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Ett nyord i närbild 
Av Bengt Kinnander 

Det hände under en lektion i stilistikkursen 
för blivande svensklärare 	jag tror det 
var 1961 eller 1962 	att en av del- 
tagarna anmärkte på ordvalet i följande 
passus i en gymnasieuppsats om "De gö-
tiska idéerna" som vi höll på att diskutera: 

1811 beslöt [Götiska] förbundet att ge 
ut tidskriften Iduna. Det blev Geijer som 
författade hela första numret, och i detta 
finns hans mest kända götiska dikter med. 

Anmärkningen gällde uttrycket finns. 
med. Man vet att de studerande ofta är 
nitiska i överkant när det gäller granskning 
av stil och språkriktighet - gärna finner 
fel, inte alltid på de väsentligaste punkter-
na. Själv hade jag skam till sägandes inte 
fått med i min förberedelse den här detaljen 
som möjlig diskussionspunkt. Nu väcktes 
emellertid mitt intresse. Kanske borde jag 
säga: tycks ha väckts 	att döma av efter- 
verkningarna. Det stannade kvar i mitt 
minne att anmärkaren hade reagerat mot 
användningen av uttrycket finnas med i 
den stil som borde hållas i en uppsats om 
ett "fackämne", kanske rentav ifrågasatt 
möjligheten att överhuvud nyttja uttrycket 
i skrift. Den nyfikenhet som lektionsepiso-
den efterlämnade ledde till de iakttagelser 
jag skall redovisa i det följande. 

1 dag, tio år senare, skulle i en liknande 
situation det påtalade uttrycket som sådant 
troligen inte alls väcka någon granskares 
uppmärksamhet. Nu möter man finnas med 
i snart sagt alla skriftspråkets stilarter, 
från tidningsreportage till recensioner och 
andra seriösa uppsatser, handböcker, aka-
demiska avhandlingar. Man talar om dikter 
eller melodier "som finns med i" ett visst 
urval, en pjäs osv., om att det eller det 
ämnet "finns med på schemat", den eller 
den bestämmelsen "inte finns med i den 
äldre lagen" osv. 1 talspråket hörs för-
bindelsen finnas med dagligen och stund- 
ligen. Naturligtvis jämte den 	man får 
väl säga 	gamla vanliga: vara med. Och 
i skiftande kontexter: "1 varje variation så 
finns temat med nån gång" (Sten Fryk-
berg i sina kåserande musikkommentarer); 
"Honken Holmqvist finns med här oppe, 
vi ska se om vi kan få en pratstund" (is-
hockeyreferent på läktaren). 1 överlägg-
ningar, i styrelser och kommittéer och andra 

samtalsgrupper, ges ideligen anledning till 
påpekan att det eller det "(inte) finns el. 
fanns med", att något "måste finnas med" 

kanske med starkare emfas än "vara 
med" 	i ett förslag, ett beslut osv. 

Det är inte så underligt att en och an-
nan börjat notera finnas med som ett mo-
deord. (Som en viss kulminationseffekt kan 
man i så fall utpeka den - både i tal 
och tidningstext 	populära frasen finns 
med i bilden, där två modeord har före-
nats.) jag räknar i första hand inte finnas 
och med som "ord" var för sig, utan be-
handlar ordförbindelsen som en vokabel. 

1 ordböckerna kan man säga att finnas 
med både finns och inte finns upptaget. 
Svenska Akademiens ordbok har visserligen 
inga textexempel 	detsamma gäller Nu- 
svensk ordbok 	men i artikeln med räk- 
nas upp några verb som bildar "särskilda 
förbindelser" med adverbiellt med, bl. a. 
bliva, fara, finnas, gå, sitta, vara. Det hän-
visas till de särskilda verben, men under 
finnas (tryckt 1924) hittar man ingen 
annan förbindelse än finnas till. Däremot 
hade tidigare (1915) medtagits exempel på 
förbindelsen bli med, givetvis betecknad 
som vardaglig, och sedermera upptogs t. ex. 
höra med. Skall man dra slutsatsen att 
finnas med på 20-talet uppfattades som 
mera vardagligt (mindre brukligt) än bli 
med på sin tid? - Varken i Illustrerad 
svensk ordbok eller i Svensk handordbok 
är frasen finnas med förtecknad, men den 
kommer in bakvägen på ett lustigt sätt. 
Under förbindelsen vara med belyses näm-
ligen en av betydelserna på så sätt att man 
anför som synonym (utbytesord) det 
ordboken obefintliga! 	finnas med, åt- 
följt av exempel: "finnas med är allt med?" 
(ISO); "(finnas med) väskorna är inte 
med bland bagaget" (SHO). jag har upp-
enbarligen bara att anteckna ytterligare två 
b e 1 ä g g för finnas med från 50-60-talet. 

Hur gammalt är uttrycket egentligen? 
Tydligen tillräckligt gammalt för att lexi- 
kograferna skall kunna använda det som 
självklart i sitt "metaspråk", men alltför 
ungt för att ha hunnit bokföras ordentligt 
i ordförrådet, dvs, ha belagts med exem- 
pel från skriftspråket. Mina egna äldsta 
belägg är från omkring 1940. jag har - 
tillfälligt och osystematiskt, när "finnas 
med" kommit i min åtanke - gjort åt-
skilliga strövsök och stickprov i äldre litte-
ratur, men med negativt resultat. Glesheten 
måste vara stor. 



Intrycket förstärkes av att man vid de 
medvetna beläggsöken - och för all del 
även vid "vanlig" läsning - ofta stöter på 
"motbelägg": kontexter där finnas med 
skulle ha k u n n a t förekomma - enligt 
nutida bruk. Så nyttjar t. ex. Fröding i 
brev och recensioner förbindelser som bliva 
med, måste med, passa med, räknas med 
och ta med, men han skriver t. ex.: "Det 
är några översättningar med" [i en samling 
dikter han sänder till Matilda]; "Domen 
och helvetet ha varit med i mina dröm-
mar"; "1 Giftas är romantiken icke med 
längre .... men kärleken är med". Och 
Strindberg skriver i ett brev 1893 (om sin 
Antibarbarus): "Där är slagg med 
men du vet att slagg måste vara med för 
att få smältan rinnande." Redan vara med 
är talspråkligt, men tröskeln till finnas med 
har varit alltför hög, eller också har frasen 
inte varit gängse på 80- och 90-talen. 

Faktum är emellertid att Svenska Aka- 
demiens ordbok i sina ordsamlingar 	un- 
der titelordet med 	har några belägg 
redan från tiden omkring 1900. jag åter-
ger det tidigaste, som f. ö. kan ha sitt sär-
skilda intresse 

Nå väl - människans eget tänkande 
finnes med och måste ju finnas med, 
på hvad sätt hon än brukar språket i 
dess yttre form. (Cederschiöld, Svenskan 
som skriftspråk 1897, s. 53. SAOBArkiv. 
[1 t. ex. 5:e uppl. 1924: s. 37]). 
Vi känner Gustaf Cederschiöld som för-

kämpe för skriftens närmande till talet, 
men prosan i hans berömda bok finner 
vi väl inte påfallande talspråklig. Då han 
i denna passage lätt och ledigt överskrider 
den nyssnämnda "tröskeln": kombinerar 
finnes etc. (inte är etc.) med partikeln 
med, så får man anta att uttrycket finnas 
med var rätt inarbetat i hans och samtidens 
talspråk. Det är alltså inget nytt ord, men 

som skall visas - ett nyord såtillvida 
som dess verkliga insteg i skriftspråket ägt 
rum under de senaste tre årtiondena. 

Redan en kort översikt av det material 
jag bearbetat kan säga något om hur snabbt 
och inom vilka områden av skriftspråket 
som insteget har vunnits. Ur böcker och 
uppsatser, huvudsakligen inom litteratur-
och språkvetenskap, recensioner i tidskrif-
ter, diverse handböcker och läroböcker, 
memoarer och essäer, har jag antecknat 
omkring 75 förekomster av finnas med 
1940-71. Därav faller hälften på 1 940-59 
och hälften på den kortare tiden 1960- 

71. Min läsning kan förstås ha varit ojämnt 
fördelad på årtiondena. Emellertid har 
jag ett fastare mått, om än obetydligt, på 
en viss del av beläggen. jag har ögnat 
igenom recensionsavdelningen i BLM (åtta 
häften därav) i tre årgångar, varvid jag 
funnit: 

1947: 1, 1957:3, 1967:6 belägg. 
Under tidningsläsning noterade jag un-

der 60-talet - tillfälligt och med växlan-
de uppmärksamhet under olika skeden - 
omkring 90 belägg. För att få en bild av 
frekvensen i tidningsspråket före 60-talet 
gick jag igenom Dagens Nyheter 2-10 
januari (8 nummer, idrotts- och annons-
sidor uteslutna) under vissa år. Antalet 
belägg jag fann var: 

1945:0, 1950:0, 1955:1 1960:2. 
Samma genomgång till jämförelse 1971: 7. 
De exakta siffrorna skall - det gäller 

hela min artikel - tolkas som resultat 
av räkning, inte ungefärlig uppskattning, 
men exaktheten är givetvis skenbar. Det var 
en snabbögning genom spalterna, men 
"slarvet" torde ha varit rätt jämnt för-
delat. Själva tendensen i utvecklingen kan 
anses stå klar: från i varje fall mycket 
stor gleshet fram till ökande täthet under 
60-talet. 

