsästare' (Uppsala 
1859). lantis 'lantbo' (Söndags-Nisse 1862), 
luggis 'lugg' (Z. Topelius 1856), spektis 
'spektakel'. »Vill Anette gå på spektis i 
quäll?» (F. Hedberg 1868), spetsis 'spets-
glas' (Nyaste Freja 1841), spöis 'spögubbe' 
(vid studentexercisen). (Uppsala 1859). 

E g e n n am ss: Blåpis 'Restaurang Blå Por-
ten, Stockholni' (1869). 

A d j e k t i v: bladdis 'herusad'. »D'ä brist 
på söntn bara, för bladdis är jag inte det 
minsta, gudnås!» (A. Blanche 1847), såvir 
'såverad, räddad' (Uppsala 1859). 

Interjektioner: maris knosts 'ut-
märkt, förträffligt' (1850-talet) 5,  mjukis, 
hälsningsord utvecklat ut frasen (jag är 
Eder öd)mjuka tjänare. »Mjukis, lilla Jo-
hanna! hur står det till med helsan och kär-
leken?» (F. Hedberg 1861), tjänir 'tjäna-
re!', utvecklat ur samma hälsningsfras (F. 
Hodell 1870). 

1 Masis Knasis var också nansnet på en restaurang 1 

Stockholm i slutet av 1800-talet. 



Av beläggen att döma användes is-ord i 
studentjargong och familjärt talspråk redan 
före mitten av 1800-talet. De flesta exemp-
len härrör från Stockholm och Uppsala. 

Hur bruket att bilda ord på -is vunnit 
insteg i dessa kretsar, kan man inte med sä-
kerhet avgöra. Det rör sig här om skeenden 
i vardagligt talspråk och gruppjargong, och 
våra kunskaper om dessa språkarter är myc-
ket små när det gäller 1700-talet och början 
av 1800-talet. 1 västgötaknallarnas språk 
finns ju is-ord belagda redan under första 
hälften av 1700-talet, och det är naturligt-
vis möjligt, att ordbildningstypen spritt sig 
därifrån till studentspråket. Men man kan 
likaväl tänka sig, att ordbildningen med -is 
uppstått spontant i studentspråket i början 
av 1800-talet. Ty det är en gammal och vida 
spridd företeelse även i skolpojks- och stu-
dentspråket att man i skämtsamt syfte läg-
ger suffix från de klassiska språken till in-
hemska ordstammar. 1 svenskt studentspråk 
under 1800-talet finns t. ex. ord som genax 

'generad' (även i formen genis), profax 'pro-

fessor, Norax 'Noreen', [felix 'Hellquist'; 
fräckibu s, fiffiku v, filuriku.v,' pankakianum. 
Det senare var namnet på ett matställe i 
1_ppsala. 

Bruket av is-ord tycks ha nått en kulmen 
vid slutet av 1800-talet. Beläggen från den-
isa tid är mycket talrika och det är också 
nu som språkvetenskapsmännen börjar upp-
märksamma ordbildningstypen. Den ons-
nämns första gången av Esaias 'l'egnér d. y. 
i ett föredrag 1881. »Om elliptiska ord» 
tryckt i Ur språkens varlcl III. 1930), och 

behandlas sedan av Lennart Hennisigs 
(pseudonym för Ruben G:son Berg) i Af-
tonbladet 21 / 10 1897 och i en uppsats i 
Studier i modern språkvetenskap. 1, 1898 
av A. Nordfelt. A. Noreen tar upp orden på 
-is i avsnittet »Hypokorisni» i Vårt språk, 
band 5, 1904. s. 401 f. 1 alla dessa fram-
ställningar framhålls is-ordens skämtsamma 
och vardagliga, ibland vulgära, stilprägel, 
och man anser, att ordbildningstypen har 
uppstått i studentspråket. Uppteckningar av 
W. Uhrström (Stockholmska 1911) och A. 
Thesleff (Stockholms förbrytarspråk och läg-
re slang) visar att ändelsen -is vid sekelskif-
tet var vanlig även i slang och »lägre» tal-
språk. Under 1900-talet finns is-ord belagda 
från hela det svenska språkområdet. 

Som framgår av denna översikt är ord-
bildningen med -is ingen nyhet i dagens 
språk, utan den har haft en etablerad ställ-
ning i svenskt talspråk i mer än ett århund-
ra de. 

Ord på -is från perioden 
1930-1966 

Som grundval för framställningen av is-or-
den i modern svenska tjänar en samling på 
232 is-ord, belagda under tiden 1930-1966. 
Det är omöjligt att samla alla bildningar på 
-is, som förekommer i dagens svenska. Nya 
ord bildas ständigt och många av dem är 
kortlivade och tillfälliga och når aldrig utan-
för en liten begränsad krets av språkutöva-
re. Materialet kan dock anses tillräckligt 
stort för en beskrivning av de allmänna 
principerna för is-ordens bildningssätt och 
funktion. 

De 232 is-orden fördelar sig på följande 
ordklasser: appellativa substantiv (138) 
egennansn (60), adjektiv och adverh (32), 
interjektioner (2). 

För alla is-ord gäller två fornsella krite-
rier. Orden är tvåstaviga och har akut ac-
cent. Ord på -is med mer än två stavelser 
kan visserligen förekomma, t. ex. gymnastis 

'gyninastiklärare', men det rör sig om några 
få, mindre frekventa ord. Däremot kan is-
ord ingå både som för- och efterled i sam-
mansättningar t. ex. fräckisbok, pzngmshcsll; 

busskondis, bondperrnis, jättepoppis. 

1. Appellativa substantiv 
De appellativa suhstantiven kan anta be-
stämcl slsitartikel och pluralandelse. Ord 
med icke-neutralt genus får pluraländelsen 
-ar, neutrala ord saknar ändelse i plrir»lis: 
en 	kompis 	konipisen 	kom bisar 
kompisarna; ett kondis - 	kondi.vet 	kon- 

(105 	kondi.sen. 

Elli/is bildningar 
Bland substantiven finns flera olika ordbild-
ningstyper. De flesta (97) är bildade av 
andra, flerstaviga substantiv genom ellips, 
d. v. s. alla stavelser i grundordet utelämnas 
utom den första, som förses med sstffixet -is. 
1 regel slutar den övertagna stavelsen på 
konsonant, men principerna för ellipsgrän-
sens placering varierar efter grundordets be-
ska ffenhet. 

1 de flesta fallen är grundordet en sam-
mansättning eller avleclning med ett ensta-
vigt morfem som förled, och dessa ord av-
delas vid morfemgränsen. 

Exempel 
bok(auktion) 	 +is 
blod(apelsin) 	 + is 
bond(tur) 	 ± is 
brers(bärare) 	 +is 

le 



busk(teater) +is 
dag(hcm) +is 
dag(officer) +is 
drag(spel) +is 
eld(are) +is 
fan(junkare) +is 
folk(skola) +is 
fyll(hund) +is 
god(tcmplare) + is 
groz(arbetare) ±is 
gräs(änkling) + is 
hov(mästare) +is 
kort(slutning) +is 
klass(kamrat) +is 
kvar(sittare) ±is 
lant(bo) +is 
lek(skola) +is 
lopp(marknad) +is 
lung(inflammation) + is 
lös(drivare) +is 
mask (erad) + is 
snat(bespisning) + is 
med(håll) +is 
mot(håll) +is 
park(vakt) +is 
ping(pong) +is 
plugg ( häst) + is 
plån(bok) +is 
plåt (slagare) + is 
port(vakt) +is 
nt (lärare) + is 
nytt (mästare) + is 
rock(vaktmästare) ± is 
sjd(are) +is 
skåd (espelare) + is 
slöjd(lärare) +is 
späd(barn) ±is 
stam (kund) + is1  
sång(lärare) + is 
tand(läkare) +is 
trum ( slagare) + is' 
vakt (mästare) + is 

Det är i dessa fall inte fråga om någon 
gocltycklig stympning av grundorden. Det 
blir naturligast för språkmedvetandet att lå-
ta det betydelsebärande elementet utgöra 
förled i det nybildade ordet. Suffixet -is 
kommer i dessa fall att ersätta efterleden 
i sammansättningen eller ändelsen i avled-
o ingen. 