Redan nu framträder en bild som jag 
skall dröja mera vid mot slutet av min 
framställning. Från 1940-1950 härrör om- 
kring 20 av de 75 beläggen ur "hokprosa", 
inga ur tidningar. Under 1960-1970 är 
proportionerna kraftigt omkastade. Finnas 
med tycks i sin nya "våg" först framträda 
i mer litterär prosa och därefter, med för-
dubblad fart, få efterföljd i tidningarnas 
språk. 

Intressantare än själva upptagningen i olika 
arter av skriftspråk är vad som händer 
"inuti" ordet under detta förlopp. jag 
skall börja med en typ av kontexter som 
dominerar inom exemplen från 40-talet. 
Till dessa för jag det anförda Ceder-
schiöldcitatet, och bland exemplen nedan 
finns också sådana från senare årtionden. 
Det rör sig om språklig eller litterär ana-
lys; författarna söker urskilja element i en 
företeelse eller en utveckling - något vä-
sentligt som finns där (ingår osv.) blir 
emfatiskt utpekat: 

"Det är ju självfallet, att den [= inspira-
tionen] måste finnas med vid tillkomsten 
av ett lyriskt verk, denna känsla av.. 
"läsarens talspråk [som betingelse för "läs- 



upplevelse"] finns dock alltid med som ett 
mer eller mindre väsentligt element"; "Jag 
har ibland undrat... om icke en litterär 
upplevelse av sådan makt måste finnas 
med i allt jag skrivit. . ., finnas med som 
ett hemligt, kanske osynligt och förvandlat, 
men likväl existerande formelement"; "En 
liknande tro . . . finns med i den sena 
mystik som diktaren utvecklat"; "'Grev-
innans besök' ger motivet ur satirens syn-
vinkel, även om det idylliska finns med 
och har givit dikten en säregen jämvikt"; 
"Det kvinnliga finnes nog också med i 'Det 
är vackrast när det skymmer'." 	Exem- 
pel av samma typ, fast inte litterärt "ana-
lyserande" : "Naturligtvis skall vanlig ero-
tisk och sexuell attraktion finnas med, när 
man gifter sig"; "[Tyngden] är också grund-
karaktären på bergen i Kebnekaise. Men 
spänsten och luftigheten finns ändå med". 

Detta finnas med uttrycker inte endast 
att något är för handen, det anger en när-
varo emfatiskt, och emfasen antyder inte 
bara motsatsen till frånvaro ("saknas inte") 
utan mera positivt: närvaro av något verk-
samt, väsentligt element. Uttrycket har där-
igenom ett v ä r d e utöver det rent de-
skriptiva, det är p r e g n an t, eller med 
annan term: har k o n n o t a t iv bety-
delse. (Användningen är av helt annat 
slag än t. ex. uppsatsskrivarens utsaga, att 
Geijers götiska dikter "finns med" i Idu-
na-häftet.) Verbet, som har en "abstrakt", 
bildlig betydelse i denna kontexttyp, står 

som framgår av exemplen 	ofta abso- 
lut: utan åtföljande bestämningar. 

Vi kan fästa en etikett, typ A, på fin-
nas med i denna utpräglat konnotativa be-
tydelse. Synonyma uttryck i likartade kon-
texter är det pregnanta finnas (där), vara 
(finnas) närvarande, självfallet också vara 
med: "Angesttonen finns där, men... Inåt-
vändheten finns, men ett slags öppen ..... 
"Ironien finns där hela tiden"; "Det fula 
och oaptitliga finns med men. . ., verklig-
hetens grymhet finns men liksom dränkt i 
livsrus och munterhet"; "även här är åskåd-
ligheten med"; "[Tegnérs "levande humani-
tet"] är ständigt närvarande också i dessa 
ohöljt personliga bekännelser". 

En semantisk kontur som omsluter en 
stor mängd av exempelmaterialet erhålles 
om man betecknar finnas med som mot-
satsen till saknas. Ibland är motsatsordet 
direkt utsagt: "Hela notapparaten finns 
med - däremot saknar man uppgifter 
om .....; "Här [i TV-versionen av Hemsö- 

borna] saknas varken det gamla jättebak-
tråget, . . . brödkakor i taket [eller. . 
Allt finns med"; "Gårdar, som finns med 
i . . . de äldre jordeböckerna men saknas 
i de yngsta". Lika tydligt kan innebörden 
'inte saknas' framträda genom relation till 
något annat negativt ord eller uttryck i 
kontexten : "Rydberg är underrepresenterad 
i antologin, och det som finns med låter 
oss inte ana .....; "Gud har icke gjort 
na'gra undantag: allt skall finnas med"; 
"[Huset blir] utan den betongvägg som 
ursprungligen fanns med". 

Detta finnas med - t y p B 	är 
också konnotativt, om än ej så utpräglat 
som typ A. Dess "värde" i kontexten är 
helt enkelt: "det som inte bör/väntas osv. 
(eller: som kunde väntas) saknas, det 
finns verkligen; det som bör finnas, det 
saknas inte". Motsatsprägeln kan vara klar 
nog utan att den direkt framträder i kon-
texten: En intervjuad dam sägs betrakta 
julen som "ätkalas och frossarhelg", men 
längre fram får vi veta att "Jodå, skinkan 
finns med på hennes eget julbord". Om en 
textbok för språkundervisning sägs att vissa 
ord "väl försvarar sin plats, i vissa fall 
t. o. m. bör finnas med"; dvs, får inte sak-
nas. Omvänt förekommer finns inte med 
etc. i stället för saknas, kanske för större 
eftertrycks skull (på samma sätt som "sak-
nas inte" ofta används litotetiskt förstär-
kande för "finns" o. d.). En kritisk inställ-
ning röjer sig i: "då medeltidshistorien inte 
längre finns med i kursen" 	jfr "numera 
saknas", "inte ingår" o. d.; det är ju hela 
tiden en stilfråga vi har för ögonen. En 
snycket väsentlig "frånvaro" avser en litte-
raturhistoriker som funnit att "ordet rätt 
fanns ej alls med från början" i Tegnérs 
Det eviga. 

1 många belägg som jag fört till typ 
B finns inget motsatsförhållande i kontex-
ten, men denna ger på annat sätt vid handen 
att närvaron av något har ett visst värde, 
dvs, att ett konnotativt finnas med är 
"motiverat". (Gränsen mot typ A är gi-
vetvis rätt obestämd, och f. ö. kanske inte 
så väsentlig att upprätthålla.) När det i 
en beskrivning över "sevärdheter i Sverige" 
heter: "Rikets alla städer finns med", så 
är motiveringen klar; både städer och alla 
ger ett värde åt befintligheten bland de 
orter som är medtagna i publikationen. 
Likaså när, i en samling texter för stil-
studium, utgivaren i en kommentar påpekar 
att "många för debattspråket typiska vänd- 



ningar finns med" 	det har värde att de 
finns där i en text som skall belysa just 
debattspråket. 

Hur skall man bedöma den hittills exem-
plifierade användningen av finnas med 
från språkvårdens synpunkt? Såvitt jag 
förstår fyller vokabeln ut ett tomrum som 
uttrycklig motsats till saknas, vare sig den 
fungerar i en kontext med utsagd motsätt-
ning eller självständigt, positivt konnote-
rande. Synonymen i vissa fall, saknas icke 
o. d., har vissa olägenheter 	"saknar" be- 
tyder ju också 'känna saknad'. Ett par 
exempel: "Slutligen bör påpekas att man 
i Söderbergs efterlämnade aforismsamling 
- som var att vänta 	inte saknar hans 
spirituella humor." Ännu mindre osökt är 
väl 	med hänsyn till den positiva inne- 
börden 	formuleringen i följande me- 
ning: "Även det för så många av åttiotals-
författarna typiska förhållandet till Georg 
Brandes fattades icke hos Snoilsky." Här 
är det "bäddat för" uttrycket finnas med 

så tycker åtminstone den som under 
studiet av dess förekomst och icke-före-
komst kommit att anse det behövligt och 
behändigt. 

En annan sak är att att "behändigheten" 
snart blev så uppskattad att uttrycket kom 
att användas rätt mycket utan "behövlig-
het". Materialet visar sig tarva ännu en eti-
katt, som under sig samlar många belägg: 
typ C. Det är ett finnas med som inte 
har några konnotationer utan rätt och 
slätt betyder 'finnas, förekomma, ingå, be-
finna sig' osv. Ett färskt exempel får be-
lysa typen. Av två tidningar med reportage 
från ett "internationellt seminarium" i 
Gränna detta år höll sig den ena till det 
officiella materialet och skrev bl. a .:" Cirka 
120 delegater från 20 länder deltar i 
seminariet." Den andra tidningens reporter 
höll en friare stil och skrev: "Med på 
kursen finns läroplanssakkunniga och topp-
pedagoger från 23 länder." 1 detta finnas 
med ligger inte något annat än den förra 
tidningens deltar: så och så många är 
med, befinner sig på kursen. Uttrycket 
motiveras inte av att vissa andra saknas 
eller att just de faktiskt närvarandes när-
varo skulle vara betydelsefull. 

Jag återkommer till kontexttypernas för-
delning på tidsskeden och språkarter, men 
helt kort kan sägas att typ C är vanligast 
under det senaste stadiet i vokabelns in-
steg i skriftspråket, modeordsskedet. Be- 

tydelsen tunnas ur i samma mån som fre-
kvensen ökar. 

Bedömningen kan vara svår i det enskilda 
fallet. Under typ B togs upp exemplet 
"Rikets alla städer finns med". Motive-
ringen till positiv konnotation blir än tyd-
ligare om man läser den påföljande me-
ningen: "En stad är ju i sig själv en på-
taglig företeelse i landskapsbilden, värd att 
ses som en funktion av svenskt samhälls-
liv." 1 exempel sons: "Över 2 000 titlar 
finns med i årets bokrealisation"; "130 
förare finns med i SM-finalen" är en lik-
nande motivering svår att upptäcka. (Däre-
mot: "De bästa svenskarna i övrigt finns 
naturligtvis med" - här skymtar värdet 
"saknas inte".) Under rubriken "Smycke-
börsen" inleder skribenten med följande 
mening: "Guld finns med i nästan alla 
smycken på ett eller annat sätt." Är det 
typ B 	eller rentav A? - eller C? 
Verbets "lätta" karaktär i texten talar 
för tolkningen C, alltså rent denotativt 
'ingår', 'förekommer'. Likaså när det i ett 
ledarstick talas ons "en stencilerad artikel, 
där på något ställe [obs!] orden 'Befria 
Ungern' fanns med". Helt neutral "före-
komst" är det väl fråga om i följande bok-
belägg: "[man räknar ut] procenttalet ord 
i varje text som inte finns med bland 
språkets tusen vanligaste ord". 

En positiv värdering kan skymta i ord-
valet, såsoni fallet är med naturligtvis i ett 
par exempel: "Fadern finns naturligtvis 
med också denna gång", heter det på tal 
om en av Fridegårds memoarvolymer, och: 
"Naturligtvis finns 'Ett svårskött pastorat' 
med", på tal om Falstaff Fakir i urval. 
Man kan då fråga sig om finns med i 
och för sig är konnotativt. 1 varje fall är 
en sådan kontext dubbeltydig. ("Fadern 
finns med", utan bestämningen, vore mera 
entydigt: ett emfatiskt med.) Ännu större 
spelrum för läsarens tolkning lämnar såda-
na fall där man måste gå utöver den träng-
re kontexten för att uppfatta om detta att 
något "finns med" är menat som signi-
fikativt på något sätt. Ett exempel: man 
läser om en konsert att publiken fick "till 
övervägande delen lyssna till nordisk 
musik" och 	efter några rader - i den 
följande meningen: "Både Nielsen, Pe-
terson-Berger och . . . fanns med på re-
pertoaren." Förbiser man därvid värdemo-
tiveringen i nordisk etc. och uppfattar ett 
"tunt" 'förekom', så har det fallit en i 
raden av droppar som urholkar betydel- 
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sen, så att man mer och mer använder 
frasen "fanns (finns) med" (på program-
met, repertoaren osv.) utan att mena något 
annat än "fanns", "stod", "förekom". Man 
skriver t. ex.: "inte bara svenska konstnärer 
finns med" ( = deltar i utställningen) ; "H. 
A. spelar... motparten i den kärlekshisto-
ria, som också finns med i pjäsen" (= 
finns, förekommer osv.). 

Lägg märke till också i det sista exemplet. 
Tillsammans med finnas med av B-typ ver-
kar ordet överflödigt, en pleonasm. Men 
med den urtunnade betydelsen blir det be-
rättigat; alltså: "som också finns (ingår 
osv.) i pjäsen". Andra exempel: "En tredje 
partiledare finns också med [bland intervju-
ade personer]"; "Med på [popkonst-] ut-
ställningen finns också ett sovrum i natur-
lig storlek". Dylika kontexter uppträder 
ett stycke in på 60-talet, och nästan ute-
slutande i tidningsbeläggen. Fraskonibina-
tionen är ett konkret kännemärke på det 
finns med som blivit "modernt", uppfattas 
som "expressivt". Inte minst av författare 
till reportageingresser eller annonstexter: 
"Klart dokumenterade hotelser finns också 
med i bilden"; "en riktig långpromenad till 
buss och fots . . . finns också med [i för-
slaget]"; "Men Stockholm, Göteborg, 
Sundsvall och . . . finns också med på 
Gränges Sverigekarta". 

1 den här tecknade utvecklingen möter 
man ett exempel på förekomsten av det 
mellanled som Erik Wellander kräver be-
lagt för att en språkförändring av gramma-
tisk eller sernantisk art skall anses för-
klarad. Det äldre bruket medger i vissa 
sammanhang två tolkningar, och den ny- 
are av dessa 	missuppfattningen 	kan 
bli dominerande och leda till ett nytt språk-
bruk. 

En parallell till vad som skett med fin-
nas med kan iakttas hos verbet återfinnas, 
som i viss utsträckning är dess ordgranne. 
Jag anför ett par exempel på det återfinnas 
som om någon företeelse utsäger att 'något 
av samma slag finns' eller 'något liknande 
finns (också)' på annat håll: "[Realismen i 
Cornelius Tratt] återfinnes i de förnämsta 
dikterna från denna tid"; "den storhet, den 
harmoni, som Ehrensvärd fått in i sina 
bästa Skånebilder, återfinns näppeligen i 
något av den sentida efterföljarens alster". 
Om nu andra (eller samma) skribenter ut-
trycker sig så här: "Denna rörelse återfin-
nes också i hans andra dikter"; "Samma  

tendens mot en nykter realism återfinnes i 
skådespelet Thorsten Fiskare", då är det 
troligt att de använder återfinnas i den ur-
tunnade betydelsen 'finnas', 'förekomma'. 
(Ännu tydligare blir det om i en text före-
kommer på ett ställe: "Samma dubbelhet i 
betydelsen återfinns i ....., och på ett an-
nat: "Samma betydelse föreligger i ..... 
Vägen är öppnad för uttryck som: "Strind-
bergs metaforer återfinns framför allt i två 
ordklasser.  .....; "bland de 300 gammaltes-
tamentliga sanningssökarna återfinns också 
arkeologer, språkforskare. . ." (reportage-
ingress 1971). Det är motsvarigheten till 
finnas med av typ C. 

Bland mina belägg finns sådana där finns 
med uppträder i grannskapet av ett åter-
finns med samma valör, t. ex.: "en bestäm-
melse, som icke återfinnes i den äldre la- 
gen" 	längre ned på samma sida: "nya 
bestämmelser, som inte finns med i den äld-
re lagen". Vidare, med motsatsvärdet 'inte 
saknas' (typ B) : "Denna gård återfinns i 

1502 års jordebok. Men den saknas i 
alla tidigare jordeböcker" - på samma 
sida: gårdar som "saknas" i en jordebok 
"men finns med i" en annan. Urtunnad be-
tydelse (typ C) finner man i t. ex.: "Där 
[bland kända personer som intervjuats] åter-
finns en kvartett politiker. Två... En tred-
je partiledare finns också med." 

Här är inte plats att gå in på hur det 
möjligen gick till att det passiva återfinnas 
('finnas igen', 'hittas') 	liksom en gång 
finnas 	fick deponentiell betydelse: 'fin- 
nas', '(kunna) hittas'. Erik Wellander går 
skarpt tillrätta även med s-formen i sin vid-
räkning med missbruket av återfinna (Rik-
tig svenska, s. 778 f.). Han argumenterar 
etymologiskt: åter betyder under alla för-
hållanden 'igen, än en gång' osv. 1 själva 
verket har partikeln i det slags kontexter 
vi har för ögonen övergått till att vara blott 
och bart ett uttryck för närvaro- eller ny-
hetsvärde, jämförligt med partikeln med i 
finnas med. (Förbleknandet av detta värde 
har båda partiklarna gemensamt - typ C.) 
Jag anför ett av Wellanders exempel: "På 
en av de främsta bänkarna återfonnos hrr 
S. och H. som representanter för rege-
ringen." Dessa herrar hade inte varit för-
svunna och åter anträffats (och därför bör 
man icke skriva återfunnits, menar Wellan-
der), men det var av intresse, hade ett i-är-
de, att just de sågs. (En vilken som helst, 
om än aldrig så uppseendeväckande, skulle 
inte "återfinnas" av reportern.) Det något 

7 



antikverade återfinnas - jag skulle tro att 
det hade sin uppgångstid och högfiod under 
seklets första tre årtionden - förekommer 
ännu bl. a. i sådana sammanhang som det 
från Wellander citerade: "[1 Statsföretags 
styrelse] återfinns förre inrikesministern 
Rune Johansson som vice ordförande." Men 
det finns också en annan gammal kliché: 
"Bland de närvarande märktes ...... Även 
detta deponentiella uttryck (det spelar 
knappast någon roll om någon verkligen 
"märker" vederbörande) kan man nog anse 
som det gamla, undanträngda i många vänd-
ningar med finnas med. 1 ett reportage från 
premiären på Mobergs "Utvandrarna" om-
talas att "skaparen av Utvandrarmonumen-
tet, skulptören Axel Olsson.., fanns med i 
premiärsalongen"; i ett annat om ett annat 
högtidligt tillfälle: ". . . slår i dag upp sina 
portar, och med vid invigningen finns Per 
Anders Fogelström, som döpt biblioteket". 
Kursiveringarna markerar vad som ger när-
varon positiva konnotationer: typ B. Mera 
tveksam är man om motiveringen i följan-
de bildunderskrift: "Byggmästaren K. J., 
fru L. R. och författaren B. H. finns med 
bland Uppsala stads medaljörer i år." 