1 några fall där förledsmorfeinet slutar på 
vokal avdelas orden inte vid morfemgränsen: 
os(mak) + is, skom(akare) + is. 

Även ord där den första stavelsen inte ut- 

1 is-orden skrivs med dubbel konsonant 	starnrrris, 

ff1150 In is. 

görs av ett morfem kan ombildas till is-ord 
genom ellips. 1 dessa fall finns det för 
språkkänslan inget semantiskt stöd, utan 
grundorden avdelas efter fonetiska princi-
per. 1 de flesta fallen placeras ellipsgränsen 
omedelbart framför grundordets andra vo-
kal. 

Exempel 
alk (oholist) + is 
amb(ition) +is 
ans(e)r(ikan) +is 
ant (ikvariat) ± is 
bag(atell) + is' 
bag(are) +is2  
barb(erare) +is 
bibl(iotek) +is 
cha(u)ff(ör) +is 
champ(agne) +is 
cig(arrett) +is' 
dek(adens) +is 
eft(ermiddagshem) + is 
konsp(anjon) +is 
kond(ition) +is 
kond(itori) ..t. is 
kond(uktör) +is 
lab (oratorium) + is' 
mell(anhand) +is 
perm(ission) +is 
toff(elhjälte) +is 
trump(et) +is 
tvill(ingar) + is 
teckn(ingslärare) + is 

1 ett par fall avdelas grundorden på an- 
nat 	sätt: funk ( tionalism) + is, löjt ( nant) 
+ is. Orsaken till att gränsen här inte sätts 
framför grundordens andra vokal är att 
man vill undvika svåruttalade konsonant-
grupper. 

Avkortningen och tillägget av -is innebär 
inte någon förändring av grundordens lse-
tydelseomfång, utan skillnaden är helt av 
stilistisk art. Genom is-orden tillförs språket 
parallellformer med mer vardagligt, famil-
järt och skämtsamt stilvärde än grundorden. 
Mycket av de elliptiska is-ordens expressivi-
fet beror just på kontrastverkan mellan den 
ofta nonchalanta kortformen på -is och det 
korrekta grundordet. De flesta elliptiska is-
orden torde av språkutövarna uppfattas som 
hiformer till bestämda grundord. 1 synner-
het gäller det de många tillfälliga is-ord 

1 is-orden skrivs med dubbel konsonant: baggis, cig-

gis, labbis. 
2 1 betydelsen 'krona'. 
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som bildas i gruppjargong. 1 några fall har 
is-orden dock börjat frigöra sig från sina 
grundord, t. ex. funkis, som säkerligen av 
många uppfattas och används som ett själv-
ständigt ord utan samband med grundordet 
funktionalism, särskilt i samnsansättningar 
som funkishus, -stil, -stol. 

De elliptiskt bildade substantiven har 
samma genus som grundorden: 

en bagatell: en baggis 
en konduktör: en kondis 
en plånbok: en plånis 
ett antikvariat: ett antis 
ett daghem: ett dagis 
ett konditori: ett kondis 

Avledningar till substantiv 
Ordet pappis 'pappa', som förekommer sär-
skilt i harnspråk, är bildat efter samma prin-
cip som ellipserna: en stavelse i grundordet 
har behållits och försetts med -is. Man kan 
dock dock knappast beteckna ordet pappis  
som en ellipsbildning 	någon avkortning 
av grundordet har ju inte skett. Det rör sig 
i dylika fall snarare om avledning genom 
suffixbyte. Förutom pappis innehåller mate-
rialsamlingen följande ord av denna typ: 
mammis, gubbis 'gubbe', samt slangorden 
doris: dora 'fönster', kurpis: kurpa 'mössa', 
våff lis: våff la 'hand', is-ord av denna typ 
har mycket låg frekvens i det nutida språ-
ket. Anledningen är väl, att vinsten med så-
dana biformer blir mycket liten, både från 
bekvämlighetens och uttrycksfullhetens syn-
punkt. 

1 1800-talsmaterialet finns ett antal be-
lägg, där man bildat hiformer på -is till en-
staviga substantiv, stolis: stol, hästis: häst, 
pussis: puss m. fl. 1 materialet från tiden 
1930-66 finns inga exempel på denna ord-
bildningstyp. Även detta tyder på att just 
det elliptiska momentet spelar en stor roll 
vid bildandet av is-ord i dagens svenska. 