Efter denna utvikning vänder jag mig till 
en annan "ordgranne" till finnas med. Ut-
tryck som följande har synts mig synonyma 
med finnas-med-kontexter: " Ingendera av 
dessa båda historier ... finns medtagen 
bland de texter .....; "[detta arbete] finns 
inte upptaget i litteraturförteckningen"; 
"Meddelandet om beslutet fanns intaget i 
SACO-tidningen nr 6/7"; "Man kan undra 

varför varken L. E., B. E. eller B. S. 
finns representerade"; "En bild av skulptu-
ren finns publicerad på Namn och nytt i da-
gens nummer". 1 flera texter där finnas 
med förekommer har jag observerat denna 
konstruktion - alltså finnas + perfekt par- 
ticip 	antingen som närbelägeri stilistisk 
variant eller som ett befryndat uttryckssätt, 
parallellt med författarens bruk av finnas 
med: "På korten finns med inte bara upp-
gifter om. . . Där finns också angivet de 
olika ammunitionssorterna"; i samma arti-
kel där det sägs att ett visst moment "inte 
längre finns med i kursen", förekommer ock-
så: "gränsdragningen finns inte heller dis-
kuterad i läroplanen"; någon som skriver: 
"Som väl är finns döden med bland de 
existensfrågor som . . .", yttrar lite längre 
fram: "Redan i de bibliska skrifterna finns 
problemställningen tydligt upp fattad". 

En del anteckningar jag gjort visar hän 
på att typen vara representerad (på en ut-
ställning, på Nationalmuseum osv.) viker 
för typen finnas representerad. (1 Nusv. 
ordbok och Sv. handordbok endast: vara 
r-ad.) Motsvarande gäller adjektiv: tillta-
gande är förbindelser som finnas tillgänglig, 
finnas disponibel; "prototyper för nya 
långa serier måste finnas klara"; "det finns 
en väg öppen" - jfr Sv. Handordbok: "en 
väg står ännu öppen". 1 den mån dylika 
finnas-förbindelser blivit vanligare, kan de 
ha utgjort ett s t ö d för finnas med. Na-
turligtvis går det också att se de båda an-
vändningarna av finnas som parallella. 
(Men finnas + perf. part. är äldre.) 

1 äldre belägg framstår predikativet som 
mera självständigt och verbet - finnas 
som mera betydelsebärande: "1 vestra trak-
terna finnes han [storken] bosatt ända upp 
mot Falkenberg" (Sven Nilssons Fauna, 
1835; finnas snarast passivum av typen på-
träffas); "Tonerna finnas på instrumenten 
fiirdiggjorda .... men rytmen, den är min" 
(Strindberg) ; "Det finns naturligtvis en 
falsk smak utbredd överallt bland de fili-
stéer" (Fröding). 1 nyare belägg ser jag en 
tendens till sammansmältning av frasens ele-
ment : finns skildrad, finns uttryckt, finns 
utbildad, fanns antytt, fanns upptagen, 
finns tryckt(a), fanns utgivna osv. 1 frasen 
"det finns tjocka böcker skrivna om moti-
vets förekomst i konsten" kunde lika väl ha 
använts vanligt perfektum: "det har skri-
vits". En mening hämtad ur en intervju-
ingress visar hur finns kan bli ren kopula, 
ersättande är: "På Södersjukhuset finns 
ännu hälften av laboratorieutrymmet om-
rett och dr H. gläder sig åt att få iord-
ningställa resten." 

För kvantitativ belysning skall jag med-
dela några uppgifter (grundade på hastig 
sammanräkning) om hur - i (litteratur)-
historisk framställning, textkommentarer 
osv. - uttrycken "(handskriften, originalet 
osv.) har bevarats, är bevarad (-at) etc." 
träder tillbaka för finns bevarad etc. 1 
"Schiick och Warburg" - Illustr. sv. litt.-
historia 1, 1926 - har jag på c:a 200 sidor 
antecknat 4 fall av har bevarats och 2 fall 
av typen är bevarad. 1 motsvarande hand-
bok från senare tid, Ny illustr. sv. litteratur-
historia (Tigerstedt) 1, 1955, finner man i 
ett kapitel endast är bevarad (3 fall), i ett 
annat (av annan författare) däremot 1 har 
bevarats och annars genomgående finns be-
varad (7 fall). 1 historiska uppsatser från 



40-talet (E. Lönnroth) träffas på c :a 20 
sidor tre fall av typen "brev, som ännu 
finns bevarade". Jag redovisar slutligen 
några (givetvis lika inexakta) siffror som 
visar utvecklingen hos en enskild författa-
re. Fr. Böök har i sin kommentar till Vit-
terhetssamfundets Stagneliusupplaga (1911) 
12 är bevarad och 1 finnes bevarad. Går 
man till de senare utgivna Samlade skrifter-
na av Tegnér (Böök och Wrangel 1918 —) 
så finner man i Bööks andel av kommenta-
ren på resp. 30, 10 och 30 sidor: 

i del 1, 1918: 
4 är bevarad och 4 finnes bevarad 
i del 8, 1923: 
4 är bevarad och 2 finnes bevarad 
i del 9, 1925: 
0 är bevarad och 9 finnes bevarad 
Sålunda: finnes bevarad får småningom 

överhanden. 

Det står vid det här laget klart: vad min 
utredning egentligen rör sig om är nu-
svenskans ökade bruk av verbet finnas över 
huvud taget, på bekostnad av vara. 

(Självfallet får man också räkna med att 
den andra komponenten i förbindelsen fin-
nas med, partikeln, fått ökad användning i 
både tal och skrift. Nya förbindelser av verb 
och med bildas ideligen: "[Någonting] måste 
stå med [i förslag till kurslitteratur]" (munt-
ligt 1971); "Ett möbelvaruhus norr om 
Stockholm ligger också med i planeringen" 
(1966); "Ordet finns inte upptaget i 
SAOL... men Östergrens Nusvensk ordbok 
har med ordet" (1968). Vad som finns 
upptaget, vad man har med, det finns med!) 

1 danskan och norskan förekommer inte 
någon motsvarighet till finnas med. Och 
helt förklarligt: våra grannspråk använder 
inte findes på långt när så ofta som vi fin-
nas. Det har sagts mig att vårt ymniga 
finns-ande hör till det som norrmän lägger 
märke till som främmande för dem. (Man 
kan tänka på språket i t. ex. de inspelade 
intervjuerna i "Rekordåren", 1969: "stor-
stadsregioner ... där finns människorna, där 
finns dom som kan engagera sig i.. 
"Lösningen finns inte patenterad, den finns 
här inte idag, men .....; "och det alltså 
finns inte ännu i sjukhusplanerna"; en 
aning pleonastiskt verkar: "Att föra ut dom 
alternativ som finns till partierna", "[dom 
önskemål] . . . intressen som finns" osv.) 

Jag läser några sidor i en dansk översätt-
ning (1903) av Strindbergs "Ensam" och  

finner snart att endast få av de svenska 
finns etc, motsvaras av ett danskt findes. 
Annars t. ex.: "men nu finns inga lärkor 
mer på lärkvägen" 	"men nu er der 
ingen .....; "att inga kunder funnos innan- 
för" 	"at der ingen Kunder var inden- 
for", alltså som svenskans alternativ: "att 
det inte var ( = befann sig) några . . 
T. o. m. i betydelsen 'finnas till': "Förr, 
då... inga järnvägar funnos" 	"da der 
ingen Jernbaner var". — Jämför man 
"Fuglane" av Tarjei Vesaas med den svens-
ka översättningen (1965), finner man att 
av de tolv första finns etc. i den svenska 
texten har endast ett motsvarighet i den 
norska. Annars t. ex.: "1 bygden fanns det 
fullt av historier om ....., "märkte ... att 
det fanns ett och annat grått hår mellan 
(!) de bruna" 	originalet i båda fallen: 
der var; "[tingen] De fanns någonstans runt 
ikring honom"; "Fågelvingarna fanns där- 
uppe i den milda nattluften" 	originalet 
i båda fallen: var. 