Avledningar till adjektiv 
Ett antal substantiviska is-ord är närmast 
att uppfatta som avledningar till adjektiv: 

dummis 'dum person': dum 
fegis 'feg person': feg 
fetis 'fet person' fet 
fräckis 'fräck person': fräck 
fulis 'ful person': ful 
kändis 'känd person': känd 
latis 'lat person': lat 
skummis 'skum person': skum 
snyggis 'snygg person': snygg 

sna'lis 'snål person': snål 
tjockis 'tjock person': tjock 
torris 'tråkig person': torr 
trögis 'trög person': trög 

Samtliga är personord och betecknar per-
soner med en karakteristisk egenskap. 1 de 
flesta fallen har både grundord och is-ord 
pejorativ betydelse, is är i dessa fall inte en-
bart ett modifierande suffix, som bara ger 
grundorden ett nytt stilvärde, utan det fun-
gerar här även som ett vanligt avlednings-
suff ix. 

Till de flesta av dessa adjektiv finns det 
också personord bildade på annat sätt, t. ex. 
med -mg: dumming, feging, fuling, lating, 
snygging, tjocking, eller komposita: dum-
bom, fetknopp, latmask, snåljåp, torrboll. 

1 några fall, kändis, skummis, utgör is-
orden den enda möjligheten att bilda per-
sonord. 

Avledningar till verb 
Materialsamlingen innehåller några få sub-
stantiv, som närmast ter sig som deverhativa 
bildningar: 

borstis 'person som super': borsta 'supa' 
darris 'person som darrar': darra 
fuskis 'person som fuskar': fuska 
skolkzr 'person som skolkar': skolka 
skratt is 'person som skrattar på ett uppseen- 

deväckande sätt': skratta 
skrikis 'högljudd person': skrika 
supis 'person som super': supa 
vrålis 'högljudd person': vråla 

De deverbativa is-orden utgör semamstiskt 
och stilistiskt en mycket enhetlig grupp. Or-
den är bildade till verb med pejorativ be-
tydelse och betecknar personer med fallen-
het för en viss verksamhet. Även i dessa fall 
har alltså -is förutom sin stilistiska funktion 
en ren avledningsfunktion. 

Andra bildningssätt 
Det finns ett antal substantiviska is-ord, som 
inte med säkerhet kan hänföras till någon 
av de ovan behandlade huvudtyperna. 
sångis 'sånglärare' har beskrivits som en 
ellipsbildning, men ordet kan också uppfat-
tas såsom bestående av substantivet sång+ is 
'person som har med sång att göra'. På 
samma sätt kan flera andra ord med ett 
morfem som förled uppfattas på flera olika 
sätt. postis 'posttjänsteman, brevbärare' kan 
tolkas dels som ellipsbildning, dels som en 
avledning direkt till post med betydelsen 'per- 
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son som arbetar på posten'. pluggis 'skol-
kamrat' kan vara bildat till pluggkompis 
eller direkt till plugg. Ett flertydigt bild-
ningssätt har också godis 'gott, godsaker', 
som kan vara både avledning till god och 
ellips av godsaker. 

Det populara ordet fräckis i betydelsen 
'fräck historia' är också ett osäkert fall. Or-
det kan uppfattas som en avledning till ad-
jektivet fräck, men är väl snarast en ellips-
bildning till hela uttrycket fräck historia. 
Ur en ordgrupp har även bästis 'bästa vän' 
bildats. 

Ombildningen till is-ord medför i några 
fall fonetiska förändringar. Detta gäller en 
liten grupp av ord, hemmahörande företrä-
desvis i slang: flådis: flottist, podis: potatis, 
rådis: rdtta, vådis 'vatten', avledning till 
vått, samt adverbet brådis: bråttom. 

Förlängningen av vokalen och övergången 
från tonlös till tonande explosiva i dessa ord 
har förmodligen ursprungligen skett i någon 
form av gruppslang. Avsikten med en sådan 
förändring har varit att ge orden en från 
normalspråket avvikande form av samtidigt 
expressiv och förhemligande karaktär. 