Grovt taget har finnas i deponentiell an-
vändning tre betydelsegrupper (jfr SAOB 
och Sv. handordbok) : 1. existera, vara till; 

(kunna) påträffas, förekomma, stå att få; 
vara, vara för handen — man kan här 

tillägga (särskilt med tanke på använd-
ningen om personer) befinna sig. Det är i 
denna tredje grupp som finnas är på fram-
marsch och därmed ofta tränger undan 
vara. Ordböckerna visar hur bruket växlar 
och anger ibland prioriteringar. 1 Nusv. 
ordb. t. ex.: "Var ska sleven finnas om 
inte i grytan? 	oftare vara". Eller: "Där 
finns fisk i massor" (betydelse 2: förekomst, 
tillgång), men: "Det var visst mycket fisk 
på torget i dag" (betyd. 3: konkret för-
handenvaro); "Finns det plats för mig ock-
så?" och : "Det är plats för ytterligare tre 
personer vid bordet". Nusv. ordbok och Sv. 
handordbok: "vara, finnas i behåll", men 
i den förra som exempel bara: "Hur myc-
ket finns det i behåll i kassan?" — jfr 
Deléns ordbok 1807 (remain) : "wara öfwer, 
qwar, i behåll". Harlocks svensk-engelska 
ordbok: "det finns, är gott om frukt, 
pengar, plommon", och Auerbachs svensk-
tyska ordbok: "Det finnes (är) gott om 
kyrkor i denna stad". Anslutande bokbelägg 
(1967) : "det fanns säkert gott om svenskar 
som tyckte att det var fint att .....; " finns 
det rätt gott om långa ord". 1 Frödings dikt 
om "dungen där göken gol" heter det ju: 
"och här var det gott om nattviol". Många 
ungdomar är benägna att placera in "fanns 



det", om man gör ett ifyllnadsprov 	själ- 
va dikten är nog oftast obekant. Kanske har 
vi en betydelsedifferentiering, så att vi sä-
ger t. ex.: "Här (på trakten) finns det gott 
om (inga osv.) nattviol(er)" (allmän före-
komst, tillgång), men: "Det är visst inga 
nattvioler nere i hagen i år, förra året var 
det gott om dem" osv. (konkret förekomst, 
bet intlighet). Men tendensen är en utbred-
ning av finns över hela fältet. 1 äldre språk-
bruk tvärtom. 1 Strindbergs Ett drömspel 
petar Officern på dörren med fyrväpp-
lingen och frågar: "Är det någon därinnan-
för?" och undrar i fortsättningen: "vad är 
där bakom?", "vet affischörn vad det är 
bakom den där dörrn?". (Martin Lamm re-
fererar fyrtio år senare i sin bok om Strind-
berg: "[Officern] undrar vad som finnes 
bakom den mystiska dörren med fyrväpp-
lingen.") 

En handfast bild av hur finnas är det 
"nya", expanderande ordet, har jag tyckt 
mig få genom att med detta ord som snitt-
punkt göra en jämförelse mellan en bok 
i den gamla bibeln och nyare översättningar 
från 1917 års bibel och framåt. jag utgår 
från Per Blocks översättning av Markus 
evangelium 1970, där jag antecknar de stäl-
len där former av finnas förekommer. jag 
uppsöker dessa ställen i de äldre översätt-
ningarna för att se i hur många fall finnas 
är använt också där. Resultat: 
Block, Så berättade Markus, 1970: 	21 
Hedegård, Nya testamentet på vår tids 
språk, 1964: 	 3 
Lindblom, Markusevangeliet, 1963: 	4 
1917 års bibelöversättning: 	 5 
Normalupplagan, 1883: 	 0 
Gamla bibeln: 	 0 
Den talspråklighet som präglar Blocks över-
sättning framträder bl. a. i de många oper-
sonliga vändningarna: "Det finns bara en 
som kan förlåta synder, och det är Gud" 
(alla tidigare övers.: "Vem [Ho] kan. 
utom Gud allena"); "det finns ingenting 
fördolt som inte skall avslöjas" (jfr ''intet 
är fördolt") ; "där det inte fanns mycket 
jord"; "för att se om det möjligen fanns 
frukt på det" osv. Man märker vidare "be-
tydelse 3", knnkret närvaro: "där fanns 
andra båtar också" (jfr "woro ock ... an-
nor skepp", "också andra båtar följde med" 
osv.). Och 	här visar sig den högsta gra- 
den av modernitet - i ett flertal fall om-
talas p e r s o n e r med detta finnas = 
'befinna sig' osv. "Men där fanns en man i 
deras synagoga, som var besatt .....; tidi- 

gare: "i deras synagoga var en man" o. d. 
eller - 1917 och Hedegård - "befann sig 
en man". Vidare: "Där fanns mycket tull-
folk och ..... (jfr "voro Ivar många publi-
kaner och syndare .....); "bland hans följe-
slagare fanns där en ung man"; "märkte 
plötsligt, att bara Jesus fanns där hos dem" 
(1917: också fanns!). 

Denna skridning i bruket är delvis obser-
verad i ordböcker. SAOB har något exem-
pel och Nusvensk ordbok bl. a.: "Var finns 
han, den latmasken?"; "Nog fanns han 
kvar däruppe, då jag gick"; det senare ex-
emplet kommenteras: "ngt yard.; vanligare 
'var kvar' ". Ordboken tar också upp "be-
finna sig" bland synonymer till finnas. De 
två nyanserna kan belysas med följande 
distinktion. Bet. 2: "Var finns du klockan 
ii i morgon?" ( = var kan jag träffa dig: 
"tillgång"). Bet. 3: "Var är du (eller 
- numera alltså - finns du) klockan 11 i 
morgon?" (= t. ex. vart har du då hun-
nit på din resa: "befintlighet"). Nyanserna 
glider förstås in i varandra. Så kanske i 
följande, ännu ett exempel från Blocks 
Markus: "[Jesus] ville inte att någon skulle 
få veta var han fanns." 

Det är inte svårt att finna belägg för 
detta talspråkliga bruk i novell- och (efter 
hand, får man nog säga) tidningsprosa. jag 
nöjer mig med ett par exempel ur ett re-
portage från den senaste biskopsinvigningen 
1971 : "bland de många gästerna fanns 
också kronprins Carl Gustaf"; "i processio-
nen fanns också docenten . . . 5., bror till 

. (Alltså: kronprinsen "återfanns" inte. 
Däremot med gammaldags vändning: Bland 
gästerna "inärktes även ärkebiskopen eme-
ritus Gunnar Hultgren".) 

Till Sist några - mer eller mindre självs-
väldiga - sammanställningar över ett läng-
re historiskt spelrum. Wallin frågade i den 
bekanta psalmen: "Var är den vän som 
överallt jag söker?" Nutida sökare under 
annonsrubriken "Personligt" frågar: "Var 
finns den skötsamme, generöse, gode man 
som ..... ; "Var finns du som jag söker. . 
"Var finns du 	man? som även söker en 
vän att .....osv. 	Hagberg översatte i 
Romeo och Julia (akt 3: 5) "My husband 
is on earth etc." med: "Min man på jor-
den är, min tro i himlen"; Björn Collinder 
(1960) : "Min make finns på jord, min ed 
i himlen". - Man minns också Runebergs 
Fänrik Stål: "därom kan jag ge besked, om 
herrn så vill, ty jag var med". 1 ett av mina 
tidningsbelägg från 1971 läses: "Ingenting 
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förvånar oss mer - oss som fanns med på 

den tiden 	än detta.. 

Med det sista exemplet är vi tillbaka vid 
finnas med. Vokabelns användning om per- 
soner 	flera exempel har nämnts i det 
föregående 	framträder starkt i de sena- 
re tidningsbeläggen: "Anledningen var. 
att 120 civila svenskar fanns med i konvo-
jen" "man bör inte ge sig ut i hårt väder 

när barn finns med"; "Bakom honom 
[en nybliven sinsmarstjlrna] finns tränaren 
E. S., 52, mannen som sällan får de stora 
rubrikerna men ändå hela tiden finns med i 
bilden .....; "Det enda märkliga med den 
här konseljen var att både prins Bertil och 
kronprins Karl Gustav fanns med" (radio-
reporter). 

Delas hela materialet mitt itu (55 belägg 
i vardera gruppen), så framträder följande 
fördelning av antalet belägg på finnas med 
använt om personer: 

1955-67:2 (+7) 1967-71:14 (+9) 
Siffrorna inom parentes avser belägg där 

personen mera är ett namn, en person i his-
toria eller fiktion. Samma tvådelning av 
"bokmaterialet" (37 belägg mot 37) visar 
denna förekomst: 

1940-59: 1 ( + 1) 1960-71: 2 (+2) 
Här har utvecklingen skyndat långsammare. 
Här 	b ö r j ad e bruket av finnas med, 
men det är främst i tidningsmaterialet man 
avläser u t v i d g n i n g e n av bruket. Till 
denna hör användningen om personer. Det 
har framgått att det råder parallellism mel-
lan finnas och finnas med, och det ter sig 
självfallet. Jämför motsättningen mellan 
konnotativt och denotativt (typ A + B - 
C) inom finnas med och mellan "tillgång" 
och "befintlighet" inom finnas (betyd. 2 
—3). 

Det kunde, utöver vad som förekommit 
ovan, anföras exempel på finnas med-texter 
där man samtidigt finner rikligt bruk av 
det enkla finnas. Det är som sagt detta ord 
som min uppsats handlar om. Men det är 
tid att sluta och sammanfatta. jag gör detta 
medelst en tabell som visar fördelningen 
inom mitt material på de olika typerna av 
finnas med som avhandlades i det föregå-
ende, och dessutom - som nyss - fördel-
ningen mellan den tidigare och den senare 
hälften av materialet. (Se nedan.) 

Naturligtvis är siffrorna opålitliga, även 
om jag har avlyssnat och omsorterat kon-
texterna både två och tre gånger. Men de 
torde visa hur tyngdpunkterna ligger och i 
vilken riktning hetydelseskridningen fortgår, 
såsom jag i det föregående sökt konkret på-
visa. 1 det tidigaste materialet, som härrör 
från böcker och uppsatser, dominerar kon-
notativ betydelse. 1 det senare skedet (efter 
ungefär 1955-60), där tidningsmaterialet 
kommer in, visar den icke konnotativa, den 
förtunnade betydelsen en stark ökning: fin-
nas med blir lika med 'finnas', 'vara (med)', 
'befinna sig' osv. Bokmaterialet följer, fast 
långsammare, denna utveckling. jag har lagt 
märke till skribenter som under det första 
skedet inte använt finnas med men som se-
nare, under inflytande av modeordet, tagit 
uttrycket i bruk, och då inte alltid i den 
"täta" betydelsen. 

Det är en allmän uppfattning att tal-
språkliga drag kommer in i sakprosan via 
tidningsspråket. Björn Collinder formulerar 
det så här: "Numera har tidningarna bru-
tit väg för en prosa som står det talade 
språket nära" (Svenska, 1971, s. 66). Där-
med stämmer på ett sätt utvecklingen av 
finnas med och finnas, nämligen om man 
tänker på den nyss antydda växelverkan. 

Finnas med: Tabell över beläggens fördelning på olika betydelsetyper 

Konnotativt 	 Ej konnotativt: 
starkare: 	svagare: 
A 	 B 	 C 	 Summa 

1. Bokmaterial 	1)1940-1959 12 	21 	 4 	 37 
2)1960-1971 	5 	20 	12 	 37 

Summa 	 17 	41 	 16 	 74 

II. Tidnissgsmaterial 1) 1955-1967 
2)1967-1971 

2 
3 

39 
23 

14 
29 

55 
55 

Summa 5 62 43 110 



Tidningarna påskyndar produktiviteten och 
sprider bruket. Men på ett annat sätt stäm-
mer det inte: tidningsspråket har inte "bru-
tit väg" i den meningen att själva "nova-
tionen" skett där. Det må vara en slump, 
men betecknande, att det första tidningsbe-
lägget i mitt material, det enstaka 7 / 1  1955, 
träffas i ett stort upplagt "essäistiskt" re-
portage (från DN :s 90-årsjubileum) 
"Nuets kväll och inte det förflutnas . . . - 
ja, men tradition och kontinuitet fanns med, 
burna av damer och herrar ur de gamla 
fina årgångarna." Exemplet påminner om 
"kärngruppen" från 40-talet i mitt ovan re-
dovisade material av typ A. Beläggen där 
(ett eller flera av samma penna) härrör från 
(huvudsakligen) unga litteraturforskare och 
essäister som ville skriva personligt och le-
digt, enkelt men samtidigt sakligt nyanse-
rat, om diktning och diktare. (Blanck, Ed-
felt, Helén, Hörnström, Linder, Malmberg, 
Tideström är några av namnen.) Hos dem 
fanns, så vitt jag kan se, själva språkska-
pandet, tillgodogörelsen av talspråkets till-
gångar. Tidningarnas skrivare följde efter, 
de tog upp ett bruk som fanns etablerat - 
fast med begränsad räckvidd - i litterär 
prosa. 

Skrivregler 

Språknämndens Skrivregler (nr 4 i nämn-
dens skriftserie) utgavs första gången i 
december 1947. Sedan dess har detta regel-
häfte i olika upplagor och nytryckningar 
sålts i nära en kvarts miljon exemplar. 1 
december 1971 har nu en omarbetad och 
något utvidgad utgåva publicerats (sjätte 
upplagan), och på omslaget har den fått 
titeln Språknämndens Skrivregler, men den 
bär fortfarande nummer 4 i serien Skrifter 
utgivna av Nämnden för svensk språkvård. 

Den nya upplagan av Skrivregler skiljer 
sig från de tidigare utgivna framför allt i 
tre avseenden. Kommareglerna har redi-
gerats om så att de nu är överskådligare 
(men i sak har inga väsentliga ändringar 
gjorts). Reglerna för sammanskrivning och 
särskrivning av fasta uttryck har också 
redigerats om, och de har kompletterats 
med förteckningar över de fall där språk-
nämnden rekommenderar särskrivning och 
de fall där sammanskrivning rekommen-
deras. Den tredje nyheten är ett helt ny-
skrivet avsnitt Råd om vissa ordformer. 
Där behandlas bl. a. olika talspråksformers 
användning i skrift (och stor återhållsam-
het med sådana former anbefalls), vissa 
verbformer (t. ex. taga - ta, användes 
används, utskrivna -- skriva ut) och vissa 
pluralformer av substantiv (t. ex. till ord 
på -ande och -um). För övrigt innehåller 
Skrivregler liksom tidigare råd och regler 
om skiljetecken, avstavning, färkortningar, 
användningen av stor och liten begynnelse-
bokstav och skrivning av sifferuttryck. 

Skrivregler kan givetvis köpas i varje 
bokhandel (pris ca 5: 50 kr. inkl. moms), 
men den kan också fås direkt från Nämn-
den. Nämnden måste tyvärr därvid be-
tinga sig en ersättning av 50 öre för porto 
och expedition, varför priset vid postbe-
ställning från Nämnden blir 6 kr. Den 
som önskar få skriften sig tillsänd kan 
sätta in 6 kr. på postgirokonto 19 74 75-7 
(Nämnden för svensk språkvård, 103 12 
Stockholm 2) och skriva "Skrivregler" på 
mottagardelen. 
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Data om ord 
Av Sture Allén 

En orientering om en undersökning i 
datamaskin av modern svenska byggd på 
ett radioföredrag. 

Det är ingen liten ström av ord som går 
genom tillvaron. Bara flödet av skrivna ord, 
bara i Sverige, bara under ett år omfattar 
flera miljarder ord. 

En av de tecknade gubbarna i Salon 
Gahlin ser det så här: Det är märkligt ändå 
att det, med så relativt få ord som det finns 
i språket, kan pratas så mycket smörja. 
Smörja eller inte så innehåller ordström-
men budskap, informationer, order, känslo-
uttryck osv. i en lång rad. Det är tack vare 
orden som vi har möjlighet till rejäl kom-
munikation med varandra, och det är de 
som är en av de viktigaste förutsättningar-
na för att samhället skall fungera i nuet, 
i sin anknytning bakåt i tiden och i sin 
planering för framtiden. 

Det är ju också så att samhället och dess 
verksamhet speglas i ordströmmen. Man kan 
enkelt se detta om man exempelvis plockar 
ut ord som slutar på -frågor ur en samman-
ställning av ord ur tidningsmaterial. Man 
får 	då narkotika frågor, Euro pafrågor, låg- 
lönefrågor, trafik frågor, markfrågor, social-
frågor, moralfrågor, sexualfrågor, hygien-
kontrollfrågor, skolfrågor, hälso frågor, ras-
frågor, arbetsmarknadsfrågor, utrikesfrågor, 
kommunsammanslagningsfrågor, 	försörj- 
ningsfrågor, atomforskningsfrågor, nedrust-
ningsfrågor, författningsfrågor, beskattnings-
frågor, rehabiliteringsfrågor, handelsfrågor, 
ungdoms frågor, pensions frågor, produktions-
frågor, pressfrågor, säkerhetsfrågor, sjöfarts-
frågor, budget frågor, konsumentfrågor, mil-
jöfrågor och många, många fler. 