De substantiviska is-orden hör huvudsak-
ligen hemma i familjärt talspråk och slang. 
Orden har en emotionellt färgad betydelse, 
som varierar mellan diininutiv och pejora-
tiv. Det råder dock en viss skillnad mellan 
olika is-ord i fråga om stilvärde. Ord som 
buskis, funkis, kändis torde förekomma även 
i normalt talspråk; is-ord som iådis och 
rådis har däremot en starkt utpräglad slang-
karaktär. 

De appellativa substantiven på -is hör 
hemma inom de mest skilda hetydelseom-
råden, men man kan dock märka en viss 
koncentration till några begreppsområden 
och semantiska kategorier. Ganska många 
ord betecknar företeelser inom skolans värld 
och i militärlivet, miljöer där sedan gam-
malt slangspråk haft en central ställning. 

Över hälften av substantiven är person-
ord, dels yrkesbetecknirsgar, dels beteck-
ningar för personer med en viss egenskap 
eller ett visst utseende. Denna inriktning 
på det mänskliga är typisk för is-ordens 
funktion. 

En anledning till att vi har så många is-
ord inom samma hetydelsekategori är, att 
suffixet -is ofta överförs mekaniskt från ett 
mönsterord till att omfatta även andra, se-
mantiskt besläktade ord. Så har t. ex. kring 
kompis 'vän' uppstått en hel grupp av se-
mantiskt besläktade ord: bästis 'bästa vän',  

klassis 'klasskamrat', pluggis 'skolkamrat', 
kursis 'kurskamrat'. 

2. Egennansn 
1 inledningen angavs, att materialsamlingen 
innehöll 60 egennamn. Denna siffra torde 
dock inte återspegla språkbruket på ett rik-
tigt satt, utan är för låg. Materialsamlingen 
består till största delen av is-ord, som före-
kommit i skrift, och den låga siffran för 
egennamn beror på att dessa oftast används 
enbart i talspråket i slutna grupper. 1 själva 
verket torde egennamn av olika slag vara 
den största gruppen bland is-orden. Bland 
egennamnen finns dels personnamn, dels 
namn på platser, institutioner etc. 

a. Personnamn 
Bildningar på -is till förnamn är ganska 
vanliga i 1 800-talsmaterialet (Oskis: Os-
kar, Märtis: Märta), men i modern svenska 
finns bara enstaka belägg t. ex. Kattis: Ka-
tarina. Orsaken till den låga frekvensen för 
denna ordbildningstyp är sannolikt, att det 
i talspråket finns andra möjligheter att bil-
da hiformer till förnamn, Tobbe: Torbjörn, 
Sigge: Sigvard; Maggan: Margareta, Bet-
Ian: Elisabeth o. s. v. 

Mycket vanliga i nutida svenska, liksom 
i 1 800-talsspråket, är däremot binamn på 
-is, bildade genom ellips av efternamn, Asp-
(lund) ± is, Björk (man) + is, Ek (ström) + is 
0. S. V. 

Biisamn på -i5 kan även bildas till andra 
grundord än egennamn. Yrkesbeteckningar 
fungerar ofta som egennamn: Portis, Skomis, 
J'aktzs. Ord som betecknar en person med 
en karakteristisk egenskap övergår också lätt 
till hinanm: Lillis, Trögis, och likaså is-ord 
bildade till verb: Darris, Skrattis, Svängis. 

b''''amn på platser, institutioner etc. 
is-ord av detta slag betecknar i allmänhet 
stadsdelar, gator, skolor, restauranger etc. 
Exensplen i denna uppsats härrör mest från 
Stockholm, men namn av detta slag torde 
förekomma över hela landet. 

De flesta hithörande namnen är bildade 
genom ellips av andra namn: 

Asp(udden) +is 
Beck(omberga) +is 
Farm (aceutiska inst.) + is 
Fisk (artorpet) + is 
Garn (isonssjukhuset) + is 
Kron(obergsparken) + is 
Lång(holmen) +is 
Med ( borgarpiatsen) + is 
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Palm (grenska skolan) + is 
Op(e)r(akiillaren) + is 
Skog(shögskolan) + is 
Stall(mästargården) + is 
Tekn(iska högskolan) +is 

Ett par namn uppvisar annat bildnings-
sätt: 

Asis 'Karolinska institutet' och Käftis ' tand-
läkarhögskolan' är bildade direkt till as 
och käft. 