Omvänt kan sådana data om ord som man 
kan få fram användas i samhällets tjänst. 
Redan från början var tanken att den un- 
dersökning det gäller inte bara skulle ha 
språkvetenskapligt intresse utan också kun- 
na ge resultat som kunde nyttiggöras på 
olika områden. Efter hand som arbetet har 
framskridit, har åtskilliga nya och delvis 
oväntade tillämpningsområden dykt upp. 
Inom språkvetenskapen är det inte bara 
lexikografin och grammatiken som kommer 
i fråga utan också exempelvis språksociolo-
giska undersökningar och författarbestäm- 

ningar. Litteraturvetarna behöver för sin 
del ett standardspråkligt jämförelsematerial. 
Psykologerna har nu bland annat möjlighet 
att revidera sådana intelligenstest som gäl-
ler behärskning av ord. Sociologerna kan 
t. ex. studera namnbeståndet i materialet. 
En alldeles naturlig praktisk tillämpning gäl-
ler utformningen av läromedel i svenska - 
textböcker, språkläror, ordlistor - både 
för den ordinära undervisningen och för in-
vandrarundervisningen. Bland andra viktiga 
områden kan jag nämna dem som gäller 
informationssökning, artificiell intelligens, 
handikappforskning, stenografi och grafisk 
industri. 

Strömmen av ord är alltså värd ett när-
mare studium. Vi behöver bland annat veta 
hur den löper, hur den är uppbyggd och hur 
den fungerar. Samtidigt som vi alla i viss 
mening behärskar det levande språket, är 
det faktiskt så att vi vet förbluffande litet 
om det. Detta gäller funktioner på många 
olika plan: vad orden och meningarna be-
tyder, hur orden konstrueras, hur de böjs 
och bildas, vad som är vanligt och vad som 
är ovanligt osv. Det är fråga om ett myc-
ket komplicerat system egentligen, eller f le-
ra sammanvävda system om man så vill. Ju 
längre man tränger in i problematiken, des-
to mer fantastiskt verkar det att vi kan 
kommunicera så pass hyggligt med varandra 
som fallet är. 

Det jag skall tala om i fortsättningen är nå-
got litet om hur man kan göra när man 
vill undersöka ordströmmen, vad man kan 
nå för resultat och hur man kan tänka sig 
den fortsatta bevakningen. Naturligtvis kom-
mer jag att ge en del data om ord, både 
vanliga och ovanliga. jag bygger då på re-
sultat som vi har fått fram inom Forsk-
ningsgruppen för modern svenska vid Göte-
borgs universitet. Den som vill veta mer 
kan jag hänvisa till Nusvensk frekvensord-
bok 1-2. Del 1, som är det första större 
arbete vi har publicerat, kom ut 1970. And-
ra delen utgavs i slutet av 1971. 

Den ordström jag talar om har naturligt-
vis sin utgångspunkt i våra hjärnor. Men 
om vi bortser från det, så kan vi säga att 
den antingen utgår ifrån våra talorgan eller 
skrivorgan. Ordströmmen är därför noga ta-
get sammansatt av två jämlöpande ström- 
mar, en talad och en skriven. Orden i tal-
strömmen dunstar i stort sett bort lika 
snabbt som de kommer till. Bara en utom-
ordentligt liten del spelas in och når fram 
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till vad vi kunde kalla för arkivhavet. 
Annorlunda är det med strömmen av 

skrivna ord. Den flyter bred och med väl-
digt mycket mindre avdunstning ut i arki-
ven. Man kan med andra ord komma åt 
orden i den på bibliotek och på olika slags 
arkiv. Men det finns en skillnad till gent-
emot taiströmmen, och den gäller själva 
upprinnelsen. Det är så att en ganska stor 
och starkt växande del av det som skrivs 
finns i kodad, maskinläsbar form på ett ti-
digt stadium i processen. Det är här fråga 
om hålremsor och magnetband som man 
inte kan läsa på vanligt sätt men som är 
utformade så, att de kan läsas av en data-
maskin. Vi har gjort och gör våra textintag 
i det skedet. På så sätt kan vi låta maski-
nen göra den utan jämförelse största delen 
av det rutinmässiga arbetet och därigenom 
vinna många fördelar: behandla mycket 
större material än tidigare, få det behand-
lat enormt mycket snabbare, utföra mycket 
mer varierade bearbetningar, få mycket säk-
rare värden, göra betydligt mer avancerade 
beräkningar. Och det är inte slut med detta. 

De texter som behandlas kan vi lagra i 
maskinläsbar form. De kommer då att ingå 
som ett led i ett arkiv innehållande maskin-
läsbart språkmaterial eller ett logotek som 
det kan kallas. Det ordet är en motsvarig-
het till bibliotek som betyder bokmagasin, 
medan logotek betyder ordmagasin. Logo-
teket omfattar också en ordbank, upplagd 
som ett referenslexikon över modern svenska 
baserat på texterna och på lexikografiskt 
och encyklopediskt stoff. Till yttermera visso 
ger oss den här allmänna uppläggningen 
möjlighet att publicera de ordböcker som 
utgör en viktig del av resultaten med hjälp 
av vad man kallar magnetbandstyrd foto- 
sättning. Detta innebär att vi skickar vårt 
manuskript till tryckeriet i form av ett mag- 
netband, som där styr en fotosättmaskin 
som på någon dag producerar hela det fär-
diga underlaget för det material som skall 
gå in i trvckpressen. Det kolossala korrek-
turläsningsarbete som traditionell sättning 
skulle ha krävt ersätts av enkla formatkon-
troller. 

Grundläggande för vår undersökning är att 
vi registrerar varje tecken i materialet. Det-
ta är ju nödvändigt om vi skall kunna ge 
en fullständig bild av sanmansättningen. 
Naturligtvis fångar vi på så sätt också in 
varje ord. Här står vi då omedelbart inför 
frågan vad som menas med ord. jag skall 

peka på de tre viktigaste definitionerna i 
den beskrivningsmodell som ligger till grund 
för undersökningen. Den första och enklas-
te gäller vad vi kallar grafiska ord eller 
graford. Dem kan maskinen lätt urskilja 
eftersom de bestäms såsom de enheter som 
står mellan på varandra följande mellanrum 
i texten. Rubriken Data om ord innehåller 
alltså tre grafiska ord: data, om, ord. jag 
kan väl tillägga att talet inte är lika tydligt 
strukturerat som skriften. Om man säger 
Data om ord, kan de som lyssnar inte vara 
säkra på om man talar om ord eller mord. 

För det andra har vi det mycket intres-
santa fenomen som innebär att väldigt 
många ord är grammatiskt mångtydiga. D 
är vad vi kallar homografer. Tar vi ett gra-
fiskt ord som slapp, så finner vi att det 
fungerar som verb t. ex. i uttrycket han 
slapp komma men som adjektiv t. ex. i han 
är slapp. Ett annat exempel är tår som ju 
dels kan vara det ord som i bestämd form 
heter tåress och dels kan vara pluralformen 
av det ord som heter tå i grundform. Ett 
fall som planet blir med olika uttal bestämd 
form av plan eller obestämd form av planet. 
Ett mer avancerat fall är finskor. Det kan 
vara flertal av (en) finska eller (en) fin-
sko. Den homografin har vi belägg på i 
undersökningens material. Däremot har vi 
bara belägg från en skämtteckning på att 
åklagare också kan uppfattas som åk-lagare 
'en som lagar W. Det sista exemplet anty-
der att man har att göra med en skala från 
klara fall av homografi till mer eller mindre 
dubiösa. 

När man gör uppdelningen av grafiska 
ord av typen slapp i komponenter av typen 
verb/adjektiv, får man ett större antal en- 
heter, ett större antal ord, än när man rör 
sig med grafiska ord. Det är emellertid av 
intresse att sedan också gå den motsatta 
vägen, nämligen att sammanföra böjnings-
former och variantformer under gemensam- 
ma grundformer. Böjningsformerna slippa, 
slapp och sluppit ingår på den här nivån 
i vad vi kallar för lemmat slippa. På mot- 
svarande sätt bildar slapp, slappt, slappa, 
sia ppare, slappast med flera former lemmat 
slapp. Vi får alltså uppenbarligen en bety- 
dande reduktion av antalet enheter. Som 
exempel på variantformer som går samman 
i lemman kan jag nämna räd med stav-
ningarna ä respektive ai och karakteristisk 
med stavningarna e respektive ä. 

Nusvensk frekvensordbok 1 som jag 
nämnde tidigare redovisar ordmaterialet på 
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de två första ordnivåerna: grafiska ord re-
spektive homografkomponenter. 1 del 2 av 
ordboken beskrivs materialet på den tredje 
ordnivån: lemman. 

När vi på det här sättet har undersökt 
olika aspekter på de enskilda orden, åter-
står likväl flera intressanta synpunkter. jag 
skall ta upp en. Det gäller fraseologin, de 
lexikologiskt 	intressanta 	ordkombinatio- 
nerna. Om man undersöker beläggen i ett 
material på ordet fall, så finner man att 
ungefär vartannat belägg ingår i en av de 
tre fraserna i varje fall, i alla fall och i så 

fall. Detta är naturligtvis en viktig kom-
plettering till upplysningen om frekvensen 
hos ordet fall. 1 den undersökning jag re-
fererar till har fall i runt tal 600 belägg. 
Av dem är alltså 300 hänförliga till de tre 
fraser jag nämnde. På motsvarande sätt 
uppträder många andra ord. Tag t. ex. verb-
formen taget, som i 75 % av fallen ingår i 
förbindelserna praktiskt taget eller över hu-
vud taget. Ordkombinationerna kommer att 
behandlas i del 3 av frekvensordboken, som 
nu är under arbete. 