När det gäller namn på platser och insti-
tutioner konkurrerar -is, åtminstone i Stock-
holm, mcd suffixet -an, som är mycket van-
ligt i binamn på parker, restauranger, teat-
rar, skolor etc.: Kungsan: Kungsträdgården, 
Humlan: Humlegården, Tengan: Tegnér-
lunden: Bernsan: Berns; Folkan: Folktea-
tern; Beskan: Beskomska skolan; Grönan: 
Gröna Lund; Centan: Centralbadet. 

3. Adjektiv och adverb 
De flesta adjektiven är bildade genom ellips 
av andra adjektiv: 

amb(itiös) ±is 
bak (full) + is 
berg(säker) +is 
bonsb(säker) +is 
flint (skallig) + is 
funk ( tionell) 1-is 
hopp(lös) +is 
lant(lig) 1-is 
livs(farlig) + is 
nerv(ös) +is 
pin(sam) +is 
pop(ulär) +ist 
rel ( egerad) + is 
själv (klar) ± is 
svart(sjuk) +is 
ssin(kall) +is 
tjyv (tjock) + is 
sulg(är) -1-is 

Grundorden avdelas efter samma princi-
per som vid substantiven. Om första stavel-
sen är ett morfem, får detta morfem ingå 
som förled i is-ordet (bakis, bergis). Om 
däremot första stavelsen i grundordet inte 
utgörs av ett morfem, Sätts gränsen framför 
ordets andra vokal (ambis, vulgis). 

Några adjektiviska ord har annat bild-
ningssätt: 

1 is-orden skrivs med dubbel konsonant, poppis, rellis. 

sprittis är bildat genom ellips av ordgrup-
pen spritt naken. 

kalkis 'åderförkalkad' är också bildat ge-
nons ellips av ett adjektiv, men en annan 
stavelse än den första har behållits. 

darris, skakis ' rädd'. Orden skulle kunna tol-
kas som ellipsformer av adjektiviska 
grundord som darrande, darrig; skakan-
de. Detta är dock mindre troligt. Orden 
förefaller i stället bildade direkt till stam-
marna darr- och skak-. 

byxis 'rädd' är ursprungligen bildat genom 
ellips av suhstantivet byxångest (vara i 
byxis), men numera har ordet enbart 
adjektivisk funktion (vara byxis). 

bundis, Sons förekommer predikativt i bety-
delsen 'sams, överens' (vi är bundis), är 
bildat ur uttrycket vara i förbund mcd. 

sotis 'svartsjuk'. Ordlekande bildning efter 
ss art is. 

rudis 'duns, okunnig' är egentligen inlånat 
från latinet, men ansluter sig till gruppen 
av inhemska is-ord genom sin betydelse. 
Eventuellt har ordet, som Nordfclt fram-
håller, utgjort mönster för adjektivhild-
ningen på -is. 

Adjektiven på -is får inga ändelser och 
saknar alltså kongrucnshöjning i neutrum 
och pltmralis: han är poppis 	det är poppis 

de är poppis. 

Adjektiv på -is används företrädesvis i 
predikativ ställning: 

»när man är litet bakis» ( Red Top, DN 
1.4.66) 

»Han var bergis på att ...» (G. R. Eriks 
1943) 

»Efter den pärsen var han gråha'rig - och 
flintis.» (Eld. DN 26.4.66) 

»Tiden är funkis.» (Eld. DN 15.. 66) 
»Hon var så nervis att hennes händer hop-

pa.» (Eld. DN 26.4.66) 
»Saken är poppis, som ungdomen säger.» 

(Eld. DN 14.7.66) 
»Hon e svattis, tänkte han.» ( E. Asklund 

1934) 
»Thepenier var så 'skakis' att det blev två 

tjuvstarter.» ( DN 20.2.66) 
»eru sotis, va?» (SvD 23.4.66) 

Adjektiven brukas däremot mera sällan 
attributivt. Syntagmer som en flintis gubbe, 
en nervis kille, torde vara ovanliga. Några 
exempel på adjektiv i attributiv ställning 
finns dock: 
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»En särdeles poppis folkskolinspektör.» (Gbg 
AP 1951; i SAOB) 

»Ternberg är en renis kis.» (E. Zetterström) 
»En verkligt funkis konservöppnare.» 

(Svensk handordbok) 

Ett par ord har oftast adverbiell funktion: 
»Jag får bergis tjuge spänn.» (Fogeiström 

1949) 
»Jag mår tjyvis.» 

Adjektiven på -is har ett vardagligt, 
ibland slangartat stilvärde. Det Stora fler-
talet av orden betecknar mänskliga egen-
skaper och har en emotionellt färgad bety-
delse, i några fall positiv (bundis, funkis, 
poppis, renis), men för det mesta utpräglat 
negativ-pejorativ. 

4. Interjektioner 
Materialsamlingen innehåller bara två inter-
jektioner på -is från modern svenska: 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till Institutet för svensk 
språkvård eller till tidskriften. Förkortning- 
ar: SAOL 	Svenska Akademiens ordlista 
(9 upplagan). 

Hur skall man stava det nya ordet för lös-
hår, postich med -ch eller postisch med -sch? 

Vi har flera liknande ord i svenskan som 
stavas med -sch, t. ex. affzsch, pastisch 
men däremot upptar SAOL inget enda 
ord som slutar på betonat -ich. Det finns 
ingen anledning att införa ett nytt stav-
ningsmönstcr; ordet bör alltså skrivas pos-
tisch. 

grattis, bildat till (]ag) gratulerar genom el- 	Kan man använda ordet storhelg? 
lips. 

tjänis, elliptisk form av tjänare, som i sin 
tur är bildat genom ellips av uttrycket 
jag är Eder ödmjuka tjänare. Ur denna 
hälsningsformel har även utvecklats ordet 
mjukis. Detta tycks ha varit mycket fre-
kvent under 1800-talet, men torde knap-
past vara i bruk numera. Tjänis kan även 
användas adjektiviskt med betydelsen 
'sams, överens', vara tjänis med någon. 
(Jfr bundis ovan). 

Alfred Nordfclt ansåg i sin uppsats om -is 
1898, att orden var en tillfällig modeföre-
teelse i det dåtida språket, och att ordlsild-
ningstypen skulle dö ut i och med att latin-
herraväldet i skolorna upphörde. Som synes 
har han inte blivit sannspådd. Ordbildning-
en med -is, som säkert redan under 1800-
talet spritt sig långt utanför de latinkun-
nigas krets, har fortlevat i 1900-talsspråket 
och blivit ett viktigt och levande element i 
talspråk och slang. 

Materialet till denna uppsats har till stor del liam-

tats från samlingarna av stockholmsspråk på Insti-

tutionen för nordiska språk vid Stockholms Uni-

versitet. 

Ordet storhelg finns inte upptaget i SAOL 
eller i Illustrerad svensk ordbok, men Ös-
tergrens Nusvensk ordbok har med ordet. 
Där anges det som särskilt norrländskt 
men det används numera även i normalt 
riksspråk. Storhelg kan sägas vara ett bra 
ord för att beteckna de större helgerna 
men betydelsen är ganska vag 	man 
har olika uppfattning om vilka helger 
som skall räknas som storhelger (t. ex. 
i fråga om midsommarhelgen och tretton-
helgen). Därför bör storhelg användas 
med försiktighet i mer exakta samman-
hang. 

Heter det en PM eller ett PM? 

PM är en förkortning för »promemoria» 
vilket alltid har den-genus och därför har 
även förkortningen betat en PM. Men ord 
som består av initialer har en tendens att 
få det-genus som de enskilda bokstavs-
namnen, alltså ett P, ett M och ett PM. 
Man kan jämföra med ett wc men en 
vattenklosett. Däremot om personer: vår 
nye ÖB (= överbefälhavare), en ung VD 
(= verkställande direktör). För PM anger 
SAOL båda möjligheterna och man kan 
skriva och säga både en PM och ett PM. 
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Skall man ha aktiv eller passiv form efter 
låta sig? 