Textintaget i undersökningen var en mil-
jon löpande ord ur allmänna reportage, kul-
tursidesartiklar och utrikesrapporter i fem 
morgontidningar 1965. Om man inte när-
mare specificerar vilket slags ord man räk-
nar, kan man med en svepande uppgift 
säga att antalet olika ord håller sig kring 
100 000. Tittar vi närmare på de tre olika 
slags ord jag har definierat, finner vi att 
antalet grafiska ord är 103 000, att antalet 
ord när vi har delat upp homografer i kom-
ponenter är 112 000 och att antalet ord när 
böjnings- och variantformer är sammanför-
da, alltså antalet lemman, är 71 000. Vi ser 
att orddefinitionen spelar en så stor roll att 
antalsuppgiften varierar mellan 71 000 och 
112 000, ett avstånd på över 40 000. 

Här kan jag skjuta in att man ofta får 
frågan om hur många ord som det över hu-
vud taget finns i språket. 1 en ordlista för 
skolan kan man räkna med att finna en 
20-30 000, i vår frekvensordbok är det 
som sagt ungefär 100 000 och i Svenska 
Akademiens ordlista är det ungefär 150 000. 
Det är hela tiden fråga om ett urval. Ord-
förrådet har i själva verket ingen övre gräns. 
Två argument som man brukar ta fram för 
att demonstrera detta är för det första att 
man kan räkna hur långt som helst och för 
det andra att man kan bilda sammansätt-
ningar i hur stor utsträckning som helst. 

Man kan ju också tänka på alla de fack-
språk och regionala variationer som före-
kommer. 

Den genomsnittliga frekvensen hos orden 
i undersökningen är visserligen 10, eftersom 
de 100 000 olika orden förekommer 1 mil-
jon gånger, men frekvenstalen är i själva 
verket i allra högsta grad snedfördelade. Det 
finns en liten klick av ord som förekommer 
tätt, tätt och som bildar den grammatiska 
stommen i meningarna. Man brukar kalla 
dem strukturord. De 200 vanligaste orden 
svarar i själva verket för 50 % av alla före-
komsterna i texten. Dc har alltså 500 000 
belägg. Tar man bort 200 ord från de 
100 000 olika orden, så har man ju fort-
farande ungefär 100 000 olika ord kvar, 
och de svarar alltså för de övriga 500 000 
beläggen. 

Nu är det ju ingalunda så att man förstår 
halva innehållet i texten, om man kan de 
200 vanligaste orden. För att belysa detta 
kan jag ta en mening på måfå ur en tid-
skrift. Om jag först gör så att jag bara lä-
ser upp de ord i meningen som tillhör de 
200 vanligaste orden och säger X för de 
överhoppade orden, så låter det så här: X 
inom den X och fick därför sin X redan 
under X. Vi får alltså en viss uppfattning 
om hur meningen är byggd men ingen upp-
fattning om vad den handlar om. Om jag 
nu gör tvärtom och i stället sätter in X för 
de vanligaste orden, så låter det så här: 
Meteorologin hör hemma X klassiska fysiken 
X teoretiska grund X förra århundradet. 
Här får vi alltså en ganska klar bild av 
innebörden i meningen som i sitt fullständi-
ga skick låter så här: Meteorologin hör 
hemma inom den klassiska fysiken och fick 
därför sin teoretiska grund redan under 
förra århundradet. 

När man får frågan vilka som är de van-
ligaste orden, så kan man lätt besvara den. 
Först bland de grafiska orden ligger och 
med drygt 30 000 belägg, sedan kommer i 
med 29 000, att med 23 000, en med 20 000, 
som med 19 000, det med 18 000 osv. En 
förbindelse som i och med att innehåller 4 
av de 12 vanligaste orden. När man där-
emot får frågan vilka som är de ovanligaste 
orden, blir man Svaret skyldig. Det är näm-
ligen så att över 60 000 av de 100 000 olika 
grafiska orden bara förekommer en gång på 
en miljon löpande ord. Det skulle ta några 
dagar att räkna upp alla engångsorden från 
abborre till övärld. 

Uppdelningen i homografer har grund- 
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läggande betydelse för vår undersökning. 
Med den definition av homografi som jag 
har givit visar det sig att inte mindre än 
65 % av alla belägg i den löpande texten 
är mångtydiga. Normalfallet i texten är 
alltså att ett ord är homograft. Det var 
inte minst mot bakgrunden av detta re-
sultat som jag inledningsvis drog fram syn-
punkten att vår kommunikation med var-
andra egentligen är ett fantastiskt fenomen. 

Undersökningen ger oss bland annat också 
upplysningar om hur ord böjs och bildas 
och i vilken utsträckning de olika böjnings-
och bildningselementen används. Man har 
naturligtvis en viss allmän uppfattning om 
de här frågorna. Man kan exempelvis säga 
att det är en ovanlig form som Martin 
Ljung använder när han uppträder som 
kanonkungen Lavetti och frågar publiken: 
Har ni hört om det har smullit ännu? Men 
det är också så att vi är alltför dåligt un-
derrättade både om vad som gäller i stora 
drag och vad som gäller i enskilda fall. Vill 
vi för att ta ett exempel veta hur språk-
bruket är när det gäller böjningen av ver-
bet dyka, kan vii ordboken få besked om att 
det heter dyka dök dykt med saxad böj-
ning och alltså varken dyka dykte dykt med 
svag böjning eller dyka dök dukit med stark 
höjning. Vi kan också gå in i en listning 
som förtecknar orden i bokstavsordning ef-
ter hur de slutar i stället för efter hur de 
börjar och som alltså i princip är uppställd 
som ett rimlexikon. Här kan vi exempelvis 
se vad det finns för flertalsformer på -n 
eller -a eller -s och vad det är för adjektiv 
som faktiskt förekommer i gradform på -are. 
Vi kan vidare ta reda på hur de germanska 
ändelserna -hg som i vanlig, -isk som i nor-
disk, -ig som i nyttig står sig gentemot de 
romanska ändelserna -eli som i formell, -al 
som i normal och -iv som i effektiv. 1 det 
här sammanhanget kan jag också nämna att 
när man tittar efter vilka bokstäver som är 
vanligast, så finner man att de är e, a, n, 
t, r och s, dvs. de sex bokstäver som ingår i 
våra vanligaste böjningsändelser. 

En aspekt till på ordens uppträdande vill 
jag nämna. Den gäller ordens spridning, 
deras fördelning på olika delar av textma-
terialet. Vissa ord har en tendens att klum-
pa sig i vissa tidningar eller vissa ämnes-
sfärer, och de har alltså en speciell ställ-
ning inom ordförrådet gentemot sådana ord 
som har en mera jämn fördelning över ma-
terialet. Det är viktigt att frekvensuppgif- 

tema kompletteras med uppgifter om sprid-
ningen. Vi har låtit maskinen räkna fram 
värdet för varje ord på ett index som anger 
graden av jämnhet i spridningen över de 
fem tidningarna respektive de sex ämnes-
sfärer som vi har delat in materialet i. 
Genom att sedan väga samman den obser-
verade frekvensen och värdet på det index 
som anger spridningen över tidningarna har 
vi fått ett instrument som gör det möjligt 
för oss att på varje ordnivå samla de en-
heter som samtidigt uppfyller vissa minimi-
krav på observerad frekvens och vissa mmi-
mikrav på jämnhet i spridningen. Dessa 
listningar utgör basvokabulären på respekti-
ve ordnivå. En sådan lista omfattar unge-
fär 10 000 ord. De 10000 orden bildar 
kärnan i det ordförråd som materialet re-
presenterar. Med hänsyn till materialets ka-
raktär intar de också en central ställning 
i den moderna svenskans ordförråd. 

Man kan använda spridningsindex också 
till andra ändamål, bland annat stilistiskt 
orienterade undersökningar. jag skall bara 
ta upp en liten lustig detalj för att belysa 
detta. Slår man upp ordet humor i ord-
boken, så finner man att det är ganska 
jämnt spritt över tidningarna men ytterst 
ojämnt spritt över ämnessfärerna. Och tit-
tar man närmare, kan man konstatera en 
karakteristisk fördelning: ordet uppträder i 
de tre ämnessfärer som vi kallar kultur-
vetenskap, konstnärlig verksamhet och män-
niska och miljö men inte i de tre som vi 
kallar naturvetenskap, näringsliv och sam-
färdsel respektive politik och samhällsfrågor. 
De tre sista ämnessfärerna är alltså humor-
fria i denna speciella mening. 

Låt mig tillägga att den metodik som har 
utarbetats för undersökningen inte är bun-
den enbart till svenska. Den har generell 
karaktär, och vi har också ställt den till för-
fogande för körningar på flera andra språk, 
t. ex. tyska och franska. Ämnesområdet 
språklig databehandling omfattar just ut-
arbetande och tillämpning av formaliserade 
metoder av programmerbart slag i syfte att 
vinna resultat rörande naturliga språk. 
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