Det finns tre sätt att skriva ett sådant 
uttryck: låta sig övertalas, låta sig över-
tala eller låta övertala sig. Alla tre är 
accepterade i vårdad svenska men när 
uttrycket följs av agent kan det stöta 
vanlig språkkänsla med s-lös infinitiv 
omedelbart före agenten. 1 de fallen väl-
jer man antingen låta sig övertalas av 
en vän eller låta övertala sig av en vän. 
Konstruktionen diskuteras utförligare i 
Åkerrnalm, Modern svenska, s. 86. 

Margareta Westman 

Är det lämpligast att skriva cybernetik eller 

kybernetik? 

Den amerikanske matematikern Norbert 
Wiener lanserade den engelska termen 
cybernetics (bildad till grekiskans kyber-

nétes, styrman) i sin bok »Cybernetics or 
control and communication in the animal 
and the machine» 1948, och termen kom 
snabbt att få internationell spridning. 1 
svenskan har sedan slutet av 1940-talet 

skrivningarna cybernetik och kybernetik 

konkurrerat. Formen med c beror på an-
slutning till engelskan, varifrån ordet ju 
lånats in i svenskan (franskan skriver 
också ordet med c), medan formen med k 

beror på etymologiserande anslutning till 
det grekiska ord vartill det engelska ordet 
bildats. Kybernetik med k är tyskans form, 
och samma form används i danskan och 
norskan. Att man i danskan och norskan 
har valt k beror på att man i dessa språk 
i Större utsträckning än i svenskan har k-
skrivriingar i ord av denna typ, dvs, ord 
som ytterst kan föras tillbaka på grekiska 
ord som har »kappa» som första bokstav. 
Man kan jämföra t. ex. danskans kyklop, 

kynisme med svenskans cyklop. cynism. 
En undersökning av det faktiska bruket 

i svenskan har givit vid handen att skriv-
ningen cybernetik nu är den helt domine-
rande (ordet uttalas då med s som första 
ljud). Den är huvudform i t. ex. Bonniers 
Lexikon och Illustrerad svensk ordbok 
(andra uppl. 1958), och den är den enda 
som används i Tekniken i Focus (1964). 
Det är också den form som kommer att 
användas som huvudform i tionde upp-
lagan av Svenska Akademiens ordlista, 
som nu är under utarbetande. En av oss 
företagen rundfråga bland universitetslä- 

rare som på olika sätt sysslar med denna 
vetenskap har klart och entydigt visat att 
cybernetik är den form som normalt an-
vänds, också i för universitetsbruk avsedda 
läroböcker och inom populärvetenskaplig 
litteratur. (Att ordet stundom skrivs ky-
bernetik i teknisk litteratur, t. ex. i Tek-
nisk Tidskrift, hindrar icke att cybernetik 
är den mest gängse formen.) 

Ordet cybernetik är som nämnt för 
svenskans vidkommande ett lånord från 
engelskan, icke från grekiskan. Detta är en 
väsentlig orsak till att skrivningen med c 
har kommit att bli den gängse. En annan 
orsak är att grekiskans »kappa» i talrika 
internationellt brukade fackord motsvaras 
av c i svenskan (vilket dock i regel torde 
bero på att orden har förmedlats via la-
tinet eller av latinet beroende språk), 
t. ex. cykel, encyklika, cyklotron, cykloid, 
cyklop, cynisk, Cypern. 

Trots att danskan och norskan har for-
men kybernetik finner Nämnden för svensk 
språkvård med hänsyn till vad som här 
har anförts formen cybernetik vara den 
lämpligaste i svenskan. Detta hindrar dock 
icke att skrivningen kybernetik också 
skulle kunna försvaras och att den - som 
hittills - kan komma att uppföras i ord-
böcker o. d. som sekundär form även i 
fortsättningen. Dock synes redan nu cy-
bernetik ha fått så fast fot i språkbruket 
hos dem som primärt använder ordet att 
skrivningen kybernetik i praktiken redan 
torde kunna anses som föråldrad. Nämn-
den för svensk språkvård rekommenderar 
alltså skrivningen cybernetik. 
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